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Ter bevordering van de bevlogenheid*.
* betaalbare

VOORWOORD
Uitdaging van de studie is de begrippen synergie en samenwerking operationeel te
maken. Hiervoor is een onderzoeksstramien gebouwd op basis van de literatuur en
beroepservaring. Dit onderzoeksstramien is toegepast op twee gevallen studies in
Duitsland1 gekozen in samenspraak met de studiebegeleiders van de UA en het VTi
(Vlaams Theater Instituut; steunpunt voor de podia). De studie is complementair met
de scripties cultuurmanagement van Ellen Vercauteren en Maaike Wuyts,
medestudenten die ook onder begeleiding van UA en VTi werkten. Hun scripties
richtten zich respectievelijk op het samenwerkingsproces en synergie tussen kleinere
organisaties.
Voorliggende studie vertrekt van de scriptie Cultuurmanagement waaraan tabellen en
enkele illustraties zijn toegevoegd, en de formulering is aangepast., de taal is
versoepeld en enkele illustraties zijn aangebracht. Grootste verschil is de actualisering
van de gevallenstudies waarvoor opnieuw contact is genomen met de betreffende
organisaties. Bij dit nieuw contact bleek dat Hildesheim (een van de gevallenstudies)
de concepten en aanbevelingen van de studie zowel intern als naar de overheid
gebruikt.
Niettegenstaande deze onverwachte toepassing kan nog veel aan de studie worden
toegevoegd of uitgediept. Om zinvolle invulling te geven aan tijd2 en ervaring is de
auteur gaarne bereid dieper of elders te spitten in de cultuurakker.

1

In beide organisaties kon één persoon Nederlands lezen zodat beide organisaties de scriptie gecommentariëerd hebben.
Alle interviews waren in het Duits, een taal die gezien een semester studie en vele contacten in Duitsland geen probleem
vormt.
2

Gezien de onverantwoorde luxe van prepensioen.
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Mogelijk h eden tot syn ergie in de cu ltu u rsector.

BEGRIPSOMSCHRIJVING
SAMENWERKING EN FUSIES IN HET BEDRIJFSLEVEN
TWEE SPECIFIEKE GEVALLENSTUDIES

1

INLEIDING en VERANTWOORDING

1.1

DE SCRIPTIE

Bedoeling van onderhavige scriptie is het in kaart brengen van randvoorwaarden, beperkingen,
risico’s maar ook kansen en mogelijkheden van synergie en samenwerking in de culturele
sector.
Aanleiding tot deze scriptie is het actiepunt dat het Vlaams Theater Instituut (VTi) zich gesteld
heeft om conform een wens van de overheid (de grootste broodheer van de sector) een aantal
concrete “gevallenstudies” te documenteren voor de podiumsector.

1.2

DE WENS VAN DE OVERHEID

De cultuursector in Vlaanderen heeft de laatste jaren van de overheid meer middelen
ontvangen. Vooral de podiumkunsten mochten zich in een toename van middelen verheugen.
Maar alles kent zijn grenzen. In zijn speech op de slotdag van het Theaterfestival in Antwerpen
op 6 september 2003 bepaalt Minister Paul Van Grembergen een aantal grondregels en doet
enkele suggesties:

“Een rijk en gediversifieerd aanbod mogelijk maken was en is één van de centrale
doelstellingen van het cultuurbeleid. Ik sta daar nog steeds voor 100 % achter. Ik ben voor een
voorwaarden scheppend beleid: een beleid dat mogelijkheden creëert opdat kunstenaars en
hun organisaties hun ding kunnen doen. Die autonomie respecteer ik en wil ik blijven
respecteren; zie maar naar het ontwerp van het kunstendecreet. MAAR behoud van autonomie
veronderstelt ook zelfregulering. Ik bedoel, dat het veld, de podiumkunstensector, het hele
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kunstenveld straks zichzelf voor een groot stuk organiseert, vorm geeft, uitbreidt, inkrimpt
enz… Is de sector daar klaar voor? Bent u daar klaar voor? Ik ben er geen voorstander van om
als overheid reeds op voorhand te bepalen hoeveel gezelschappen er nog kunnen gesubsidieerd
worden, maar ik ben wel zo realistisch door te stellen dat het aantal kan niet blijven groeien,
integendeel. Gezien de economische verslapping en gezien de noodzakelijke prioriteiten
binnen andere kunstensectoren moeten we durven denken aan een status quo scenario. Daar
zijn consequenties aan verbonden. Mijn vraag hierbij is: Kan de sector hierop anticiperen en
creatieve voorstellen uitwerken of schuiven we de hete aardappel toch maar liever door naar
de beoordelingscommissies, de administratie en de minister voor een ultieme beslissing? Zijn
er synergieën mogelijk die de noodzakelijke keuzes straks overbodig of tenminste
aanvaardbaar maken? Dit zijn oprechte vragen, het is geen voorbode van een aantal criteria
die ik straks nog zal opleggen. Het is een verzoek aan u allen, als individu, als organisatie maar
ook als gehele sector om verantwoordelijkheid te nemen, om de ontwikkelingen in de sector
mee te sturen.” (Van Grembergen, 2003).
Het komt elegant over een sector te vragen zelf creatieve voorstellen te formuleren en
synergie tot stand te brengen, of om met dezelfde middelen méér te doen. Deze vraag verhult
het doel dat de sector moet bereiken en de manier waarop het doel bereikt moet worden:


is het de bedoeling dat de sector met evenveel of met een “aangepaste” hoeveelheid geld
werkt (index en barema) ?



is de doelstelling dezelfde of minder diversiteit en kwaliteit te brengen ?



is de doelstelling producties op evenveel of minder locaties te brengen ?



moet de sector dit doen met evenveel of met minder gezelschappen en projecten ?



dient door het samensmelten van de operationele delen van organisaties geld bespaard ?



dient door het combineren van infrastructuur geld bespaard?

Onduidelijkheid qua doelstellingen is zowat het ergste dat een sector of een organisatie kan
overkomen. Commerciële bedrijven hebben “hun” markt als voornaamste richtpunt, terwijl
culturele instellingen hoofdzakelijk afhangen van subsidies van de overheid en zich
tegelijkertijd naar hun publiek moeten richten. Onduidelijkheid qua doelstellingen bedreigt
samenhang en nodigt de verschillende belangengroepen uit eigen doelstellingen tot dé
doelstelling te promoveren: continuïteit, artistiek project, publieksparticipatie, bewustmaking,
engagement…
In deze scriptie zullen we de ministeriële suggestie trachten te toetsen aan de industrie3 en de
eigen

ervaring

om

vervolgens

de

bevindingen

te

toetsen

aan

de

twee

concrete

samenwerkingsprojecten in Duitsland.

3

Door een korte literatuurstudie; zie bibliografie.
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2

AANPAK VAN DE STUDIE

De term synergie wordt soms erg ongedefinieerd gebruikt. Daarom wordt begonnen met een
bepaling

en

situering

waarbij

bedrijfsprestaties wordt nagegaan.

ook

de

relevantie

van

synergie

als

verklaring

voor

Vervolgens worden types van synergie beschreven.

De

begrippen in deze verkenning gehanteert worden in een aparte sectie kort toegelicht. Na de
types synergie worden de randvoorwaarden voor synergie gesitueerd. Dit zijn organisatorische
randvoorwaarden, implementatiemechanismen en omgevingsfactoren.

Daarnaast worden de

beperkingen en grenzen van synergie vermeld. Deze hebben meestal te maken met behoud van
voldoende gemeenschappelijkheid in de organisatie. In deze scriptie wordt verwoord wat in de
literatuur staat en dikwijls overeenkomt met managementpraktijk:


implementatie van duidelijke organisatiedoelstellingen



bundeling rond de kerncompetenties en kernactiviteiten van de organisatie.

Tenslotte worden de kritische succesfactoren voor synergie geformuleerd.
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Zoals de meeste onderzoeken behandelt het deel “Synergie” vooral synergie binnen bestaande
organisaties. Ook in samenwerking of fusie liggen mogelijkheden tot synergie.
In het volgende deel worden fusie, overname en samenwerking besproken. In de literatuur
worden deze regelmatig samen met synergie vernoemd omdat synergie als motivatie voor
samenwerking wordt vermeld.

De scriptie beschrijft voorwaarden, beperkingen, risico’s en

succesfactoren voor samenwerking. Waarna in het kort verdere aspecten van samenwerking
vernoemd worden: mogelijke vormen, structuren, samenwerkingsgebieden, juridische vormen
en beheersstructuren.
Daarna

volgen

enkele

praktische

reacties

uit

de

managementpraktijk

van

de

telecommunicatiesector waarin ik zelf 30 jaar actief was.
De theaterfusie “HAU” in Berlijn en de samenwerking rond het Stadttheater Hildesheim worden
volgens het opgebouwde beoordelingstramien besproken. Tot slot worden algemene besluiten
en enkele stellingen geformuleerd; stof voor discussie en inspiratie.
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3

SYNERGIE

3.1

WAT BEGRIJPEN WE ONDER SYNERGIE?

Synergie stamt af van het Griekse sunergon (sunergon) en betekent samenwerking.
Van Dale omschrijft synergie als de “situatie waarin het effect van twee of meer
samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die
elk van de organen of functies alleen zouden kunnen opwekken”
De economie bedoelt met synergie de meerwaarde van een samenwerking tegenover de som
van de individuele werkingen.
Het bestaan van synergie is door macro‐economische statistische onderzoeken aangetoond bij
grote gediversifieerde bedrijven en wordt “cross‐business synergy” of “corporate effect”
genoemd. Micro‐economische onderzoeken in grote ondernemingen formuleerden herkomst en
types van synergie.
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Martin & Eisenhardt definiëren synergie als volgt:
“Cross–business synergies are the value that is created and captured over time, by the sum of
the businesses together relative to what it would be separately” (Martin & Eisenhardt, 2002b,
blz. 2).
Deze definitie van synergie bevat een tijdsdimensie en het realiseren van bijkomende waarde.
Waarde die in een economische context altijd benoemd moet worden, en die niet alleen uit
kostenbesparing maar ook uit extra inkomsten bestaat.

3.2

ENKELE BEGRIPPEN: SCHAALEFFECTEN, ERVARINGSCURVE,
ECONOMY OF SCOPE.

Voor de verklaring van de prestatieverschillen tussen bedrijven wordt naast het strikte begrip
synergie ook gesproken over schaaleffecten, scope‐effecten en de ervaringscurve.

Hierbij

enkele korte toelichtingen.
Het schaaleffect is de daling van de kost per geproduceerde eenheid ten gevolge van het
produceren van grotere hoeveelheden. Deze kostenverlaging resulteert uit het verdelen van de
vaste infrastructuurkosten over een groter aantal geproduceerde eenheden en uit het
overstappen op andere productiemethodes en –middelen. In de assemblage‐industrie is men
overgeschakeld van montagebanden naar productielijnen met robots.

Hierdoor is de

arbeidskost per geproduceerde eenheid geweldig gedaald en kan de investering van de robots
afgeschreven worden. Schaaleffect is vooral van toepassing in fabricatie, maar speelt ook in
andere gedeeltes van de organisatie.

Zo groeit een aantal ondersteunende diensten niet

proportioneel met de grootte van het bedrijf, maar iets langzamer (Interview Cornu, J.). Dit
levert een kostenvoordeel op voor een groot bedrijf.

Langs de marketingkant is er een

schaaleffect omdat bij grote merken de klantentrouw proportioneel groter is dan bij kleine
merken (Sharp, Riebe, Dawes & Danenberg (2002) blz. 2‐4).
Naast het schaaleffect bestaat het verschijnsel van een kostendaling in functie van de totaal
gecumuleerde productie. Deze kostendaling is gevolg van de opgedane productie‐ervaring die
tot uiting komt in optimalisatie van het productieproces en een bijhorende kostendaling. Dit
noemt men de ervaringscurve. Dit ervarings‐ of leereffect is hoofdzakelijk vastgesteld in de
fabricatie. De kostendaling verschilt per industrietak, en beloopt in “high tech” 20‐30% per
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verdubbeling van gecumuleerde productie (Homa, K. 2004), (Jacobs, F. 2003, blz. 9). In
administratie of dienstverlening binnen de organisatie wordt de ervaringscurve niet vermeld.
Economy of scope treedt op indien een bepaalde bestaande faciliteit of infrastructuur
(bijvoorbeeld de verkoopsorganisatie of de opslagruimte) voor een bijkomend product of
bijkomende dienstverlening wordt gebruikt. Dit bijkomend gebruik genereert relatief weinig
kosten voor de bijkomende opbrengsten.

Zo kan de samenwerking of fusie van een kleine

organisatie met een grote organisatie economy of scope opleveren omdat voor de kleine
organisatie een grote markt bereikbaar wordt, terwijl de vaste kost binnen de grote organisatie
nagenoeg onveranderd blijft.
Schaaleffecten, scope‐effecten en de effecten van de ervaringscurve spelen een belangrijke rol
qua kostenvoordeel en omzetgroei. Voor kleine organisaties zijn scope effecten het meest voor
de handliggend. Bij “high tech” zullen schaal en ervaring een rol spelen.
Bij geen enkele auteur wordt de ervaringscurve tot synergie gerekend. Over schaal‐ en scope‐
effecten hebben de auteurs een verschillende mening.4

Auteur

Schaaleffect = synergie

Farell & Shapiro

Neen

Iversen

Ja

Martin & Eisenhardt

Ja

Nawas

Ja

Wang

Neen

4

Bij Nawas (Nawas, 1995, blz. 22) vinden we schaalvoordelen onder synergie,

Martin & Eisenhardt klasseren

schaaleffecten en scope‐effecten onder synergie (Martin & Eisenhardt, 2002b, blz. 1). Iversen noemt schaal‐ en scope‐
effecten onder synergie (Iversen, 1997, blz. 8; Iversen, 1999, blz. 2; Iversen, 2000a, blz. 2 ).

Farrell en Shapiro

daarentegen beschouwen schaaleffecten niet als synergie (Farrell & Shapiro, 2000, blz. 3). Wang maakt een onderscheid
tussen schaaleffecten en scope‐effecten, waarbij hij scope‐effecten gelijk stelt aan synergie (Wang, 2003, blz. 8).
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In deze scriptie worden scope‐ en schaaleffecten onder synergie gerekend, het zijn mogelijke
positieve effecten uit samenwerking.

Scope‐effect treedt vooral op bij een gediversifieerd bedrijf of bij een complementaire
samenwerking, schaaleffect treedt eerder op bij groei of horizontale samenwerking.
Toelichting: een gediversifieerd bedrijf is een groepering van verschillende “businesses”;
waarbij een business gedefinieerd wordt als de activiteiten nodig om een product of dienst op
een markt te brengen. Zo kan het presenteren van toneel in een bepaalde zaal als een business
beschouwd worden.

Het bijkomend presenteren van dans in deze zelfde zaal is een

gerelateerde diversificatie.

Het bijkomend “producen” van een CD is eerder een losse

diversificatie omdat er weinig gemeenschappelijkheid is met de andere bestaande businesses.
Diversificatie is middel om risico te spreiden en/of om te groeien.
product en dienst, markt of activiteit, of combinatie hiervan.

Diversificatie kan naar

Gerelateerde diversificatie

bouwt verder op een bestaande business.

3.3

BESTAAT SYNERGIE?

Het bestaan van synergie was tot voor 1992 omstreden. Sommige statistische onderzoeken
toonden een corporate‐effect aan, andere weer niet. Na 1992 werd vastgesteld dat synergie
vooral optreedt in gediversifieerde bedrijven. Deze bedrijven waren in voorgaande analyses
niet of nauwelijks opgenomen. Een aantal rapporten (Roquebert, Phillips & Westfall, 1996;
McGahan & Porter, 1997; Brush & Bromiley, 1997; Brush, Bromiley & Hendrickx, 1999) die
statistische onderzoeken op gediversifieerde bedrijven omvatten komen tot besluit dat synergie
bestaat.

Dit leidde tot het inzicht dat gediversifieerde bedrijven met een zekere

gemeenschappelijkheid tussen de verschillende activiteiten (of producten) betere prestaties
neerzetten dan “los” gediversifieerde bedrijven. Vandaar de idee dat synergie te maken heeft
met “relatedness”, verwantschap.

Dit in tegenstelling tot de vroegere idee dat het

professioneel managen algemeen toepasbaar en uitwisselbaar is over verschillende industrieën
en een goede manager zowel een confectiebedrijf als een machinefabriek kan leiden en dat de
centrale leiding van een corporate‐holding een kwestie van goed management is.
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Ondertussen onderkent men een verband tussen bedrijfsprestatie en de verwantschap van de
samenstellende businesses, zoals weergegeven op onderstaande figuur (Wang, 2003, blz. 26).
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BELANG VAN SYNERGIE VOOR BEDRIJFSPRESTATIE

De verklaring van verschillen tussen prestaties van ondernemingen ging er meestal vanuit dat
bepaalde industrietakken inherent beter presteren (Hawawini, Subramanian & Verdin, 2001, blz.
6). Bedrijven in de distributiesector hebben gemiddeld een lager rendement dan bedrijven uit
de farmaceutische sector. Hoewel de gemiddelden dit onderschrijven blijkt dat de verschillen
qua

rendement

binnen

de

sector

zeer

groot

zijn.

Statistische

analyse

van

de

prestatieverschillen tussen individuele bedrijven over de bedrijfstakken heen toont dat synergie
(of corporate‐effect ) als verklaring belangrijker is dan het ressorteren onder de industrietak.
Bedrijven met verschillende verwante activiteiten (related diversification) vertonen een
synergie‐effect dat tot vier maal belangrijker is dan de industrietakinvloed (Brush, Bromiley &
Hendrickx, 1999, blz. 541). Met andere woorden: synergie kan een belangrijke bijdrage leveren
tot

verhoging

van

concurrentiemodel

het
van

prestatieniveau
Porter

is

het

van

ondernemingen.

corporate‐effect

in

In
de

termen
eerste

van

het

plaats

een

concurrentievoordeel binnen de bedrijfstak (Porter, M. 2002, blz. 5). Het betekent ook een
eventueel sterkere positie ten opzichte van kopers en leveranciers en een bijkomende sterkere
positionering ten opzichte van toetreders en substituten.
Veel verschil in prestatie tussen gediversifieerde bedrijven blijft onverklaard. Synergie mag wel
de grootst gekende factor zijn maar de niet uitgelegde prestatieverschillen blijven in alle
studies aanzienlijk: afhankelijk van de studie en de bestudeerde bedrijven blijft tussen 44% en
80% van de prestatieverschillen onverklaard (Hawawini, Subramanian & Verdin, 2001, blz. 22‐
30).

En hoewel synergie volgens verschillende maatstaven gemeten kan worden, blijkt de
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grootte van dit corporate effect veruit de belangrijkste verklaring voor prestatieverschillen
tussen multi‐business‐bedrijven. Bij de bedrijven die ten opzichte van het gemiddelde van de
sector goed presteren is synergie de meest doorslaggevende factor (Hawawini, Subramanian &
Verdin, 2001 blz. 25). Bedrijven die beschikken over niet imiteerbare reserve middelen blijken
in hoge mate aan “verwante” diversificatie te doen om synergie te realiseren (Iversen,
2000b,blz. 11).

3.5

EIGENSCHAPPEN VAN SYNERGIE

Synergie blijkt op bedrijfsniveau niet permanent en blijft minder lang overeind dan de
industrietakeffecten (McGahan & Porter, 1997, blz. 29 – 30.). Ook verschilt het belang van
synergie per industrietak. Bij fabricage, diensten, huisvesting en ontspanning speelt synergie
het minst (Martin & Eisenhardt, 2002b, blz. 3). Hiervoor is geen verklaring gegeven. Wel blijkt
dat synergie vooral optreedt in dynamische markten en kennisintensieve bedrijfstakken.
Synergie hangt samen met diversificatie en is het grootst in matig gediversifieerde bedrijven
met drie of vier verwante businesssegmenten (Brush, Bromiley & Hendrickx, 1999, blz. 541).
Bredere diversificatie (meer dan vier businesssegmenten) of onsamenhangende diversificatie
(geen zelfde dominante logica) doet de synergie afnemen (Roquebert, Phillips & Westfall, 1996,
blz. 661‐662).

3.6

TYPES VAN SYNERGIE

De onderzoeken over het prestatieniveau van ondernemingen betreffen steeds grote industriële
bedrijven.

De verfijnde vervolgonderzoeken (na 1995) zijn gericht op gediversifieerde

bedrijven. De meeste van deze onderzoeken betreffen niet uitsluitend synergie, maar ook
effecten van industrietak, marktaandeel en fase in de economische cyclus. Deze onderzoeken
zijn macro‐economisch en verdiepen zich niet in de types van synergie. Daarom volgen we
Iversen en Martin & Eisenhardt die via micro‐economische benaderingen de types van synergie
onderzoeken.
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3.6.1 Dynamische of statische en besparende of complementaire synergie
M. Iversen hanteert een typologie uitgaande van de dimensies “besparend” tegenover
“complementair” (superadditive) en “dynamisch” tegenover “statisch”(M. Iversen, 1997, blz.
5).
Hiermee dekt Iversen de types van synergie die elders vermeld worden, zoals bij Steinfield die
vooral het gemeenschappelijke en complementaire benadrukt, wat aansluit bij relatedness
(Steinfield,2002 blz. 5).

Iversen onderscheidt vier types synergie:
SYNERGIE TYPOLOGIE

Besparend

Complementair

Statisch

Economy of scope

Ansoff synergie

Dynamisch

Competentie optimalisatie

Volledige complementariteit

(Iversen)



Economy of scope: (voor beschrijving zie “Enkele begrippen”) is een statisch besparende
synergie (lagere toewijzing van vaste kosten) en wordt ook asset amortisation benefit
genoemd.



De Ansoff synergie: de synergie door inzet van dezelfde (bestaande) middelen voor het
aanbieden van verschillende producten en diensten. De Ansoff synergie sluit erg aan bij

economy of scope.
Ansoff onderscheidt verschillende types:
‐ verkoopssynergie (bijvoorbeeld een gedeeld distributie netwerk, dat het contacteren
en maken van klanten vereenvoudigt)
‐ operationele synergie (bijvoorbeeld samen be‐ en verhandelen van complementaire
producten zoals een volledig producten gamma voor een type toepassing bijvoorbeeld
pompen en koeling)
‐ investeringssynergie (bijvoorbeeld ICT investeringen voor meerdere toepassingen, en
voor een ruimere organisatie)
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‐ beheerssynergie (bijvoorbeeld de inzet van eenzelfde management voor een grotere
organisatie)
De Ansoff synergie is een statische complementaire synergie.
De term economy of scope omvat verder in deze studie ook de Ansoff synergie.


Competentie optimalisatie (dynamische besparende synergie) is de inzet van bestaande
competentie over andere gedeeltes van de organisatie.
besparingen.

Deze synergie resulteert in

Een bepaalde know how die vóór reorganisatie meermaals aanwezig was

wordt gereduceerd.


Volledige complementariteit is een organisatie (of een organisatieconfiguratie) die de
bestaande competenties op een unieke wijze combineert of aanvullende producten en
diensten aanbiedt.

Hierdoor positioneert de organisatie zich uniek.

Deze volledige

complementariteit is een dynamische complementaire synergie. Ter verduidelijking een
voorbeeld.

Bang & Olufsen, producent van o.a. design geluidsinstallaties combineert

speciale vormgeving met hoge kwaliteit qua geluidsweergave. Ze realiseren dit door
onderlinge afstemming van een reeks technische en design competenties:
‐ ontwerp van elektronische circuits die in de designvorm passen
‐ specialisme in oppervlakteafwerking van materialen
‐ nauwkeurige geluidsweergave (door kennis van o.a. psycho‐akoestiek)
‐ kennis op vlak van gebruiksvriendelijkheid van producten
‐ ontwikkeling van koppelingen tussen systemen op afstand (binnenshuis)).

Het onderscheid tussen bovenstaande types synergie is relevant omdat ze ieder een andere
implementatie

vereisen.

Besparende

synergie

vereist

gemeenschappelijk gebruik of

rationalisatie en weinig dynamische interactie binnen de organisatie.

Competentie

optimalisatie en volledige complementariteit vereisen een nieuwe dynamiek namelijk het
verwerven en doen samenwerken van competenties, producten en diensten. Het generen van
synergie kan alleen indien de organisatie de juiste structuur en cultuur heeft. ( M. Iversen,
1997, blz. 6‐10).
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3.6.2 Klassieke synergie en configuratiesynergie
Martin & Eisenhardt maken een opsomming en bespreking van de in de literatuur vermelde
types van synergie

(Martin & Eisenhardt, 2002b, blz. 5) en voegen hieraan “resource

recombination” toe (ididem blz. 42). Resource recombination dekt de “dynamische
complementariteit” van Iversen.

Het onderzoek van Martin & Eisenhardt beschrijft de

voorwaarden voor het realiseren van deze synergie.

3.6.3 Onderzoeksstramien TYPES synergie
Uit voorgaande is volgend onderzoeksstramien voor synergie afgeleid:


Schaaleffecten. Het bereiken van een beduidend lagere kost per geproduceerde eenheid.



“Economy of scope” . Bereiken van lagere gemiddelde kost per eenheid door het delen van
infrastructuur en/of competentie.

Zie economy of scope beschreven door Iversen, en

Ansoff synergie en besparende competentie optimalisatie.


“Marketpower”. Grotere invloed op de markt omwille van grotere omvang of betere naam.
Hierdoor kan men aan de aanbod‐ en/of vraagzijde de prijzen beheersen/beinvloeden. Dit
kan door beperking van aankoopkosten, klanten binding (door een breed aanbod) of
bekomen van leveringsflexibiliteit van leveranciers.



“Internal governance advantages”.

Voordelen van intern beheer en interne uitvoering.

Bereiken van een lagere kost door bepaalde activiteiten binnen het bedrijf uit te voeren en
niet uit te besteden of extern aan te kopen (insourcing i.p.v. outsourcing bijvoorbeeld door
het verwerven van interne minimum efficiency scale).


“Resource recombination”. Voordelen uit het snel en flexibel toewijzen van specifieke
bedrijfsmiddelen

(kennis,

bekwaamheid,

specifieke

infrastructuur,

producten)

aan

verschillende activiteiten zodat het bedrijf nieuwe producten of diensten kan maken of
sneller oplossingen kan brengen.

Het is de implementatie van een permanente

“dynamische complementariteit”.
In het volgende deel beschrijven we de voorwaarden nodig voor realiseren van de verschillende
types synergie.
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3.7

VOORWAARDEN TOT SYNERGIE

3.7.1 “ Verwantschap”
Om tussen organisaties of organisatieonderdelen bepaalde synergie tot stand te brengen is een
voldoende mate van verwantschap nodig. Deze gemeenschappelijkheid betreft de activiteiten
en dominante logica van de gehele organisatie (Vogler, 1996, blz. 4‐5), en moet betrekking
hebben op de gemeenschappelijke middelen of het complementair gebruik van middelen (Wang,
Iversen...).

3.7.2 Organisatorische vereisten voor synergie
Martin en Eisenhardt hebben naast de types van synergie ook de voorwaarden voor optimale
synergie of corporate effect vastgesteld (Martin & Eisenhardt, 2002a, blz. 72‐73). Om synergie
te realiseren moeten de globale bedrijfsobjectieven en de objectieven van de individuele
bedrijfsonderdelen opgelijnd zijn, zodat de gehele organisatie qua doelstellingen coherent is.
Daarbij is de rol van de bovenlaag van de organisatie (corporate center en multi‐business team)
zeer belangrijk (Martin & Eisenhardt, 2002a, blz. ii). De voornaamste rollen van de bovenste
organisatielaag (corporate center ) zijn:


het beleid en beheer5



het in stand houden van een goede diversiteit



het waarborgen van soepele toewijzing van bedrijfsmiddelen aan de verschillende
bedrijfssegmenten of business units.



het samenbrengen van een diversiteit van verwante businesses (met grote mogelijkheden
tot synergie)

Dit vereist onder andere het vormen van een collegiaal team van business unit ‐managers en het
scheppen van een omgeving waarbinnen meerdere activiteiten (businesses) ieder optimaal
kunnen

functioneren.

De

deelname

van

het

business unit ‐managersteam aan de

strategievorming is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van het BU mgr’s
team.

5

algemene strategie, algemeen beleid en beheer, planning en opvolging, organisatiecultuur, beschikbaar stellen van
bedrijfsmiddelen
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Niet alleen de BU managers maar heel de organisatie moet doordrongen worden van de synergie
idee. De objectieven van iedere BU dienen naast de eigen specifieke BU objectieven de globale
bedrijfsobjectieven te omvatten.
Het “Model of synergy realization” (zie figuur hieronder) vermeldt bijkomende autonome
bepalende factoren6 voor het totstandkomen van synergie: “ruimte voor experiment” en “een
sterke organisatie” (Martin & Eisenhardt, 2002a, blz. 88).

3.7.3 Implementatiemiddelen voor synergie
Iversen

heeft

verschillende

mechanismen

voor

synergieimplementatie

vastgesteld:

transferprijzen, wederzijdse afstemming en centrale planning en sturing (Iversen, 2000(a), blz.
21‐22)

6

Niet‐afgeleide factoren
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Transferprijs is een mechanisme waarbij afdelingen of business units van een bedrijf prestaties
of producten van elkaar betrekken volgens een vooraf vastgestelde procedure ( prognose,
bestellen, afname, betaling (vooraf bepaalde prijs)). Eens het mechanisme bestaat werkt het
zeer efficiënt. Alleen de prijsbepaling vergt een inspanning. Het gebruik van transferprijs is
aangewezen als er weinig conflict en weinig onderlinge afhankelijkheid tussen de betreffende
bedrijfsonderdelen bestaat.

Transferprijzen zijn ook aangewezen tussen organisaties die

verantwoording over besteding van subsidies moeten afleggen. Transferprijzen kunnen gebruikt
worden voor aanrekening van gebruik van een computer, een magazijn, kantoorruimte....
Wederzijdse afstemming is een mechanisme waarbij de betrokken partijen afspraken maken
over hun onderlinge werking (bvb toelevering).

Dit mechanisme wordt gebruikt als

transferprijzen niet toepasselijk zijn of niet volstaan omdat een wederzijdse afhankelijkheid
bestaat, zoals bij horizontale complementariteit.
Een theater co‐productie tussen een officëel gesubsidiëerd theater en een vrije groep vereist
wederzijdse afstemming om het resultaat te behalen, én transferprijzen omdat de overheid niet
wil dat impliciet financiering doorgesluisd wordt naar het vrie theater.
Centrale planning en sturing wordt gehanteerd bij verticale afhankelijkheid en verticale
complementariteit zoals de afstemming tussen de ontwerpafdeling en de fabricatie.
De transferprijs is het goedkoopste mechanisme, vervolgens wederzijds afstemming. Centrale
planning en sturing is het duurste.
Qua verantwoordelijkheidstoewijzing is transferprijs het meest effectief, het legt de
verantwoordelijkheid

bij

de

“gebruiker”.

Centrale

controle

neemt

het

meeste

verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisatie weg, beknot de autonomie en vermindert
de motivatie.

3.7.4 Omgevingsfactoren bevorderlijk voor synergie
Volgende omstandigheden bevorderen het totstandkomen van synergie:
·

een dynamische markt (Iversen 1999 blz. 1‐2)

·

activiteiten met hoge kennisintensiteit (ibidem)

·

groeimogelijkheden (ibidem)
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·

ruimte voor experiment (Martin & Eisenhardt, 2002a, blz. 88)

·

een sterke organisatie (ibidem)

In dynamische markten presteren bedrijven het beste indien ze hun competenties flexibel
inzetten.

Dit behelst kennisoverdracht, maar ook het tijdelijk of permanent toewijzen van

competentiekernen naar nieuwe projecten7, dit vereist een open organisatie waarin
medewerkers zich kunnen identificeren met het gehele bedrijf en niet alleen met hun Business
Unit of project.
De Ansoff synergie of economy of scope leidt in een groeiende markt tot een daling van de
gemiddelde kost.

Behalen van deze daling van de gemiddelde kost door economy of scope

vereist in een statische of krimpende markt herstructurering en rationalisatie.

3.8

SYNERGIE: BEPERKINGEN EN GRENZEN

Instandhouden van synergie kost middelen. Bij Iversenen vinden we onderstaande lijst van
kosten en beperkingen eigen aan synergie en samenwerking (Iversen, 2000b, blz. 8‐9; Iversen,
1999, blz. 4‐21)


Kost van beheer van diversificatie (coördinatiekosten). Indien gemeenschappelijk gebruik
van eenzelfde bedrijfsmiddel de onderlinge afstemming tussen de “klanten – gebruikers”
ingewikkeld maakt, ontstaat de noodzaak tot coördinatie. Dit betekent een verschuiving
van beslissingsmacht (wordt steeds als negatief wordt ervaren) die gecompenseerd moet
worden door voordelen (lagere kost of voldoende flexibiliteit...). Transferprijzen zijn een
relatief goedkoop en efficiënt coördinatiemechanisme. Centrale planning en beheer leidt
tot verlies van “eigen” controle, en is meestal duur.

Onderlinge afstemming is een

geschikte tussenweg indien niet veel verschillende partijen betrokken zijn en de kans op
conflict klein is.

7

In het rapport van Martin & Eisenhardt wordt dit “Knowledge transfer, Recoupling and Patching” genoemd
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Noodzakelijke ontwikkelingstijd (in het Engels : “time compression diseconomies”).
Opbouw van bepaalde ervaring, of deskundigheid wordt duur als ze in een té korte tijd
moet plaatsvinden. Inhalen van bepaalde achterstanden kan zeer moeilijk of duur worden.



Impliciteit van kennis en ervaring (niet gedocumenteerde kennis en ervaring). Synergie
betekent gemeenschappelijke inzet van bedrijfsmiddelen.
gebruiker de uitrusting moet kunnen gebruiken.

Waarbij een bijkomende

Hij moet dit leren van de huidige

gebruiker, die misschien alleen routinematig werkt, en bij impliciteit van kennis geen
opleiding kan geven. Bijkomende opleiding zal nodig zijn, en kost geld.


Erosie van competentie treedt op bij onvoldoende gebruik en onderhoud van deze
competentie. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen vereist continue voeling met wat
gaande is. Dit kan door opleiding of praktijk maar beide kosten tijd en geld.



Ontstaan van ondeelbaarheid van capaciteit.

Indien een bepaalde infrastructuur ter

optimalisatie wordt samengevoegd (bijvoorbeeld een vrachtwagen ipv twee bestelwagen,
of centralisatie van ICT uitrusting) kan een economy of scope of een schaaleffect ontstaan.
De samenvoeging kan echter ook leiden tot afhankelijkheid van één enkele infrastructuur.
Dit kan inflexibiliteit en kwetsbaarheid veroorzaken.


Verwateren van doelstellingen.

In grotere organisaties kan specialisatie verlies van

gemeenschappelijkheid betekenen omdat ieder bedrijfsonderdeel vooral de “eigen”
objectieven nastreeft. De doelstellingen van de bedrijfsonderdelen moeten oplijnen met
die van de gehele organisatie. De controle en voortgangssystemen moeten deze samenhang
ondersteunen.


Interne oriëntatie en bureaucratisering. Synergie mag de organisatie niet afsnijden van
wat “buiten” gebeurt.

De organisatie moet interne kwaliteit, tijdigheid en prijs

vergelijken met de buitenwereld en mogelijke conflicten met interne bemiddeling
oplossen.


De organisatie dient een eigen vorm van verantwoordelijkheidstoewijzing te bepalen en de
nodige

coördinatiemechanismen

(transferprijzen,

centrale sturing en coördinatie) in te voeren.

gemeenschappelijke

afstemming,

Organisatiemodellen dienen rekening te

houden met de aspecten product, markt en activiteit (functie).
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Blz. 26/132

SYNERGIE

Verder statistisch onderzoek naar de prestatieverschillen tussen bedrijven toont dat synergie
vooral voorkomt bij bedrijven die binnen hun sector als competent bekend zijn en binnen de
sector goed presteren. Organisaties die binnen de sector slecht presteren scoren ook slecht op
synergie (Hawawini, Subramanian & Verdin, 2001, blz. 25‐26).

3.9

SUCCES FACTOREN PER TYPE SYNERGIE

Uit voorgaande distilleren we de kritische succes factoren voor realisatie van de verschillende
types van synergie.

3.9.1 Schaalvoordelen
Schaalvoordelen worden bereikt als de productiehoeveelheid voldoende groot is om een nieuwe
technologie of werkwijze toe te passen die de variabele kosten voldoende verlaagt om de
investering af te schrijven. Als het schaalvoordeel alleen bereikt kan worden door een groei in
productie moet rekening gehouden met de prijsbeinvloeding door het bijkomend aanbod.
Schaalvoordelen zijn geconditioneerd door: voldoende omvang van productie, beschikbaarheid
van een nieuwe technologie of werkwijze en verwacht economisch rendement (kostabsorptie en
prijselasticiteit).

3.9.2 “Economy of scope”
Economy of scope veronderstelt bijkomende inzet van bestaande middelen voor nieuwe
activiteiten, waardoor meer divers geproduceerd of verkocht kan worden zonder bijkomende
investering.

Economy of scope kan zowel toegepast worden op inkoop als verkoop en van

logistiek tot productie en onderzoek.

Economy of scope is geconditioneerd door flexibele

inzetbaarheid van bestaande middelen, en complementariteit van activiteiten, producten of
diensten.

Economy of scope vereist interne mechanismen voor de inzet van de gedeelde

middelen. Bij krimpende of stagnerende markt leidt economy of scope tot rationalisatie en
verkoop van overtollige infrastructuur.

3.9.3 “Marketpower”
Toename van marketpower betekent dat de synergie leidt tot een sterkere positie van de
organisatie op de markten waar de organisatie actief is.

Synergie
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betreffen maar even zeer financiering of personeel. Toename van Marketpower betekent een
betere concurrentiele positie en creëert hindernissen voor nieuwe toetreders en substituten.

Marketpower is geconditioneerd door het realiseren van de dimensieverandering. Dit kan pure
omvang of aanwezigheid zijn, maar ook breedte en diepte van dienstverlening, of reputatie en
betrouwbaarheid. Synergie in de vorm van toename van Marketpower vereist niet noodzakelijk
verwantschap

3.9.4 Voordelen van intern beheer
Voordelen van intern beheer (internal governance advantages) betekent dat activiteiten binnen
de organisatie goedkoper of beter zijn dan externe realisatie. Voordelen van intern beheer zijn
geconditioneerd door kwaliteit, kost, tijdigheid en afstemming op eigen vereisten. De interne
dienstverlening dient “beter” te zijn dan de alternatieve (externe) dienstverlening.

3.9.5 Voordelen van middelenrecombinatie
De voordelen van recombinatie van middelen (resource recombination) hangt samen met de
verwantschap, complementariteit en diversificatie

De recombinatie laat toe door de

combinatie van middelen (competenties, technologie...) nieuwe producten en diensten te
realiseren.

Recombinatie heeft beperkingen en dient een duidelijk gebied te betreffen.

Recombinatie vereist verwantschap.
Middelenrecombinatie wordt bevorderd door de beschikbaarheid van reserve middelen. Wat op
haar beurt ruimte biedt voor experiment, een andere factor die synergie bevordert.
Vooral middelenrecombinatie vereist een omkaderende organisatiebovenbouw met participatie
van BU managers aan de strategie en met coherente objectieven die betrokkenheid
ondersteunen en vernieuwing bevorderen. Dit vereist een open bedrijfscultuur die benadrukt
dat alle producten en diensten belangrijk zijn en waarbij de bedrijfsmiddelen optimaal
toegewezen worden.
In perioden van rationalisatie en/of focus op kerncompetenties daarentegen wordt de sfeer in
de organisatiedelen gesloten en defensief.

Crises en heroriëntatie van bedrijven kunnen

synergie belemmeren.
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4

SAMENWERKING

In het deel synergie zijn de verschillende kenmerken, omstandigheden en voorwaarden voor
synergie besproken. Synergie kan uiteraard in bestaande organisaties geactiveerd worden, maar
synergie wordt evenzeer verwacht en nagestreefd bij een samenwerking of versmelting van
organisaties: fusie, overname of alliantie.
In dit deel wordt een beoordelingskader voor samenwerking opgebouwd aan de hand van
literatuur en praktijk.

Synergie
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Realisatie van de beoogde synergie is geen evidentie. Volgens Sirower en Stark wordt algemeen
aangenomen dat 65% van de bedrijfsovernames niet tegemoet komt aan de verwachtingen
(Sirower & Stark, 2001, blz. 1).

In zijn boek “The Synergy Trap” betoogt Sirower dat de

meerwaarde bij bedrijfsovernames in de regel niet groot genoeg is om de betaalde
overnamepremie te verantwoorden. Dit kan betekenen dat de overnamepremie te hoog en/of
de synergie te klein is.

Sirower ziet vooral “problems in post merger integration” als reden

voor het uitblijven van de verwachte synergie (Sirower, 1997, blz. 155). Het proces van creatie
van samenwerking is blijkbaar belangrijk om de geplande en vereiste synergie te realiseren.

Dit deel behandelt een situering van samenwerking gevolgd door een bespreking van risico’s,
voorwaarden en vaststellingen uit de praktijk. Tot slot volgt een overzicht van bijkomende
aspecten van samenwerking.

4.1

SITUERING

Fusie en samenwerking zijn van alle tijden. Ze treden op in golven. Golven veroorzaakt door
verschillende factoren: nieuwe technologie, grotere of andere markten. En niettegenstaande
een betwistbaar succes worden deze golven steeds groter.
Organisaties trachten veelal naar continuïteit. Afhankelijk van de omgeving gebeurt dat op een
andere manier, iedere organisatie dient zich aan de spelregels te houden die in haar omgeving
gelden: kapitalistische bedrijven moeten rendement halen, overheidsorganisaties moeten
functioneren volgens de regelgeving en de “heersende politieke klasse”,

openbare

nutsbedrijven moeten algemene diensten ter beschikking stellen, cultuurorganisaties moeten
cultuur creëren, presenteren of bevorderen… Samenwerking lijkt in een aantal gevallen het
antwoord om beter/groter te functioneren.
Samenwerking kan de positie van een organisatie versterken.

Samenwerking kan toegang

betekenen tot product of productietechnologie, een markt of competenties.

Door

samenwerking kan een bepaalde schaal of complementariteit bereikt worden. Samenwerking
kan

toegang

betekenen

tot

allerlei

middelen

waaronder

financiering

en

subsidies.

Samenwerking kan de beschikbare bedrijfsmiddelen in belangrijke mate uitbreiden.
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In het deel over synergie zijn succesfactoren voor de verschillende soorten synergie opgesomd.
Het zijn factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij het “ontwerpen” van
samenwerking.

4.2

RISICO’S BIJ SAMENWERKING

Samenwerking is geen waarborg voor slagen. De literatuur suggereert eerder het tegendeel
maar omvat tevens studies van risico’s en succesfactoren van samenwerking. Hieronder de
belangrijkste risico’s.

4.2.1 Gebrek aan ervaring
Een eerste samenwerking is per definitie onbekend, dus moeilijk en met risico (Sudarsam, 1995,
blz. 236 – 237). Ervaring kan ingebracht worden. Voor onervaren partners is het verstandig
externe hulp in te roepen. Dit kan gaan van tijdelijke assistentie of advies, tot en met het
inhuren van een deskundige. Deze kan ingebracht voor de implementatie, liefst niet voor de
beslissing zelf, omdat die voldoende snel en onder eigen verantwoordelijkheid moet plaats
vinden (interview Cornu, J.).

4.2.2 Onvoldoende kennis van de partner en de bedrijfstak van de partner
Bij mislukte samenwerking wordt in 45% van de gevallen “onvoldoende kennis van de partner en
de bedrijfstak” als belangrijke reden opgegeven (Sudarsam, 1995, blz. 231). Bij diversifiërende
samenwerking is het risico op mislukking nog groter.
Het management moet rekening houdend met de eigenheid van de nieuwe activiteit een
geïntegreerd beleid bepalen. Daarom dient het management snel voeling te verwerven met de
diversificatie. Bij een verticale samenwerking betreedt men soms een totaal nieuwe wereld .

4.2.3 Onevenwicht qua sterkte van de betreffende directies
In een samenwerking is de inbreng van know how, ervaring en competentie gebonden aan
personen en de organisatiestructuren.

Een bestaande of historische directie speelt een

belangrijke rol om dit potentieel maximaal te laten renderen. Ondervertegenwoordiging van
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één van de directies kan tot wantrouwen, demotivatie en ontslag leiden. Indien de partner een
zwak management heeft moet dit omkaderd worden omwille van continuïteit en heroriëntatie.
Medewerkers zien de behandeling van hun directie als een signaal en een waardering.

4.2.4 Omvang van de operatie
Op zich draagt samenwerking veel risico (zie het lage “slaagpercentage”), grote overnames of
samenwerking dragen een bijkomende risico (Sudarsam, 1995, blz. 236 – 237) dat echter omwille
van het potentieel aanvaard wordt.

Voor een grote samenwerking worden veel middelen

gemobiliseerd en duurt het proces van integratie langer. Het dagdagelijks functioneren eist
ondertussen ook de aandacht van het hogere management. Hierdoor gaat de prioriteit voor de
integratie geleidelijk verloren.

Daarom moet de raad van bestuur speciaal bij een grote

samenwerking zeer alert blijven en het proces en de verbonden kosten en baten continu ten
opzichte van het oorspronkelijke plan opvolgen.

4.2.5 Gedwongen karakter van de samenwerking
Bij een samenwerking tegen de visie van een of beide partners, moet bijkomend geïnvesteerd
in overtuiging en motivatie. Bij een gedwongen samenwerking kan dit een risicofactor teveel
worden.

De mensen zullen een afwachtende houding aannemen, uitkijken naar andere

tewerkstelling of passief ondergaan. In de culturele sector worden organisaties dikwijls
gedreven door een aantal creatieve personen. Als deze organisaties volledig gedragen worden
door deze zelfde personen is gedwongen samenwerking een zeer slechte optie. Daarom moeten
de voornaamste opiniemakers voorafgaand aan de samenwerking overtuigd worden om het
project te steunen.

4.2.6 Verlies van vitale personen
In voorgaande punt is gewezen op het mogelijk verlies van kritische personen.

Indien het

verlies van enkele personen het teloorgaan van de substantie van de samenwerking met zich
brengt moet dit risico ingedekt worden. Mogelijkheden zijn persoonlijke waarborgen, afspraken
over rol, verantwoordelijkheden en plaats in de organisatie.

Het betrekken van de vitale

personen aan de voorbereiding van de samenwerking kan het verschil maken tussen mislukken
of slagen.
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4.2.7 Samenwerkingsnadelen
Bij het werken aan een samenwerking wordt in de eerste plaats aan de voordelen gedacht maar
de mogelijke nadelen mogen niet vergeten worden. Deze betreffen vooral de toegenomen
grootte en complexiteit van de nieuwe structuur (Sirower, 1997, blz. 155‐157). Zie hiervoor ook
de rubriek “Beperkingen en grenzen aan de synergie” in vorig hoofdstuk.

4.2.8 Onevenwicht tussen de partners
Samenwerking tussen even grote partners blijkt succesvoller dan asymmetrische samenwerking.
Een samenwerking die als evenwichtig beschouwd wordt heeft meer kans op krediet en
positieve steun vanuit beide partijen.

Bij een samenwerking waarbij een van de partners

domineert, kunnen de medewerkers uit de ondergeschikte onderneming zich gegijzeld voelen
en defensief of vijandig reageren, of de samenwerking verlaten.

Daarom zijn aangepaste

communicatie en organisatiemaatregelen nodig. Onevenwichtige samenwerking heeft kans op
slagen indien de uitgangspositie van de kleinste partner onhoudbaar was, de samenwerking de
problemen oplost, of indien door de samenwerking buitengewone mogelijkheden ontstaan die
op eigen kracht onbereikbaar zijn.

4.3

VOORWAARDEN VOOR SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Uit studie van de literatuur over fusie, overname en samenwerking blijken volgende
voorwaarden voor succes van samenwerking of samensmelting.

4.3.1 Gemeenschappelijke missie en doelstellingen.
Een samenwerking, fusie of overname kan slechts slagen indien er sprake is van een
gemeenschappelijk

perspectief

dat

geconcretiseerd

wordt

in

gedeelde

en

haalbare

doelstellingen (Nawas, 1995, blz. 252 – 257, Sudarsam, 1995, blz. 231 en blz. 293). Voor het
slagen van samenwerking is de duidelijke formulering en communicatie van de strategie en
doelstellingen naar de gehele organisatie essentieel. Dikwijls wordt dit door de directies over
het hoofd gezien omdat zij het project als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, en
ondertussen hun aandacht op andere projecten richten.

Synergie
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daarentegen wordt dagdagelijks met de gevolgen van de samenwerking geconfronteerd.
Daarom moet een visie en perspectief gecommuniceerd worden die de spanningen en inzet
verantwoorden. Een voortdurende en duidelijk gecommuniceerde en ondersteunde missie en
doelstellingen zijn de beste remedie tegen weerstand.

4.3.2 Vertrouwen
Onder de vlag vertrouwen kan veel schuil gaan, maar in wezen refereert het naar een
gemeenschappelijkheid ten aanzien van het gestelde doel, met het geloof samen met de andere
partner te zullen slagen.

Dit vertrouwen kan steunen op vertrouwdheid en kennis van de

partner of de noodzaak van het project.

Vertrouwen volstaat niet maar is wel essentieel

(Sudarsam, 1995, blz. 293) . In de voorbereiding van de samenwerking mag dit niet opengelaten
worden. Het vertrouwen moet op de verschillende niveaus van de samenwerking aanwezig zijn.
Interne communicatie binnen de betrokken organisaties en gemeenschappelijke communicatie
van de partners is zeer belangrijk.

4.3.3 Een duidelijk, snel en volgehouden implementatieproject
De partners (voor fusie, samenwerking of overname) moeten een gemeenschappelijke missie
delen. Deze moet vastgelegd worden in een duidelijke planning, ze moet ondersteund worden
met adequate middelen en geformuleerd worden in duidelijke mijlpalen en resultaten.

De

realisatieplanning moet volgens een hoog invoeringstempo verlopen (Nawas, 1995, blz. 252 –
257) en

een

integratieplan

voor de organisaties omvatten.

Afwezigheid van een

integratieplanning is voor 80% van de mislukte overnames een reden tot falen (Sudarsam, 1995,
blz. 231). Om het integratieproces te laten voortgaan is het belangrijk zichtbare resultaten te
tonen zowel intern (bvb een gemeenschappelijk informatica systeem) als extern (nieuw imago,
huisstijl, website). De zichtbare stappen moeten gepland en dienen de progressie te illustreren
zodat voor alle betrokkenen het proces en de realisatie steeds zichtbaar en voelbaar zijn.
Vooral de extern gerichte groepen (zowel verkoop als aankoop als PR) vertonen de neiging zich
niet te veel gelegen te laten aan de integratie.

De uitspraak “Wij moeten met de klant,

leveranciers…bezig zijn” mag geen argument zijn om zich voor de veranderingen af te sluiten.
Het management moet deze situaties anticiperen en voortdurend nagaan of de organisatie
voldoende met haar missie bezig is, de eventuele integratieproblemen aanpakt (Nawas, 1995,
blz. 252 – 257) en het contact met de buitenwereld niet verliest (Nawas, 1995, blz. 236‐237).
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Een meer gedetailleerde beschrijving van het integratietraject is beschreven in de scriptie van
Ellen Vercauteren (Vercauteren, 2004).

4.3.4 Volledige medewerking van de betrokken directies en managers
Een samenwerking, fusie of overname kan slechts slagen als alle lagen van de organisatie
aangestuurd worden in functie van de beoogde samenwerking. Het overtuigen en meekrijgen
van alle directies en managers is hierbij een noodzaak.

Het is een doel op zich en tevens een

middel om de hele organisatie het nodige vertrouwen en sturing te geven. (Nawas, 1995, blz.
252 – 257).

4.3.5 Betrokkenheid van bestuur
Een samenwerking mag zich niet alleen op niveau van directies af spelen. In het verleden is
meermaals gebleken dat directies in het project en hun eigen ambities verstrikt geraken
(Sirower, 1997, blz. 12). Om dit te vermijden moet het project vastgelegd in een volledig plan8,
en dient de directie aan de raad (of raden ) van bestuur verantwoording afleggen over de
voortgang. De raad van bestuur moet regelmatig opvolgen en eventuele bijsturen. (Sirower &
Stark, 2001, blz. 35)

4.3.6 Complementariteit
Samenwerking tussen complementaire partners heeft meer kans op slagen dan samenwerking
met overlap (Sudarsam, 1995, blz. 293). Een complementaire samenwerking moet zich niet of
nauwelijks bezig houden met rationalisatie, dubbele functies of overtollige infrastructuur. Dit
vermijdt wrijvingen en tegenstellingen.

De energie gaat naar de realisatie van de

samenwerking en wordt als een win‐win beschouwd.
Samensmelting/samenwerking van twee zeer gelijkaardige organisaties kan aanleiding geven tot
defensieve instellingen omwille van schrik voor sanering, risico op verlies aan macht, verlies van
positie, interne wrijvingen en strijd om posities, klanten en middelen… Dit kan alleen opgelost
door snelle en soms pijnlijke beslissingen.

8

Fasering, belangrijke beslissingen, integratieproject, gekwantificeerde doelstellingen, in te zetten middelen
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4.3.7 Culturele verenigbaarheid en nieuwe identiteit
Organisaties kunnen qua stijl grondig verschillen. Dit uit zich in interne conventies zoals manier
van kleden, manier van begroeten en aanspreken, inrichting van kantoren… Het veranderen van
deze stijl en gewoontes wordt ervaren als een aantasting van territorium, als een afwijzen van
wat was.

Het roept weerstanden op die samenwerking bemoeilijken.

Grote culturele

verschillen kunnen hindernissen zijn. Uit analyse van fusies en overnames besluit Sudarsam dat
voor 85% van de mislukte samenwerkingsprojecten cultuurverschillen een voorname reden tot
falen zijn (Sudarsam, 1995, blz. 231). Cultuurverschillen leiden de aandacht af van het echte
doel, ze verscherpen verschillen in een periode waar samengewerkt moet worden.
Voorafgaand aan een samenwerking is het belangrijk de cultuur van de toekomstige partner
grondig te bekijken. Leden van organisaties die in moeilijkheden zitten, zijn eerder geneigd
veranderingen te aanvaarden.
verandering.

Leden van sterke organisaties hebben weinig boodschap aan

Voor hen moet de toegevoegde waarde van de samenwerking zeer goed

gecommuniceerd.
Een samenwerking impliceert vorming van een nieuwe entiteit met een identiteit en eigen
cultuur. Tijdens het project van vorming van de samenwerking moet de nieuwe eigen cultuur
en identiteit expliciet op de implementatie agenda staan.

Deze identiteit moet nauw

samenhangen met de strategie, de doelen en het perspectief.

De identiteit moet een

menselijke invulling krijgen om bij het personeel engagement te creeeren,
ingrijpende projecten.

broodnodig bij

Idealiter zou een persoon verantwoordelijk moeten zijn voor de

totstandkoming van de nieuwe identiteit.
Het organiseren van informele gelegenheden, gemengde projectgroepen of werkgroepen
bevorderen het ontstaan van nieuwe interne netwerken en doen de notie van de herkomst van
de collega’s vervagen.

4.3.8 Mobiliseren van de benodigde middelen (waaronder mensen)
Een samenwerkingsproject vergt extra middelen voor voorbereiding en realisatie.

Veel

projecten worden met weinig of geen bijkomende middelen uitgevoerd en het beschikbare
personeel levert een bijkomende inspanning om de integratie samen met de operationele taken
uit te voeren.

Daarom moet voor en gedurende het project “commitment” gecreëerd en

bestendigd worden. Dit commitment moet steunen op de overtuiging dat de samenwerking

Synergie

Blz. 36/132

SYNERGIE

noodzakelijk en onomkeerbaar is. Het is een bijkomende waarborg dat de samenwerking op alle
niveaus de nodige aandacht en voorrang krijgt.

Het commitment moet van in een vroeg

stadium van het samenwerkingsproces aangepakt liefst vóór de definitieve beslissing van
topmanagement en raden van bestuur (Nawas, 1995, blz. 254‐256). Na de beslissing moet de
hele organisatie betrokken worden door een initiële bekendmaking gevolgd door een intense en
voortdurende communicatie.

Inschakeling van een voldoende aantal medewerkers in

gezamenlijke werkgroepen of taakgroepen is hierbij belangrijk.
dient de betrokkenheid te bestendigen.
dienen zo snel mogelijk op lijn gebracht.

Tweezijdige communicatie

Vertegenwoordigende organen van de werknemers
Indien saneringen of rationalisaties doorgevoerd

moeten worden, dient dit zo snel mogelijk te gebeuren zodat de onzekerheid omgezet wordt in
duidelijkheid, en de blijvers actief ingezet kunnen worden. Het topmanagement moet een
blijvende voorbeeldfunctie vervullen.

4.4

DE PRAKTIJK

Synergie mag niet overschat worden. Dit is duidelijk uit de vaststelling van Sirower dat de
verwachting bij samenwerking dikwijls niet wordt ingelost.

Verwachtingen zijn misschien

onrealistisch hoog. Grote fusies in de telecommunicatie leveren tot negen percent besparingen
door synergie,

onder voorwaarde dat de samenwerking snel tot stand komt, de nodige

integratie‐investeringen plaats vinden en de vereiste rationalisaties doorgaan. In veel gevallen
wordt niet meer dan zes procent gerealiseerd. Er zijn geen redenen te veronderstellen dat in
andere sectoren fundamenteel beter wordt gescoord. De stijging van de aandelenkoersen van
bedrijven voor overname is dikwijls meer dan synergie kan opleveren.
Complementaire partners geven het meeste kans op echte en substantiële synergie. (Martin &
Eisenhardt 2002b, blz. 39‐42). De overname van een specifiek complementair klein bedrijf
door een groot bedrijf kan zeer veel synergie opleveren omdat de producten van het kleine
bedrijf via de distributie van het grote bedrijf een enorme markt kunnen bereiken. De synergie
resulteert in een groei van de omzet en een toename van het belang van de kleine partner.
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Samenwerking impliceert verandering van verantwoordelijkheden en autonomie.

Om de

kerncompetenties te behouden moeten soms ingrijpende organisatorische maatregelen
genomen om de synergie te vrijwaren (Interview Cornu, J.).
Horizontale samenwerking leidt eerder tot rationalisatie, en zichtbare besparingen op korte
termijn (Nawas 1995 blz. 247‐248) die dikwijls aanleiding geven tot vermindering van
diversiteit, vermindering van mededinging, maar ook versnelde realisatie van schaalvoordelen.
Deze schaalvoordelen kunnen meestal ook zonder fusie gerealiseerd worden, zij het op een
later tijdstip (Farrell & Shapiro 2000 blz. 2). In de V.S. worden horizontale fusies door de “Free
Trade

Commission”

(FTC)

zeer

kritisch

bekeken,

omdat

ze

het

risico

dragen

tot

marktdominantie, en weinig voordeel opleveren voor de consument. Een overheid bezorgd om
diversiteit (zoals een cultuuroverheid) dient hierop toe te zien.
Defensieve samenwerking komt voor in krimpende markten waar rijpe producten getroffen
worden door substitutie of marktverzadiging. Dit is het geval voor glasvezels, kathodebuizen,
en filmrolletjes.

Om te kunnen overleven moeten de productiefaciliteiten de minimum

efficiënte schaal behouden.

Daarom fuseren de producenten waarna ze de overcapaciteit

afstoten. Hier betekent synergie rationalisatie ten voordele van de consument.
Naast

de

trend tot

samenwerking

bestaat

de

trend zich

te

concentreren op de

kerncompetenties en af te stoten wat niet essentieel is. Daarom worden bepaalde activiteiten
afgestoten en producten aangekocht die men vroeger zelf fabriceerde. De afgestoten productie
wordt gemaakt door bedrijven die door schaal en specialisatie beter en goedkoper produceren
(zie schaaleffecten en leercurve) of door bedrijven die goedkoper kunnen produceren door
lagere kosten of minder reglementering.

Vandaar een verplaatsing van fabricage en

assemblageactiviteiten naar Oost‐Europa en het Verre Oosten.

Zeer grote ondernemingen

verplaatsen productie naar buitenlandse filialen terwijl kleinere bedrijven gaan aankopen bij
gespecialiseerde

leveranciers.

Activiteiten

worden

zowel

afgestoten

omwille

van

kostenverlaging als omwille van oriëntatie op de eigen kernactiviteiten,versterking van interne
cohesie en beperking van diversificatie; een voorwaarde tot synergie.
Afstoting kan ook manier zijn om middelen te verwerven voor groei, heroriëntering of
rationalisatie.
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4.5

TER VERVOLLEDIGING

Hieronder korte opsomming van andere belangrijke aspecten van samenwerking, die gezien het
objectief van de scriptie en het tijdsbestek niet uitgewerkt worden.

4.5.1 Structuur van de samenwerking

Bij de keuze van de samenwerkingsstructuur zijn veel factoren belangrijk: gewicht en inbreng
van de partners, geplande duurtijd, intensiteit, snelheid van realisatie, gewenste eindstructuur
en gebied van de samenwerking.
Als een totale en definitieve samenwerking tussen gelijkwaardige partners betracht wordt is
een evenwichtige fusie (merger ) het meest voor de hand liggend.

Betreft het een onevenwichtige definitieve samenwerking waarbij de sterke partner de
samenwerking wil en bekostigt dan betreft het een overname (acquisition) die al dan niet met
instemming kan gebeuren.

Bij een meer losse samenwerking (alliance) kan men kiezen uit verschillende modaliteiten:
‐ oprichting van een filiaal waarin beide partners de bedoelde “eigen” activiteiten
onderbrengen waarbij afspraken over beheer en gebruik van de filiaal uiterst belangrijk zijn
‐ afstoting van activiteiten naar een bestaande koepel, of een externe service organisatie
(uitbesteding)
‐ samenvoeging van ondersteunende delen van de organisaties onder gemeenschappelijk beheer
‐ samenvoeging van sturende delen van de organisaties die beroep kunnen blijven doen op de
faciliteiten van de partners (dit als evolutie naar de nieuwe gemeenschappelijke structuur)
‐ oprichting van specifieke aparte organisatie die een eigen nieuw traject begint (joint
venture).
‐ losse samenwerkingsafspraken zonder formele structuur
Juridisch kan bovenstaande in verschillende structuren vertaald worden gaande van een
gemeenschappelijk houdsterbedrijf dat eigenaar is van de samenwerkende bedrijven, tot
oprichting van een specifieke nieuwe geïntegreerde maatschappij. Andere mogelijkheden zijn
een tijdelijke samenwerkingsafspraak zonder contract,een samenwerkingscontract met rechten
en plichten en eigendomsrechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendom).
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De gekozen mogelijkheid dient in functie te zijn van de gewenste integratie, de looptijd, de
eigendomsrechten en de gewenste bestuursstructuren.
Deze bestuursstructuren kunnen bestaan uit een apart en specifiek bestuur en directie of een
“samenwerkingsbestuur en –directie”. De gekozen constructie en de vertegenwoordiging van de
samenwerkende organisaties leert veel over de ernst van de samenwerking.

4.5.2 Gebied van de samenwerking
Samenwerking kan horizontaal of verticaal zijn, complementair of overlappend, totaal of
gedeeltelijk (bijvoorbeeld één functioneel gebied betreffen).
Horizontale samenwerking resulteert vooral in besparingen door schaal‐ of scope‐effecten en
toename van “marketpower”. Verticale samenwerking beoogt groei en betere afstemming in
de waardeketting.
Complementaire samenwerking richt zich op diversificatie en groei (qua aanbod: product, dienst
of markt), overlappende samenwerking beoogt optimalisatie.
Gedeeltelijke samenwerking is gericht op behoud van eigen identiteit en behalen van minimum
efficiëntie voor een bepaalde functie die men niet wil of kan uitbesteden (verkoop, aankoop,
logistiek…). Bij totale samenwerking geeft men de eigen identiteit op voor een nieuwe.

4.5.3 Het Samenwerkingsmotief
Het samenwerkingsmotief kan voor de samenwerkende partners verschillend zijn, maar moet
wel resulteren in een gemeenschappelijke missie en perspectief. Zelf gekozen motieven zijn
het krachtigst, en waarborgen het meeste kan op slagen. Maar een bittere noodzaak kan een
organisatie ontvankelijk maken voor samenwerking die anders onmogelijk was.
Een expliciete analyse van de wederzijdse verwachtingen maar ook de te brengen offers moet
voorafgaan aan een samenwerking. Dit moet door de gehele organisatie gecommuniceerd
worden.
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5

SAMENWERKINGSPROJECTEN in DUITSLAND

5.1

KEUZE VAN PROJECTEN

Bij het begin van de scriptie werd aan twee samenwerkingsprojecten in Duitsland gedacht: HAU
en Stadstheater Frankfurt. Wat HAU betreft verliep alles na wat aanvankelijke aarzeling vlot.
Het VTi introduceerde me bij Mevrouw Ziemann en vandaar zijn verdere kontakten gelegd met
Mevrouw Gessner (zakelijk beheer), Mevrouw Zeeb (assistent van de intendant) en de Heer
Lilienthal (intendant).

De interviews bij het HAU zijn dan aangevuld met een gesprek met

Mevr. Hertling (intendant Hebbel theater, de voorganger van HAU), met Mevr. Esser
(administratie bondsstaat Berlijn) en met Mevr. Deuflhard (leider van Sophiensaele).
Het contact met Frankfurt wilde niet lukken, elektronische post van VTi, van mijzelf en later
een brief van B. Verbergt namens de directie Cultuur, Sport en Recreatie van de stad
Antwerpen gaven geen resultaat. Urs FREY de persoon die het VTi in Frankfurt kende verliet de
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organisatie. Bovendien werd in die periode onder budgettaire druk ( een sanering van naar
schatting 15 MEuro) het ballet afgesplitst van “Städtische Bühnen Frankfurt”. Het ballet wordt
nu gefinancierd door de steden Frankfurt en Dresden, en de bondsstaten Hessen en Saksen.
Het bestuderen van “Städtische Bühnen Frankfurt” met het oog op extrapolatie naar Vlaanderen
was gezien de omvang van de organisatie (de begroting 2003 bedroeg 67 MEuro voor theater,
opera en ballet) en de aangang zijnde ontvlechting moeilijk.
Via het internet las ik de “Theater Anhörungen” waar de sector verzuchtingen, experimenten
en voorbeelden kwijt kan bij de overheid. Zo stuitte ik op het “Weimarer Modell” en het
“Hildesheimer Modell”. Het “Weimarer Modell” is in de situering van de gevallenstudies kort
besproken. Het is geen geval van synergie maar eerder van flexibilisering.
Hildesheim leek een duidelijk geval van synergie en na overleg met mijn begeleiders heb ik eind
april contact genomen met het “Stadttheater Hildesheim”.

Op zeer korte tijd (het was

inmiddels eind april) kon ik de mensen in Hildesheim ontmoeten. Ze hebben mij voldoende tijd
te woord gestaan, en veel documentatie bezorgd.

5.2

ACHTERGRONDEN: HET OFFICIËLE THEATER IN DUITSLAND

De sector podiumkunsten is belangrijk in Duitsland. In het seizoen 2002/2003 stellen de 150
gesubsidieerde organisaties 39.000 mensen tewerk en brengen 65.000 voorstellingen voor een
totaal van 22 miljoen toeschouwers.

De overheid verschaft de officiële gezelschappen 2,1

miljard Euro subsidie (Website Buehnenverein). De Duitse overheid spendeert dus 26 Euro
theatersubsidie per inwoner per jaar en bereikt de jaarratio van 26% toeschouwers t.o.v. totale
bevolking. Daarnaast zijn er in Duitsland nog 216 “Privattheater” die 11 miljoen bezoekers
verwelkomen, 47.000 voorstellingen brengen en de bescheiden subsidie van 79 MEuro
ontvangen. 2002/2003 was een goed jaar voor het officiële theater; de bezoekersaantallen en
het aantal opvoeringen zijn gestegen. De tewerkstelling is iets gedaald (332 personen) en de
loonkosten zijn sterker gedaald omwille van lagere salarissen voor sommige personeelsgroepen
(vooral de artistieke medewerkers) die in nieuwe contracten afzagen van vakantiegeld en
eindejaarspremie.
De privé‐theaters verloren wat terrein (iets minder toeschouwers en opvoeringen).

In vergelijking is het professionele theater in Vlaanderen bescheiden, in het jaar 2000 ontvangt
het 1,5 miljoen toeschouwers in 9.872 opvoeringen (Website APS) waarvoor de sector ongeveer
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90 MEuro subsidies ontvangt9 en waarmee de Vlaamse overheden 15 Euro theatersubsidie per
inwoner per jaar spenderen hoewel de jaarratio toeschouwers t.o.v. bevolking 25% bedraagt.

Het officiële theater in Duitsland stoelt op een lange en grote traditie van teksttheater, opera,
ballet en muziek. De officiële organisaties vallen in drie categorieën namelijk “Staatstheater”,
“Städtische Bühne” of “Landestheater”.

Afhankelijk van de categorie wordt het theater

ondersteund door respectievelijk de betreffende stad, bondsstaat of regio. Deze ondersteuning
bestaat uit een vrijwillige financiering, en het ter beschikking stellen van gebouwen en
infrastructuur. In vele gevallen is de stad of bondsstaat eigenaar van de schouwburg, in andere
gevallen huurt de overheid het gebouw ten voordele van het theater. De financiering bestaat
meestal uit een vaste meerjarige begroting. In vele gevallen is de overheid werkgever van het
theaterpersoneel, waarbij hoofdzakelijk de technische en administratieve medewerkers het
ambtenarenstatuut hebben, wat slechts in beperkte mate voor de artistieke medewerkers het
geval is.
De overheid stelt de intendant aan die voor de looptijd van zijn contract de wettelijk
vastgelegde artistieke vrijheid dient te krijgen. De theaterorganisatie heeft als opdracht een
uitgebreid repertoire aan theater, opera, operette, concert en ballet te bieden zodat nagenoeg
iedere avond een theaterevenement plaats vindt.
De

theaters

representeren

tezamen

een

groot

aantal

multidisciplinaire

repertoiregezelschappen, die traditioneel erg verankerd zijn in hun stad of regio, en een sterke
publieksbinding hebben.

Gezien de financiering en lokale binding is er vrij weinig uitwisseling en wordt niet of
nauwelijks op verplaatsing gespeeld.

Het publiek ziet haast uitsluitend het eigen

theatergezelschap. Recent is een door de bondsstaten gespijsde begroting beschikbaar gesteld
ter promotie van tournees. Specifiek voor dans zijn enkele netwerken gevormd die uitwisseling
en tournees bevorderen.

Dit officiële theater ligt echter onder vuur.
traditioneel en niet vernieuwend te zijn.

Het krijgt de verwijten te horen te duur, te

Daarom hebben sommige overheden naar andere

oplossingen gezocht: samenvoegingen van gezelschappen of het afschaffen van één van de

9

Voor het seizoen 2003/2004 verstrekte de Vlaamse gemeenschap 67,5 MEuro subsidie aan de podiumkunsten. Samen met
de subsidies van Antwerpen (meer dan 10 MEuro), Gent, Brugge en de provincies leidt dit tot een optimistische schatting
van 90 MEuro.
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verschillende disciplines dikwijls gemotiveerd met “specialisatie”, “verhoging van de kwaliteit
en het artistieke gehalte”, maar de facto om de noodzakelijke besparingen te verwezenlijken.

5.2.1 Staatstheater, Stadttheater, Landestheater
Het Staatstheater is ontstaan uit hoftheaters. Na de val van het keizerrijk in 1918 zijn deze
door de bondsstaten overgenomen, en ressorteren onder het “Kultusministerium” van de
betreffende bondsstaat.

Van de 26 toenmalige hoftheaters zijn er nu 18 als “Staats‐“ of

“Landestheater” behouden.

In de bondsstaat Thüringen zijn de 5 hoftheaters stadstheater

geworden. Daaronder het veel besproken stadstheater van Weimar.

Het “Stadttheater” is enerzijds ontstaan uit de theaters van de Hanzesteden, anderzijds uit
privé‐theaters, die naast inkomsten uit commerciële exploitatie soms stadssteun ontvingen en
meestal een populair repertoire brachten.
Toen begin van de jaren 1900 het “Bildungsideal” opkwam heeft dit het theater sterk
beïnvloed. Sinds 1910 groeide het aantal stadstheaters gestaag, zowel door creatie van nieuwe
theaters als door overname van bestaande theaters door de overheid.

Ook onder de

Weimarrepublik werd van staatswege het “Bildungstheater” gepromoot en werden steden
verder aangezet individueel of onder elkaar theaters op te richten. De gemeenschappelijke
theaters droegen de naam “Städtebund Theater” of “Landesbühne” en speelden een
belangrijke rol in het cultuuraanbod voor het platteland.
Ook na 1945 werd de oprichting van theaters door de overheid aangemoedigd.

De meeste van deze officiële theaters zijn van het type “Drei Sparten” die teksttheater,
muziektheater (meestal opera en operette) en ballet bieden.
Het eigen gezelschap speelt een breed repertoire en door een wisselend speelplan wordt iedere
avond een opvoering verzorgd.

Een groot gedeelte van het publiek zijn abonnees.

Met deze verschillende theaters beschikt Duitsland over een uniek model.

5.2.2 Financiering
De Duitse overheid krijgt het verwijt schizofreen te handelen wat betreft de financiering van de
theaters. Enerzijds bevriest ze het theaterbudget (of vermindert het bij hernieuwingen) en
keurt anderzijds de verhoging van de barema’s van het overheidspersoneel goed (waaronder de

Synergie

Blz. 44/132

SYNERGIE

statutair werknemers bij de theaters). Dit noodzaakt besparingen elders in het theaterbudget,
meestal in het artistieke gedeelte.
De meeste theaters worden door meerdere overheden gefinancierd: de “Staatstheaters” door
de betreffende bondsstaat, met een bijkomende financiering van de stad waar ze gevestigd
zijn. De “Stadttheater” worden gefinancierd door de stad met een bijdrage van de bondsstaat,
waarbij de theaters in kleine steden wegens hun rol voor het platteland dikwijls een
bijkomende subsidie van de regio ontvangen. De “Landesbühne” wordt door de bondsstaat en
de regio gefinancierd met een bijdrage door de vestigingsplaats.
Traditioneel betalen de bondsstaten het belangrijkste gedeelte van deze theatersubsidies, stad
en regio dragen individueel minder bij. (Girshausen, T. 1996). Vrije groepen en projecten
ontvangen slechts een fractie in vergelijking met de financiering van de officiële theaters.
Berlijn besteedde in het jaar 2003 slechts 22% van de theatersubsidies aan vrije groepen,
speelplateaus en projecten. In het jaar 1997 bedroeg dit nog 32%.

Naast de subsidies voor de officiële theaters zijn er verschillende subsidieformules voor vrije
gezelschappen

en

andere organisaties.

De subsidiecategorieën zijn: projectsubsidie,

basissubsidie, conceptsubsidie en subsidie voor een speelplateau.

Hieronder een korte

verklaring van deze modaliteiten.
Projectsubsidie is een éénmalige subsidie voor de realisatie van een welbepaald project.
Basissubsidie is een één‐ of meerjarige subsidies voor een organisatie die enige erkenning en
resultaat kan voorleggen.
Conceptsubsidie of “Optionsförderung” is een meerjaren subsidie (drie tot vijf jaar) voor een
erkend gezelschap.
Subsidie van een speelplateau betreft uitrusting, onderhoud en operationele kosten van een
plateau.

Deze subsidie dekt een of twee jaar.

Een succesvol speelplateau kan een

conceptsubsidie ontvangen.
Al deze subsidies worden officieel aangevraagd en door een jury beoordeeld en voorzien van
een subsidievoorstel. De regering beslist over de definitieve toekenning.

5.2.3 Een model onder druk?
De Duitse economie draait niet goed en de staatsfinanciën baren zorgen.

Overheden zijn

eerder zuinig in het toekennen van subsidies wat resulteert in besparingen op de
theatersubsidies.

Ondertussen blijft een gedeelte van de kosten stijgen: de verplichte

loonsverhogingen voor de administratieve en technische staf (met ambtenarenstatuut),
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bijkomende wettelijke verplichtingen en vernieuwing van inrichting.

De noodzakelijke

besparingen treffen meestal het artistieke budget en resulteren dikwijls in minder of jongere
artistieke medewerkers.

Andere theaters fusioneren of schrappen een discipline, sommige

gezelschappen verliezen hun subsidie.

Op de hoordag van de Duitse theaters in april 2003 werd een uitweg gezocht.

Voor de

theatergezelschappen werden het Weimarer Modell en het Hildesheimer Modell besproken.
Hildesheim wordt in het volgende deel als gevallenstudie besproken. Hieronder volgt een korte
bespreking van het “Weimarer Modell” (Raue & Hegemann, 2003), (Volmer, 2003),

(Geisl,

2002).

Het Bondsland Thüringen wilde op basis van een haalbaarheidsstudie van het “Deutsche Bühnen
Verein”, een soort equivalent van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, een samenvoeging
van de theaters van Erfurt en Weimar ondernemen.

Deze fusie zou tussen 220 en 350

medewerkers besparen, en de toekomst van het theater in Erfurt en Weimar moeten
verzekeren.
De bevolking van Weimar was het niet eens en de politieke meerderheid en oppositie stonden
achter het behoud van het eigen theater. Het stadsbestuur gaf de intendant de opdracht een
oplossing uit te werken binnen het bestaande budget. De intendant, Stephan Märki, vond bij de
medewerkers steun voor een drastische hervorming.
Het theaterbedrijf van Weimar is omgevormd naar een onafhankelijke vennootschap (deutsches
Nationaltheater und Staatskapelle Weimar TheaterbetriebsGmbH) die niet meer is aangesloten
bij de vereniging van de Duitse podia, noch bij het verbond van de Duitse overheidsbedrijven.
Niettegenstaande

de

inspanningen

van

de

vakbond “ver.di”

om

een

wijziging

van

personeelsstatuut tegen te houden hebben de werknemers het ambtenarenstatuut opgegeven,
waarbij ze afzien van de automatische loonaanpassingen van de overheid.
De formele taakbeschrijvingen zijn afgeschaft en een flexibelere organisatie werd op poten
gezet.
Een

premiesysteem

is

ingevoerd

waarbij

de

mogelijk

gerealiseerde

besparingen

en

meerinkomsten ten goede komen aan de werknemers.
Het bedrijf behoudt dezelfde subsidie van de stad en het bondsland tot 2008, en krijgt de
gebouwen in pacht.
Het Duitse theaterwezen volgt de evolutie van het “Weimarer Modell” aandachtig.
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6

HAU, EEN FUSIEPROJECT IN BERLIJN

HAU betekent SLAG.

Synergie

Blz. 47/132

SYNERGIE

6.1

ALGEMENE SITUERING

Het HAU is een fusie van drie theaterorganisaties in Berlijn : Hebbel Theater, Theater am
Halleschen Ufer, Theater am Ufer. Deze drie organisaties bevinden zich op enkele honderden
meter van elkaar aan weerzijden van het “Landwehrkanal” in de deelgemeente Kreuzberg in
hartje Berlijn. Op onderstaand plannetje zijn de drie blauwe kruisjes respectievelijk het Hebbel
Theater (Stresemannstrasse), Theater am Halleschen Ufer (Hallesches Ufer) en Theater am Ufer
(Tempelhofer Ufer). De theaters liggen op loopafstand van elkaar (de zijde van een vierkant op
de kaart is 1,2 km). Ze bevinden zich in de nabijheid van de “Muur” die met een rode lijn op de
kaart is aangeduid.
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Hieronder volgt eerst een beschrijving van de situatie in Berlijn, dan wordt iedere
oorspronkelijke organisatie van het HAU project besproken, tenslotte wordt de fusie
geëvalueerd.

6.1.1 Berlijn (Land Berlin)
In 1939 telde Berlijn 4,5 miljoen inwoners. Onmiddellijk na de oorlog woonden in de vernielde
en verdeelde stad slechts 2,5 miljoen mensen. Dit aantal heeft zich in 1952 tot 3,375 miljoen
inwoners hersteld. Sinds 1955 is de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland met de Amerikaanse
steun met heropbouw van West‐Berlijn gestart. Vanaf 1958 zijn de DDR en de Sovjet Unie in
Oost‐Berlijn met de wederopbouw gestart. De bouw van de muur in 1961 gaf een nieuwe impuls
aan de verdere uitbouw van West‐Berlijn als uitstalraam van het Westen. Toch brachten de
vele voordelen voor de burgers en bedrijven de stad geen noemenswaardige bevolkingsaangroei.
Vele mensen bleven slechts tijdelijk.

Na de val van de muur in november 1989 wilde het

herenigde Duitsland de hoofdstad opnieuw uitbouwen tot een belangrijke metropool.

De

planning voorzag zes miljoen inwoners in 2010. Maar na een korte toename van de bevolking
stagneerde

de

bevolkingsgroei

infrastructuurwerken

en

in

renovatie

1993

op

onverstoord

3,475

miljoen

verder

gaan

inwoners.
blijft

het

Hoewel

de

inwoneraantal

niettegenstaande vooral buitenlandse inwijking iets onder het cijfer van 1993. Nu is Berlijn een
eerder rustige stad met een infrastructuur goed voor zes miljoen inwoners.
Ondertussen blijft Berlijn contactpunt tussen Oost en West, waarbij de verdere uitbreiding van
de EU naar het Oosten voor Berlijn een rolverbreding zou kunnen betekenen.

De infrastructuuruitbouw en ‐renovatie, het vertrek van industrie en de stagnatie van de
bevolking leidt over de jaren tot een gestaag oplopende schuld van Berlijn.

Einde 2003

bedraagt de schuld van de bondsstaat Berlijn 50 miljard Euro of 14.750 Euro per inwoner, de
hoogste waarde van de Duitse “Länder”. Dit was voor de oppositie aanleiding om de begroting
2002‐2003 op basis van de grondwet te betwisten. Met als gevolg dat Berlijn (Land Berlin)
alleen nog de uitgaven mag doen die ze verplicht is te doen, of waarvan uitstel belangrijke
schade teweeg brengt. Voor andere uitgaven dienen telkens éénjarige financieringsaanvragen
voorgelegd ter goedkeuring. Meerjarige nieuwe cultuursubsidies kunnen momenteel dus niet
toegekend worden.

Gezien deze benarde financiële situatie dienen de bestaande cultuursubsidies te worden
herzien. En niettegenstaande een grote traditie op gebied van theater en muziek dalen sinds
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1990 de cultuursubsidies van de Berlijnse overheid. Ook het “Hauptstadtkulturfonds”, goed
voor 50 miljoen Euro in het jaar 2000, ligt gezien de globale Duitse economische situatie ter
discussie.

Met uitzondering van het jaar 2000 blijven de cultuuruitgaven dalen zodat de

cultuursubsidies in 2003 slechts 84 % van het niveau van 1997 bedragen.
De grootste theaters blijven de staatstheaters die hun subsidie behouden: de “Deutsche Oper
Berlin” 41 MEuro, “Deutsche Staatsoper” 43 MEuro, “Komische Oper” 31 MEuro, “Deutsches
Theater” 19 MEuro, “Volksbühne” 14 MEuro.

Opvallend is het belang van de opera.

Zij

ontvangen 113 MEuro van de 163 MEuro voor de staatstheaters.
De subsidie van de “Staatstheaters” is tussen 1997 en 2003 rond het zelfde bedrag blijven
schommelen, terwijl de vrije gezelschappen in deze periode ingeleverd hebben.
staatstheaters in Berlijn zullen moeten inleveren.

Ook de

De gezamenlijke subsidie voor de drie

opera’s zal met 16 miljoen Euro verminderen van 113 miljoen Euro in 2003‐2004 tot 97 miljoen
in 2009. De reorganisatie betekent een afvloeiing van 220 mensen. (Interview Esser, B.).
Sinds enkele jaren worden vijf vrije gezelschappen niet meer gesubsidieerd: “Metropoltheater”
(2001‐2002), “Theater des Westens” (2003), “Hansa Theater” (2003) , “Berliner Kammerspiel”
(2000), “Schiel‐Sasse” (2003). Drie vrije gezelschappen ontvangen beduidend minder subsidie
(“Renaissance Theater” tussen 1998 en 2001 – 0,9 MEuro en “Friedrichstadtpalast” tussen 1998
en 2003 – 2,5 MEuro). De grootste vrije theaters behouden hun subsidie: “Schaubühne” 12
MEuro en “Berliner Ensemble” 10,5 MEuro.
Enkele kleine initiatieven krijgen voor het eerst subsidie (“SophienSaele” 0,5 MEuro) of iets
meer subsidie (“Theater im Palais” + 0,1 MEuro; “Neukölner Oper” + 0,2 MEuro)
Omwille van de budgettaire toestand zijn alle nieuwe subsidies éénjarig, maar de bestaande
verplichtingen worden vervuld.
Om het aanbod te stimuleren en de uitwisseling met de vrije sector te bevorderen is begonnen
met de subsidiëring van speelplateaus.

Het voorbeeld bij uitstek is de organisatie

“SophienSäle” die zalen en infrastructuur ter beschikking stelt en daarnaast ondersteuning
verleent voor opmaak van projectdossiers, productie (onderaanneming), marketing en verkoop.
De organisatie ontvangt 0,5 MEuro vaste subsidie, en heeft verdere inkomsten uit
projectsubsidie (voor eigen producties), dienstverlening (zie hierboven) en kaartenverkoop
(interview Deuflhard, A.). Ook het HAU‐project past in deze nieuwe benadering
Hieronder enkele overzichtscijfers (Senatsverwaltung, 2002, blz. 1‐2).
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Cultuursubsidies Berlijn
jaar

Theatersubsidies Berlijn

kEURO

kEURO

1997

532.128 100%

247.334

100%

1998

535.458 101%

236.041

1999

512.845

96%

2000

Subsidies Staatstheater
kEURO

Andere theaters
kEURO

169.661 100%

77.673

100%

95%

163.034

96%

73.007

94%

222.520

90%

161.775

95%

60.746

78%

570.282 107%

227.887

92%

168.113

99%

59.774

77%

2001

511.311

96%

229.769

93%

170.791 101%

58.977

76%

2002

491.301

92%

221.844

90%

166.180

98%

55.664

72%

2003

448.700

84%

208.083

84%

162.956

96%

45.127

58%

Ter vergelijking: in 2002 bedragen de subsidies van de Vlaamse gemeenschap voor de
podiumkunsten 67,5 MEuro. Om de totale subsidies te kunnen vergelijken moeten hieraan de
bijdrages van provincie en gemeentes toegevoegd wat de totale subsidies voor de
podiumkunsten in Vlaanderen op ongeveer 90 MEuro brengt of 15 Euro per inwoner per jaar ter
vergelijking besteedt Berlijn ongeveer 65 Euro per inwoner per jaar, een cijfer dat ruim boven
het Duitse gemiddelde van 26 Euro ligt .

Terwijl op cultuur wordt bespaard gaat de opbouw van de oude “Pruisische” monumenten
verder en blijft het voormalige Oosten qua heropbouw achter.

De selectieve afbraak van

gebouwen uit de DDR periode verscherpt de interne Oost‐Westdeling en in meerdere interviews
is gezegd dat men de mensen hun geschiedenis ontneemt, dat het Oosten geannexeerd is door
de Bondsrepubliek, reden voor het ontstaan van “Ostalgie”.

Vooral de culturele sector is

bezorgd over deze evolutie, en met name “SophienSaele” en HAU voeren een (tijdelijk) project
waarin het oude “Kulturpalast” (cultuur paleis) een sleutelrol speelt.

6.1.2 Oorspronkelijke organisatie: Hebbel‐Theater
Het “Hebbel‐Theater” is genoemd naar de Duitse toneelschrijver Friedrich HEBBEL10 (1813 –
1863). Het theater werd in 1908 in opdracht van advocaat Eugen Robert door de architect

10

Toeval ? De opvoering van de samenwerkende organisaties in Hildesheim tijdens de lokale gesprekken was “De
Nibelungen” van Friedrich Hebbel gebracht als Western.
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Oskar Kaufmann gebouwd. Voor Kaufmann was dit het eerste uit een lange en beroemde reeks
theaterontwerpen.
geschiedenis.

Het “Hebbel‐Theater” is een Jugendstilgebouw met een bewogen

Het kende hoogtes en laagtes en verschillende namen.

“Hebbel‐Theater” werd na

de

crisisjaren

in

Het oorspronkelijke

1911 omgedoopt tot “Theater in der

Königgrätzerstrasse”. In de periode 1911 – 1930 beleefde het onder verschillende directies zijn
vooroorlogs hoogtepunt. In 1930 werd het theater voor korte tijd omgedoopt tot “Theater in
der Stresemannstrasse”, in 1934 “Theater in der Saarlandstrasse”. Op dat moment was het
onder toezicht van het centrum voor volksinformatie en propaganda, en maakte deel uit van
het Nazi “Volksbühnenverbund”. Onmiddellijk na de oorlog hernam het “Hebbel‐Theater” zijn
productie met “Dreigrosschen Oper”, de opvoering die er in 1933 door de Nazi’s werd verboden.
Aangezien het gebouw nagenoeg ongeschonden uit de oorlog was gekomen speelde het een
belangrijke rol in het culturele leven van het naoorlogse geteisterde Berlijn. Na de opening van
het nieuwe “Schiller‐Theater” in 1951 verloor het “Hebbel‐Theater” aan belang. Hoewel de
jaren ’60 dezelfde bezoekersaantallen als onmiddellijk na de oorlog kenden, begon het
financieel steeds slechter te gaan. En hoewel de bondsstaat Berlijn het theater in 1972 kocht
ging het in 1978 failliet. Sindsdien heeft het “Hebbel‐Theater” geen eigen gezelschap meer.
Het gebouw werd in 1979 door monumentenzorg (“Denkmalschutz”) van de sloop gered. Het
diende daarna als uitwijkplaats voor verschillende gezelschappen. Vroeg in de jaren ’80 werd
het helemaal niet meer gebruikt. Een private vereniging voor de redding van het “Hebbel‐
Theater” heeft het gebouw voor het verval behoed. Naar aanleiding van het 750‐jarig bestaan
van Berlijn werden de hoogstnodige renovaties door de Berlijnse senaat gefinancierd. In 1988
was Berlijn culturele hoofdstad van Europa, en startte het “Hebbel‐Theater” als “werkplaats
Berlijn” een brede en internationale receptieve werking. Vanaf 1989 ontwikkelde “Hebbel‐
Theater” zich verder onder leiding van Nele Hertling als een aantrekkelijke locatie voor
vernieuwend en hedendaags theater. Door de val van de muur in november 1989 bevond het
“Hebbel‐Theater” zich opnieuw in het centrum van Berlijn en niet meer aan de vroegere marge.
Het theater bood een aantrekkelijke en diverse programmatie, en realiseerde de aansluiting
met het theatergebeuren in het Oosten.
“Hebbel‐Theater” was mede‐uitgever van het internationale en gereputeerde “Theaterschrift”
waarvan tussen 1992 en 1998 dertien nummers verschenen.

Hierbij was het Brusselse

“Kaaitheater” een belangrijke partner.

”Hebbel‐Theater” initieerde coproducties met verschillende internationale partners (onder
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anderen het “Kaaitheater” de “Salzburger Szene”, het Amsterdams “Felix Meritis”, het
Frankfurter TAT ) met creatieopdrachten voor ondermeer “Wooster Group” en Robert Wilson.

Vanaf het jaar 2000 verliest het “Hebbel–Theater” vaart, de toeschouwers lopen terug van een
vroeger maximum van 35.000 tot 25.000 toeschouwers in 2002. Het contract van Nele Hertling
dat normaal in 2002 ten einde liep werd in afwachting van een opvolger verlengd. In december
2002 tekende Matthias Lilienthal zijn contract om het nieuwe project “Hebbel am Ufer” (HAU)
definitief op de rails te zetten. In september 2003 nam Nele Hertling afscheid van het “Hebbel‐
Theater”. Ze liet een dynamische en ervaren ploeg medewerkers na die zou opgaan het project
“Hebbel‐am‐Ufer” afgekort HAU.

Het “Hebbel‐Theater” in het kort:
Het “Hebbel‐Theater” is een actieve organisator die zonder eigen gezelschap een brede waaier
van producties en coproducties realiseert met daarnaast een uitgebreide receptieve werking.
Ze brengen hedendaags internationaal theater, hedendaagse dans en nieuwe muziek, maar ook
lezingen en festivals. Qua juridische vorm is het “Hebbel‐Theater” een GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, een soort BVBA) met als enige aandeelhouder de bondsstaat Berlijn.
De organisatie bestaat uit een intendant die ook verantwoordelijk is voor de artistieke leiding
en dans verder 20 medewerkers waarvan 17 naar het HAU zijn gegaan (de intendant, de
artistieke leider theater en een toneelmeester zijn niet naar het HAU overgegaan).
Het “Hebbel‐Theater” beschikte in 2002 over een begroting van 5,124 MEuro (2002) met als
voornaamste inkomstenposten: kaartenverkoop 0,287 MEuro, projectinkomsten 0,636 MEuro,
“Hauptstadtkulturfonds” 0,429 MEuro, prestaties aan huurders 0,275 MEuro en subsidie van de
bondsstaat Berlijn 3,421 MEuro. Qua infrastructuur beschikt het “Hebbel‐Theater” over
beperkte kantoorruimte en een herschikte zaal voor ongeveer 300 toeschouwers met een scène
van 13,5 m breed, 15 m. diep, 18,5 m. hoog met een draaiplateau van 12 m. en een orkestbak

6.1.3 Oorspronkelijke organisatie: Theater Am Halleschen Ufer
Het “Theater am Halleschen Ufer” is gehuisvest in het gebouw van de “Arbeiterwohlfahrt” aan
de noordkant van het “Landwehrkanal”, op 300 meter van het “Hebbel‐Theater”. Het gebouw
dateert van het einde van de vijftiger jaren. Het was de speelplaats voor studententheater, en
bracht vooruitstrevend en sociaal geëngageerd werk.

Op 21 september 1962 bracht het

gezelschap “Schaubühne am Halleschen Ufer” de première van Ariano Suassuna’s stuk "Das
Testament des Hundes oder die Geschichte der Barmherzigen" in de regie van Konrad Swinarski.
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Dit is het begin van de “Schaubühne” nog steeds het grootste vrije gezelschap uit Berlijn. In
1970 breekt het versterkte gezelschap echt door en begint aan een glansperiode. Onder regie
van Peter Stein worden een reeks beroemde ensceneringen in het “Theater am Halleschen
Ufer” gerealiseerd: "Peer Gynt" (1971), "Das Sparschwein" (1973), "Prinz Friedrich von Homburg"
(1972), "Sommergäste" (1974), "Groß und Klein" (1978), "Orestie" (1980).

De “Schaubühne”

verlaat in 1981 het gebouw en verhuist naar de theaterzaal aan de Lehniner Platz waar ze over
3 zalen beschikken. De “Schaubühne” kan nu jaarlijks op een subsidie van twaalf miljoen Euro
rekenen. Peter Stein is niet de enige gereputeerde regisseur bij de “Schaubühne”. Na 1985
wordt hij gevolgd door een reeks eveneens beroemde namen: Klaus Michael Grüber, Lyc Bondy,
Jürgen

Gosch,

Andrea

Breth,

Thomas

Ostermeier,

Ook gastregisseurs zijn beroemd onder andere

Jens

Hillje

Robert Wilson.

en

Sasha

Waltz.

Ook Luk Perceval was

gastregisseur. Hij zal in 2005 de overstap van “Toneelhuis” naar de “Schaubühne” maken om
huisregisseur te worden naast Thomas Ostermeier en Sasha Waltz.

Na het vertrek van de “Schaubühne” resideerde de “Theatermanufactur” vanaf 1982 in het
gebouw dat door de bondsstaat Berlijn ter beschikking is gesteld op voorwaarde dat het open
staat voor andere Berlijnse gezelschappen.

“Theatermanufactur” maakt aanvankelijk naam

met sociaal geëngageerd werk maar na een korte bloei dalen de bezoekersaantallen
systematisch.

In 1991 ontruimt de “Theatermanufactur” het gebouw en neemt alle

infrastructuur mee. Op initiatief van de organisatie “ freie Theater‐ und Tanzszene Berlins”
wordt een nieuwe structuur opgezet en op 1 mei 1992 opent het “Theater am Halleschen Ufer”
onder leiding van Hartmut Henne opnieuw zijn deuren, nu met de ondertitel “zentrale
Spielstätte der freien Gruppen Berlins”. Aanvankelijk worden postdramatisch theater, avant‐
garde theater en allerlei mengvormen geprogrammeerd maar geleidelijk gaat men over naar
dans. Hartmut Henne slaagt erin met Gabrielle Pestanli hedendaagse internationale dans te
brengen, maar moet uiteindelijk opstappen wegens een meningsverschil over de begroting.
Zebu Kluth zet op 1 mei 1996 de missie verder: het bevorderen van creatie en dialoog
dans/performance en beeldende kunst. Björn Dirk Schlüter trekt deze lijn door en het “Theater
am Halleschen Ufer” blijft aanvankelijk belangrijk voor productie en opvoering van dans,
theater, muziektheater en performance.

Ook jongere choreografen krijgen een kans.

De

publiekswerking is uitgebreid en de werking is tevens een dialoog over de theorie van de
beweging: “Reden über Bewegung”. De bezoekersaantallen lopen geleidelijk terug, en wordt in
2002 – 2003 slechts een bezetting van 42% gehaald.
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marginaal geworden en ontvang alleen projectfinanciering.

Bovendien is de overheid niet

tevreden over de beschikbaarheid van het theater voor de vrije groepen.
Het “Theater am Halleschen Ufer” werkt zijn programmatie af tot eind juli 2003. Het theater
heeft geen eigen gezelschap maar bestaat uit een coördinerende organisatie van 6 personen die
een contract hebben met de bondsstaat Berlijn : de intendant, de verantwoordelijke
dramaturgie, PR, administratie en twee technici. Het personeel heeft behalve twee technici
met een ambtenarencontract gewone bediendecontracten. In juli 2003 wordt het contract met
de intendant Björn Dirk Schlüter stopgezet, alle niet technisch personeel (gewoon
bediendecontract) wordt ontslagen, en later wordt ook de technisch assistent (ambtenaar)
opgezegd.

“Theater

am

Halleschen

Ufer”

wordt

ondersteund

door

“Berliner

Kulturveranstaltungs GmbH” die deel uitmaakt van de bondsstaat Berlijn en die einde juli de
ondersteuning stopzet.

“Theater am Halleschen Ufer” in het kort:
Het “Theater am Halleschen Ufer” is organisator van productie en coproductie hedendaags
internationaal theater en dans met een accent op dans en het organiseert “Tanznachtberlin” (in
samenwerking met Tanzfabrik) en de “Duosolo” festivals. Het is bedoeld als speelplateau voor
de

vrije

Berlijnse

groepen

en

beschikt

niet

over

een

eigen

gezelschap.

Juridisch is “Theater am Halleschen Ufer” geen zelfstandige entiteit maar wordt ondersteund
door

organisatie

voor

de

promotie

van

de

vrije

groepen

van

Berlijn

“Berliner

Kulturveranstaltungs GmbH”. “Theater am Halleschen Ufer” telt zes medewerkers waarvan vier
contracten in 2003 beëindigd zijn en twee door “Hebbel‐Theater” zijn overgenomen.

De

financiering bestaat uit projectsubsidies van de bondsstaat Berlijn die een gedeelte van het
gebouw “Arbeiter Wohlfahrt” huurt en gratis ter beschikking stelt.

Het gehuurde gedeelte

omvat een beperkte kantoorruimte, een zaal met ongeveer 200 plaatsten en een vlakke scène
van 17,5 m. breed en 11,75 m. diep.

6.1.4 Oorspronkelijke organisaties: Theater am Ufer
Het “Theater am Ufer” is de naam van een gebouw gelegen aan de zuidoever van het
“Landwehrkanal” ongeveer ter hoogte van het “Theater am Halleschen Ufer”. Het is in 1987
ontstaan als Allard Stupperich, een groot voorstander van vernieuwend onafhankelijk theater,
Andrej Woron ontmoet, en de organisatie “Teatr Kreatur” opricht, een e.V. (eingetragene
Verein; een soort instelling van openbaar nut). Deze e.V. huurt het “Theater am Ufer” en
Woron realiseert met een aantal vrijwilligers een aantal producties. De eerste twee producties
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(1988 en 1989) gaan dankzij de steun van het “Siemens Kultur Programm” in 1990 op tournee.
In 1991 wordt van een nieuwe productie een televisieversie gemaakt. Het gezelschap “Teatr
Kreatur” bestaat ondertussen uit 25 personen. In 1992 ondertekent de Berlijnse regering een
langetermijn overeenkomst voor de huur van “Theater am Ufer” voorwaarde waaronder de
eigenaar belooft het gebouw volledig te renoveren. Ondertussen ontvangt “Teatr Kreatur” in
1994 de prijs voor de beste enscenering. Per jaar volgt een nieuwe creatie. De financiering is
merkwaardig. De artiesten zijn aandeelhouders en ontvangen geen salaris, geen vergoedingen.
Ze worden betaald uit wat overblijft na de productie. Tot 1996 stelde de sponsor de inrichting
en betaalt de rekwisieten. Een “stage”–bedrijf ondersteunt technisch, de sponsor verzorgt ook
de administratie en verkoop.

Vanaf 1996 springt de overheid bij zodat Andrej Woron een

maximum aan artiesten kan inschakelen. Artiesten die blijkbaar idealisten zijn, want in 1995
verdienen zij (onverzekerd, zonder afhouding) omgerekend ongeveer 1250 EURO per maand,
zijnde zeventig procent van de kaartenverkoop. In 1997 kan “Teatr Kreatur” het gerenoveerde
“Theater am Ufer” in gebruik nemen. Maar het concept van Woron vindt bij het publiek minder
weerklank. Na 2000 gaan slechts 39 opvoeringen door in het “Theater am Ufer”. En voor 2001
en 2002 wil de overheid alleen een projectsubsidie toekennen van 125.000 Euro per creatie.
Tussen de e.V. en de overheid ontstaat een dispuut over de verdere financiering en de
infrastructuur.
“Teatr Kreatur” bloedt dood, en in 2003 koopt “Hebbel‐Theater” de inrichting van “Teater am
Ufer” dat als repetitieplaats en speelplateau in HAU wordt opgenomen.

“Teatr Kreatur” en “Theater am Ufer” in het kort:
“Teatr Kreatur” was een gezelschap bestaande uit “vennoten” die zelf eigen producties van
experimenteel en alternatief theater en muziektheater realiseerden. De producties werden
gebracht in de eigen zaal of op tournee, sommige zijn opgenomen voor TV.
De juridische vorm van de ondersteunende organisatie was een e.V..

De lokalen van het

“Theater am Ufer” zijn tot 2014 gehuurd en ter beschikking gesteld door de bondsstaat Berlijn.
Personeel bij ”Theater am Ufer” of “Teatr Kreatur” heeft geen contract met de bondsstaat
Berlijn.
Aanvankelijk was er een privé‐sponsor die de bedrijfs‐ en productiekosten in de periode 1987
tot 1996 via de e.V. op zich nam. Daarna beperkte hij zich tot investeringen in de inrichting.
De bondsstaat Berlijn verleende in de periode van 1995 tot 2000 een jaarsubsidie van 275 kEuro
die sinds 2001 vervangen werd door een projectsubsidie van 125 kEuro per creatie.
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Het “Theater am Ufer” bestaat uit een zaal met 99 plaatsen en een kleine studio op de derde
verdieping van het gebouw op de Tempelhofer Ufer. Begin 2003 koopt het “Hebbel‐Theater” de
inrichting van de e.V.. Van “Teatr Kreatur” blijft alleen de oude website

6.2

SITUERING “HEBBEL AM UFER”: HAU

Begin van de jaren 2000 stagneerde het artistiek project van het “Hebbel‐Theater”.

Het

contract van de intendant van het “Hebbel‐Theater” Nele Hertling zou eindigen in september
2002. Terzelfder tijd was het “Teatr Kreatur” quasi weggedeemsterd en kon het “Theater am
Halleschen Ufer” het concept van ruimte voor de vrije groepen van Berlijn niet waarmaken.
Berlijn bespaart op cultuuruitgaven of wil met hetzelfde geld meer realiseren.

De bondsstaat Berlijn is enige vennoot van het bedrijf “Hebbel‐Theater Berlin –Gesellschaft
mbH”, heeft de lange termijn verbintenissen voor de gebouwen (eigenaar of huurder) en is
indirect werkgever van het personeel van “Hebbel‐Theater” en “Theater am Halleschen Ufer”.
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Op initiatief van de overheid en in samenspraak met Nele Hertling wordt gestart met het
zoeken naar een opvolger die een project kan dragen voor de drie gecombineerde theaters.
Nele Hertling stemt toe in de verlenging van haar contract tot de opvolger overneemt.

6.3

HET PROCES VAN DE FUSIE

Een fusie of overname is een traject waarbij verschillende fasen onderscheiden kunnen worden:
een kandidaatselectie, daarna een integratiescan die nagaat of de partners tot een succesvolle
samenwerking kunnen komen.

Na een positief besluit hierover volgt een overeenkomst.

Vervolgens wordt een implementatieontwerp en –planning gemaakt, dan volgt de invoering met
opvolging en bijsturing (Vercauteren, 2004).

De creatie van HAU was voor de hand liggend.
De bondsstaat Berlijn is enige vennoot van de GmbH Hebbel, en heeft de lange termijn
verbintenissen voor de gebouwen (eigenaar of huurder).
De drie oorspronkelijke organisaties doen het minder goed, en vragen om een oplossing.

In december 2002 wordt Matthias Lilienthal bereid gevonden het project te dragen.
“Hebbel‐Theater” neemt de inrichting van”Teatr Kreatur” over.
Vanaf februari 2003 vervolledigt Lilienthal zijn artistieke directie met Carena Schlewitt voor
theater,Bettina Masuch voor dans en Julia Naunin voor jeugdtheater. Voor PR neemt hij Kirsten
Hehmeyer aan en Gunda Zeeb voor assistentie. Het personeel met ambtenarenstatuut zowel
van het “Hebbel‐Theater” als “Teater am Halleschen Ufer” gaat over naar het HAU. Martina
Gessner zakelijk leider van “Hebbel Theater” zal het zakelijk beheer van het nieuwe project
behartigen.
Het project krijgt de naam “Hebbel am Ufer” afgekort “HAU”.
ondergebracht bij “Hebbel Theater GmbH”.

Zakelijk is het project

In mei 2003 zijn de statuten van de GmbH

aangepast en is de samenwerking van de drie theaters in de statuten is opgenomen,
In oktober 2003 start HAU effectief starten. De voormalige locaties “Hebbel‐Theater”, “Theater
am Halleschen Ufer” en “Theater am Ufer” heten respectievelijk HAU1, HAU2 en HAU3.
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HAU beschikt over 24 medewerkers: de intendant en een assistente, 17 medewerkers van het
“Hebbel‐Theater”, één technicus van “Theater am Halleschen Ufer” 11, drie nieuwe leden van
de artistieke directie en een nieuwe PR‐verantwoordelijke. Deze staf programmeert de drie
nabij gelegen locaties.

Iedere locatie is specifiek: het “Hebbel‐Theater” is een Italiaans

theater, “Theater am Halleschen Ufer” is een “modern theater” (een brede scène met vlakke
vloer), het “Theater am Ufer” is een klein studiotheater.
Als vervolg op “Hebbel‐Theater” en “Tanzberlin” beschikt HAU al over naam en traditie.

Matthias Lilienthal komt met een artistiek sociaal project. Voor Matthias Lilienthal kan de
“Duitse” maatschappij zich niet meer vrijkopen van problemen want het geld is op. Ze kan zich
niet opsluiten in haar traditie want de jeugd bestaat uit migranten. Theater moet dus diverse
mensen bereiken van uitkeringstrekker tot universiteitsprofessor en van oude “Berliner” tot
jonge migrant. Theater moet de realiteit bestuderen, in vraag stellen en voorstellen in een
steeds globalere wereld. Daarom wil Lilienthal in een ambitieus artistiek project eigentijdse
programmatie brengen met theater, dans, muziek en disco, allerlei performances met
beeldende kunst en video, maar ook lezingen en concerten.

6.4

DOELSTELLINGEN VAN DE FUSIE

De doelstellingen zijn opgetekend tijdens vier verschillende interviews en overgenomen uit de
doelstellingen nota van Matthias Lilienthal aan Mevrouw Esser, verantwoordelijke
podiumkunsten bij de administratie cultuur van de bondsstaat Berlijn. De gegevens over de
bereikte resultaten zijn in oktober 2004 geactualiseerd.

De doelstellingen zijn volgende:
‐ samenbrengen van de drie speelplateaus onder een beheer
‐ organiseren van festivals
‐ opbouwen van een sterk imago
‐ programmeren van eigentijds en multidisciplinaire theater, dans, muziektheater en
performance

11

Het personeel van “Theater am Halleschen Ufer” met bediendecontract is ontslagen, later is een van de twee technici
(met ambtenarencontract) opgezegd.
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‐ realiseren van een gemiddelde bezetting van meer dan 50% (65%)
‐ verjongen van het publiek, met deelname van studenten
‐ bereiken van het lokale publiek van Kreuzberg en Friedrichshain
‐ bereiken van een wisselend en divers publiek (meetbaarheid: 45% van de bezetting dient via
losse kaartenverkoop gerealiseerd)
‐ presteren binnen de financiële enveloppe
‐ verhogen van het aantal opvoeringen
‐ delen van het speelplateau met de Berlijnse vrije scène en de internationale scène naast
eigen producties en coproducties

Hieronder worden de doelstellingen besproken.

6.4.1 Samenbrengen van de drie speelplateaus onder een beheer
De drie speelplateaus zijn effectief onder het beheer van de nieuwe Hebbel GmbH organisatie
samengebracht, en treden als een geheel naar buiten onder de nieuwe gemeenschappelijke
naam: HAU. Er is een gemeenschappelijk imago en de programmatie bespeelt de drie plateaus
evenwichtig (zie affiches en website HAU).

6.4.2 Organiseren van festivals
Het

HAU

werkt

mee

“TheatertreffenBerlin”.

aan

het

poëziefestival

en

programmeert

in

het

HAU is de organisator van het “Tanzfest Berlin” 2004.

kader

van

Daarnaast

organiseert het HAU samen met Sophiensaele drie maanden programmatie in het cultuurpaleis
van de voormalige DDR (websites HAU en SophienSaele).

6.4.3 Opbouwen van een sterk imago
Het HAU biedt een breed spectrum van opvoeringen, en zet de traditie van organisator en
coproducent van allerlei theaterevenementen voort. De nieuwe programmatie is overvloedig
en profileert zich als geëngageerd, eigentijds en jong. Uit de interviews blijkt dat HAU een
sterk imago heeft opgebouwd, wat in de pers wordt bevestigd.

Visueel is HAU in de stad

aanwezig met affiches (zie illustraties aan begin en einde van deel 6). Toch weet nog niet
iedereen dat HAU de voormalige organisaties vervangt (Zeeb, 2004 e‐mail).
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6.4.4 Programmeren van eigentijds en multidisciplinaire theater, dans,
muziektheater en performance
Op de kalender van het HAU vindt men zowat alle genres terug: theater, performance, dans
disco, lezingen… Er zijn internationale opvoeringen en opvoeringen van de vrije scène.
Het globale ritme is zeer hoog. Het aantal eigen producties en coproducties blijft wat achter,
hieraan moeten meer middelen besteed. Aanvankelijk werd gevreesd dat het ritme van eigen
producties niet op peil zou komen en een mogelijk risico op erosie van competentie zou
optreden. Momenteel is hieraan via projectgeld verholpen (Gessner, 2004, telco).

6.4.5 Realiseren van een gemiddelde bezetting van meer dan 50% (65%)
Dit objectief is door verschillende gesprekspartners anders geformuleerd.

Mevrouw Esser

vermeldt meer dan 50% , Lilienthal heeft in zijn objectiefbepaling 65% vermeld, en zijn
assistente vermeld 70 tot 75 %.
De gemiddelde bezetting van het seizoen 2003/2004 lag boven de 70% (Zeeb, 2004 e‐mail).

6.4.6 Verjongen van het publiek, met deelname van studenten
Om de toegang te bevorderen zijn de prijzen verlaagd en voor studenten kost een ticket steeds
6 Euro. Evenementen sluiten regelmatig af met een drink of party. De pers meldde deelname
van jongeren die nog nooit in een theater waren geweest.
Het HAU wordt regelmatig door studenten bezocht (Zeeb, 2004 e‐mail).

6.4.7 Bereiken van het lokale publiek van Kreuzberg en Friedrichshain
Naast het publiek van het “Hebbel Theater” en “Tanz Berlin” wil HAU ook de bevolking van
Kreuzberg en Friedrichshain bereiken, twee wijken met een populatie die voor 50% uit
uitkeringstrekkers bestaat en waar veel Turkse en Russische migranten wonen. Om de toegang
te bevorderen zijn alle prijzen verlaagd, kaarten van 23 Euro zullen 15 Euro kosten en de
kaarten van 17 Euro worden 10 Euro. Er wordt campagne gevoerd met speciale evenementen
voor doelgroepen (Interview Zeeb, Lilienthal).
Er is een hoge participatie van een nieuw publiek, in hoeverre dit omwonenden zijn is niet
bekend. (Zeeb, 2004 e‐mail)

6.4.8 Bereiken van een wisselend en divers publiek:
Dit objectief: 45% van de bezetting dient via losse kaartenverkoop gerealiseerd is bereikt.
Vooral de thematische weekeind evenementen trekken veel nieuw publiek (Zeeb, 2004 e‐mail).
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6.4.9 Presteren binnen de financiële enveloppe
Financieel beschikt HAU over de door Berlijn gesubsidieerde gecumuleerde begroting van
“Hebbel Theater” en “Theater am Halleschen Ufer” (4,141 MEuro).

Bijkomende subsidies

komen uit het “Hauptstadtkulturfonds” (0,255 MEuro), een deel uit de projectsubsidies die
toegekend worden aan groepen die in HAU produceren (zie eigen inkomsten) en een subsidie
voor een uitwisselingsprogramma tussen ervaren/jonge uitvoerende kunstenaars (0,3 MEuro).
Hieraan dienen de eigen inkomsten toegevoegd (0,439 MEuro): kaartenverkoop, verhuur en
projectsubsidies.

Verder worden aan het HAU geen kosten voor huur van HAU3 en HAU1

aangerekend. Anderzijds worden geen toeslagen voor indexatie toegekend. De begroting moet
sluitend zijn, want Berlijn zal geen tekorten financieren.
De begrotingen 2004 en 2005 zijn sluitend (Gessner, 2003).

HAU heeft door verschillende

projecten12 extra middelen kunnen mobiliseren en het ritme van eigen producties en
coproducties kunnen verhogen (Gessner, 2004, telco).

6.4.10

Verhogen van het aantal opvoeringen

Hieronder de vergelijking 2003 met 2002.
2002

2003

Eigen producties

43

72

Eigen voorstellingen

124

205

Toeschouwers eigen voorstellingen

25.020

32.396*

Verhuringen producties

13

3

Verhuringen voorstellingen

31

12

Toeschouwers verhuringen
Totaal toeschouwers

6.434

2.157

31.454

34.553

* Het historische maximum was 35.000

Voor 2004 ligt het ritme zeer hoog, zoals geïllustreerd in onderstaande tabel voor de periode
februari – juni 2004.

12

Hauptstadtkulturfonds,Lotto, Goetheinstitut,samnewerking met Nederland en Frankrijk....
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2004

producties

voorstellingen

februari

28*

44

maart

21*

41

april

14*

37

mei

20*

46

juni

17*

47

TOTAAL

89

215

* telling van de verschillende producties in die maand.

Bij het totaal zijn de dubbels weggelaten.

(maandbrochures HAU en interview en e‐mail Zeeb)
In 2001 brachten “Theater am Halleschen Ufer” en “Teatr Kreatur” samen 186 opvoeringen en
44 producties. De bezetting was minder dan 50%. Op een half jaar brengt HAU evenveel als de
drie vroegere organisaties samen op een heel jaar. De bezetting is meer dan 70%.

6.4.11

Delen van het speelplateau met de Berlijnse vrije scène en de
internationale scène naast eigen producties en coproducties

Mevrouw Esser melde dat het huidige ritme van opvoeringen, de diversiteit van genres en de
deelname van de vrije scène het objectief overtreft. Het ritme van coproducties was toen nog
niet bereikt. Ondertussen is door projectgeld ruimte voor extra eigen productie en coproductie
bereikt (Gessner, 2004, telco).

6.4.12

Besluit

Op deze korte termijn heeft de samensmelting zo goed als alle gestelde objectieven bereikt. Er
blijft wat onduidelijkheid wat betreft de kwantificatie en onderling belang van de objectieven.
De formulering van de objectieven is erg summier, in de brief van Matthias Lilienthal aan
Barbara Esser beslaat ze exact negen lijnen. (Lilienthal, M. 2004).

In de wekelijkse

stafvergadering worden de objectieven echter klaar en duidelijk gecommuniceerd (Gessner,
2004, telco. Zeeb, 2004 e‐mail).

6.5

KRITISCHE SUCCESFACTOREN SAMENWERKING

De samenwerking HAU is een vernieuwing van een groot gedeelte van het management, en een
samenvoeging met de organisatie van “Hebbel‐Theater en één persoon van Theater am
Halleschen Ufer. Door het oorspronkelijke personeel van het Hebbel‐Theater en het Theater am
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Halleschen Ufer is de operatie als een overname beschouwd. Hieronder een evaluatie volgens
de kritische succesfactoren.

6.5.1 Gemeenschappelijke missie en doelstellingen.
De crisissituatie van de oorspronkelijke organisaties creëerde een hoge veranderingsbereidheid
bij het personeel van Hebbel‐Theater en Theater am Halleschen Ufer. De nieuwe staf heeft de
samenwerking gekozen. Beide partners kennen de doelstellingen van de samenwerking, zien
deze als haalbaar en willen die gezamenlijk realiseren.

6.5.2 Vertrouwen
Voor de samenwerking heerste er onrust, de activiteiten kenden minder succes, de intendant
kreeg een contractverlening en geen nieuw contract, de besparingen onder de vrije theaters
konden de drie organisaties treffen.
In de HAU‐samenwerking is er bij de partners gemeenschappelijkheid ten aanzien van het
gestelde doel, en het geloof samen te slagen.

Dit vertrouwen steunt op de reputatie van

Matthias Lilienthal en de overtuiging dat de samenvoeging van de drie speelplateaus zinvol is.
De communicatie van de objectieven en de vele realisaties bevestigen het vertrouwen.

6.5.3 Een duidelijk, snel en volgehouden implementatieproject
De

HAU

samenwerking

implementatieproject.

is

een

voorbeeld

van

een

duidelijk,

snel

en

volgehouden

Met de symbolische overproductie van 71 evenementen wordt in

november 2003 gestart. Sinds dan brengt HAU meer dan 40 evenementen per maand.
Er is een nieuwe min of meer geïntegreerde organisatie met een tekortkoming.

Wegens

plaatsgebrek in HAU2 (het voormalige “Theater am Halleschen Ufer”) is een aantal
medewerkers in het “Hebbel‐Theater” (HAU1)achtergebleven. Matthias Lilienthal maakt niet
veel uit deze scheiding want de mensen nemen regelmatig deel aan evenementen en
vergaderingen.

De achterblijvers13 hebben gemengde gevoelens over de scheiding enerzijds

werken ze in hun vertrouwde omgeving anderzijds zijn ze door hun verblijf in HAU1 minder

13

De achterblijvers zijn de “administratie” van het voormalige Hebbel‐Theater. Deze zijn gemiddeld ouder dan de nieuwe
staf en identificeren zich geleidelijk met HAU en de behaalde successen.
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betrokken in de informele communicatie. Het nieuwe en sterke imago van HAU zorgt echter
voor een positieve identificatie van de gehele organisatie.

Na een jaar werking en volledige

betrokkenheid in beslissingen zijn deze bezwaren verdwenen (Gessner, 2004, telco. Zeeb, 2004
e‐mail).

6.5.4 Volledige medewerking van de betrokken directies en managers
De HAU‐samenwerking kan rekenen op de volledige inzet van alle betrokkenen. De noodzaak
van de samenwerking was duidelijk en de realisaties zijn inspirerend. De werkdruk is echter
hoog. De HAU‐administratie (voormalig “Hebbel‐Theater) betwijfelt dat de nieuwe organisatie
(24 personen, waarvan 17 uit de oude organisatie) 200% kan presteren ten opzichte van de
vroegere organisatie (21 personen).

6.5.5 Betrokkenheid van bestuur
Het initiatief van de samenwerking is uitgegaan van de subsidiërende overheid met de volle
steun van de raad van bestuur.
Door de omvang van de organisatie en de noodzaak van volledige samenwerking tussen de oude
en de nieuwe organisatie is de kans klein dat de directie geen aandacht geeft aan de integratie.

6.5.6 Complementariteit
Het Hebbel‐Theater leed aan bloedarmoede (interview Esser, B.) (Cramer, F. 2003) en een
nieuwe artistieke directie was nodig om een nieuwe dynamiek te brengen en zo het
bestaansrecht te behouden. De bestaande organisatie was zeer geroutineerd en efficiënt in het
organiseren, uitvoeren en beheren van projecten en had een netwerk bij subsidiërende
overheden en partners. De basismachine van Hebbel‐Theater was goed en de combinatie met
de nieuwe artistieke staf geeft een goede complementariteit.
In HAU is er tussen de oude en de nieuwe staf geen overlap.

De rationalisatie heeft zich

toegespitst op Theater am Halleschen Ufer waar alle werknemers op één na ontslagen zijn. De
samenwerking kan voor de blijvers als een win‐win‐situatie beschouwd worden.
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6.5.7 Culturele verenigbaarheid en nieuwe identiteit
Lilienthal brengt een nieuwe stijl voor de medewerkers van het “Hebbel‐Theater” het is wennen
aan het uitgebreide overleg en de collectieve of schijnbaar collectieve beslissingen. Ook de
open kantoren in HAU2 verschillen van de kamertjes in HAU1, waar de HAU1 bewoners kunnen
ontkomen aan sommige vergaderingen die zij als lang en weinig efficiënt ervaren. Toch kunnen
de mensen van HAu1 zich identificeren met de successen.

Het achterblijven van de eigen

productie die in belangrijke mate steunt op HAU1 was aanvankelijk een hinderpaal voor snelle
en volledige integratie, ondertussen is dit probleem door extraproject geld opgelost (Gessner,
2004, telco). De deelname van alle HAU medewerkers aan de vele informele gelegenheden
heeft een intern netwerk doen ontstaan. De achtergrond van verdere besparingen en ontslagen
in de Berlijnse cultuursector bevordert de aansluiting.

6.5.8 Mobiliseren van de benodigde middelen
HAU heeft de beschikking over de budgetten van Hebbel‐Theater en het Theater am Halleschen
Ufer en krijgt gratis de beschikking over Theater am Ufer. Er valt geen sociaal passief ten laste
van HAU. Er is een geconsolideerd budget gemaakt op basis van het budget van het Hebbel‐
Theater en het budget van het Theater am Halleschen Ufer. Deze begroting is realistisch en
verschaft voldoende middelen aan het HAU project, enkel de personeelsbezetting is krap
temeer de projectfinancieringen individuele boekhouding vergen (Gessner, 2004, telco).

6.6

RISICO’S BIJ SAMENWERKING

Blijkbaar is niet zozeer de samenwerking een risico dan wel de opdracht om van het HAU een
eigentijds en sociaal geïntegreerd speelplateau te maken. Vooral de ligging maakt het moeilijk,
de wijken Kreuzberg en Friedrichshain zijn wijken met veel hoogbouw, een zeer gemengde
bevolking met veel Russische en Turkse migranten en veel uitkeringstrekkers.

De nieuwe

intendant beschouwt het een moeilijk project en heeft op zijn initiatief een contract van drie
jaar getekend en geen contract voor vijf jaar zoals hem werd voorgesteld.
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De verschillende risicofactoren bij samenwerking14 blijken niet op te treden bij het HAU. De
samenwerking wordt geleid door een ervaren artistiek leider en organisator15. De samenwerking
is beperkt qua omvang en vindt plaats op basis van een bestaande goed werkende organisatie
die tevreden is met de samenwerking, en die versterkt wordt door een artistiek team en een PR
verantwoordelijke. Uit de verschillende interviews blijkt tevredenheid over de samenwerking
(interviews Esser, B., Gessner, M., Lilienthal, M., Zeeb, G., Ziemann, M.).

6.7

SYNERGIE

6.7.1 Schaalvoordelen
Schaalvoordelen zijn niet vastgesteld.

6.7.2 Economy of scope:
Economy of scope wordt op verschillende vlakken gerealiseerd:
a. De complementariteit van de drie speelplateaus laat toe veel meer te produceren. Door de
beschikbaarheid van vier ruimtes kan in overlap met opvoeringen gerepeteerd worden.
b. De verschillende karakteristieken van de verschillende plateaus laten toe meer formats te
presenteren zonder ombouw van de infrastructuur.
c. Door de nabijheid van de plateaus kunnen evenementen tegelijk meerdere speelplateaus
benutten.
d. De benutting van technici is efficiënter nu ze over de drie locaties ingezet worden.
e. De administratie werkt voor de drie locaties.
f. De marketing werkt voor de drie locaties.

14

Gebrek aan ervaring; Onvoldoende kennis van de partner en de bedrijfstak van de partner; Onevenwicht qua sterkte van
de betreffende directies; Omvang van de operatie; Gedwongen karakter van de samenwerking; Verlies van vitale personen;
Samenwerkingsnadelen; Onevenwicht tussen de partners
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Met

24

personen

(twee

minder)

worden

op

de

drie

plaatsen

meer evenementen

geprogrammeerd.

6.7.3 Marketpower:
HAU is een interessantere partner geworden.

Het nieuwe imago en de veelheid van

evenementen zorgen voor een grote aanwezigheid in de pers en in de cultuurkringen.
Verschillende instellingen vragen hun evenementen in het HAU voor het publiek te mogen
brengen, vrije groepen vragen om te komen spelen en hopen hun imago met dat van het HAU te
associëren.

Het HAU slaagt erin veel bijkomend projectgeld te verwerven (Gessner, 2004,

telco).

6.7.4 Voordelen van intern beheer:
De huidige beperkt personeelsbezetting verhindert dat uitbestede activiteiten in huis goedkoper
of sneller uitgevoerd kunnen worden.

De

missie van de organisatie is zoveel mogelijk

produceren, coproduceren en presenteren. Het binnenshuis uitvoeren van activiteiten die tot
nu toe uitbesteed zijn zou meer middelen vereisen.

6.7.5 Voordelen van middelen recombinatie
Door de fusie worden verschillende nieuwe types productie gerealiseerd: producties met
benutting van meerdere plateaus, inzet van personeel en eigen mobiele infrastructuur over de
verschillende locaties.

6.7.6 Organisatieomkadering voor synergie
De HAU organisatie is soepel en veerkrachtig. Het is een kleine organisatie waar overleg en
flexibele inzet van middelen vanzelfsprekend is.

Alleen demotivatie zou dit kunnen

tegenwerken. De bereikte resultaten bevestigen de nodige inwendige flexibiliteit
Niet iedereen kent echter de eigen (kleine) organisatie, de medewerkers die in HAU1 verblijven
werden soms vergeten. Momenteel is er volledige aansluiting en is iedereen zeer tevreden met
de prestaties.

15

Matthias Lilienthal was leider van het festival “Theater der Welt” (2000‐2002)
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In een kleine organisatie wordt gemakkelijker synergie bereikt dan in een grote. De organisatie
omkadering

nodig

voor

synergie

is

eenvoudig.

Hieronder

de

invulling

van

de

organisatieomkadering in het HAU.
Het Corporate center is geïmplementeerd in de staf‐ en werkvergaderingen waar de algemene
strategie, het algemeen beleid en beheer en de planning en opvolging besproken worden. Dit
forum is de werkplek van het team van business unit managers (theater, dans, jeugd en muziek)
aangevuld met de verantwoordelijken van de functionele organisatie (marketing en public
relations, technische leiding, administratie en beheer).
De organisatiecultuur is open en informeel, maar ook sociaal geëngageerd, vooruitstrevend,
eigentijds en ook eigenzinnig en gedreven. Het personeel van het Hebbel‐Theater moet zich
aanpassen maar ziet met genoegen dat het project succesrijk verloopt.
Uit hoofde van de opdracht houdt HAU een goede diversiteit in stand.
middelen verloopt vlot zij het soms hectisch.

De toewijzing van

De preciese rol van de verschillende

verantwoordelijken is gezien het korte tijdsbestek van het onderzoek onvoldoende uitgediept.

6.8

IMPLEMENTATIE MIDDELEN VOOR SYNERGIE

Gezien de beperkt omvang van de organisatie worden geen transferprijzen gebruikt.

De

middelentoewijzing

en

gebeurt

voortgangsvergaderingen.

door

wederzijdse

afstemming

op

de

plannings‐

De globale programmatie is een vorm van centrale planning en

sturing.

6.9

FACTOREN DIE SYNERGIE BEVORDEREN

HAU bevindt zich in een omgeving waar alle factoren voorkomen die synergie bevorderen:


een dynamische markt



gespecialiseerde activiteiten met hoog kennisgehalte
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mogelijkheden tot groei (het HAU trekt ook entertainment gericht publiek)

De artistieke kern, met specialisten op het gebied van theater, dans, jeugd en muziek, werkt
samen om multidisciplinaire evenementen te brengen.

De groei blijkt uit de cijfers: groei qua aantal voorstellingen en groei qua toeschouwers.

6.10

BEPERKINGEN EN GRENZEN AAN SYNERGIE

De verschillende beperkingen van synergie16 blijken nauwelijks relevant te zijn voor het HAU.
Alleen indien het niveau van eigen productie laag blijft zou erosie van competentie kunnen
optreden.
Het risico van interne oriëntatie en bureaucratisering is niet opgetreden. Dit zou een risico
kunnen zijn voor de oude kern van het “Hebbel‐Theater” die in HAU1 verblijft en beperkter
betrokken is bij het creatieve werk17. Deze groep is zich zeer bewust van hun specifieke rol in
het HAU, bovendien is de organisatie klein zodat snel op ieder probleem kan ingespeeld worden.
Het HAU is een beperkte diversificatie met rationalisatie (24 personeels leden i.p.v. meer dan
26) waarbij drie speelplateaus zijn samengebracht en een besparing qua beheer is gerealiseerd.
Gezien de beperkte omvang van de organisatie zijn geen speciale coördinatiemechanismen
(transferprijzen, gemeenschappelijke afstemming, centrale sturing en coördinatie) nodig.

16

Kost van beheer van diversificatie (coördinatiekosten); Noodzakelijke ontwikkelingstijd (in het Engels : “time
compression diseconomies”); Impliciteit van kennis en ervaring; Erosie van competentie; Ontstaan van ondeelbaarheid van
capaciteit; Verwateren van doelstellingen; Interne oriëntatie en bureaucratisering; Coördinatiemechanismen en
verantwoordelijkheidstoewijzing.
17 De mensen van HAU 1 zijn verantwoordelijk voor eigen producties; een activiteit die aanvankelijk onvoldoende aan bod
kwam. Via bijkomende project financiering is hieraan verholpen.
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Synergie

BESLUITEN HAU
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Het HAU project is een geslaagde fusie van drie nabijgelegen organisaties ieder met een
verschillend speelplateau.
Het fusieproces is positief verlopen omdat de drie organisaties en/of hun middelen beheerd
worden door de bondsstaat Berlijn, katalysator van de fusie.

De drie organisaties waren

zichzelf bewust van de problemen die ze sinds het jaar 2000 ervoeren: minder toeschouwers,
lager artistiek gehalte en minder productie.
De fusie steunt op de bestaande organisatie van “Hebbel‐Theater” die aangevuld wordt met
artistieke staf en PR die door de nieuwe intendant worden binnen gebracht. Het personeel van
“Hebbel‐Theater” is tevreden met de fusie die de oplossing brengt.
Aanleidingen tot de fusie zijn het verlopen van de contracten van de intendanten en de
leegstand van “Theater am Ufer” door het vertrek van “Teatr Kreatur”.
De fusie vindt plaats binnen een context van besparingen; de bondsstaat zet de subsidies aan
vijf vrije theater gezelschappen stop en vermindert de subsidies aan een aantal andere vrije
theaters. Deze maatregelen betekenen voor de periode van 1997 tot 2003 een besparing van
32,5 MEuro of 42% op de sector waar de drie organisaties bijhoren.
De omstandigheden en de beperkte omvang van de fusie maken dat het proces eenvoudig en
relatief snel verloopt.

De aanwerving van een nieuwe intendant van “Hebbel‐Theater” in

december 2002 betekent de start van de fusie.
Het project wordt gerealiseerd met weinig bijkomende kosten. Tijdelijk zijn 28 mensen aan
boord, maar vanaf oktober 2003 is het definitieve cijfer van 24 bereikt. Geleidelijk wordt de
gemeenschappelijke programmatie voor de drie plateaus voor het seizoen 2003‐2004 gemaakt.
Ondertussen wordt de lopende programmatie 2002‐2003 van “Hebbel‐Theater” en “Theater am
Halleschen Ufer” afgewerkt. Daarna wordt “Theater am Halleschen Ufer” opgeheven.
Het HAU project scoort sterk op resultaten: de verantwoordelijke overheid stelt vast dat de
gestelde objectieven gerealiseerd en overtroffen worden. HAU presteert met minder personeel
meer dan de drie oorspronkelijke organisaties samen.

Van een aantal objectieven is het

verwachte prestatieniveau niet kwantitatief vastgelegd.
Vastleggen van de objectieven en grenzen is wenselijk.
Er hebben zich geen fusieproblemen voorgedaan: de uitgangspositie van het “Hebbel‐Theater”
en de kleine omvang van de fusie lieten dit toe.
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De fusie voldoet aan de kritische succesfactoren, enkel de culturele verenigbaarheid tussen HAU
en de oude organisatie van het “Hebbel‐Theater” zal nog bijkomende tijd vergen en zou sneller
verlopen zijn indien het personeel van de gehele organisatie op eenzelfde locatie gehuisvest
zou zijn. Ondertussen is de integratie een feit (Gessner, 2004, telco).
De samenwerkingsrisico’s hebben zich niet voorgedaan18.
De fusie resulteert in de verwachte synergie. Economy of scope op niveau van speelplateaus en
personeel brengt meer benutting van de infrastructuur en bredere inzet van de medewerkers.
Er is een toename van marketpower door het sterk imago van HAU. Middelenrecombinatie
resulteert in de beschikbaarheid van verschillende speelruimtes en laat repetities en/of
parallelle opvoeringen toe. De mobiele infrastructuur van de speelplateaus kan gecombineerd
worden en met de verscheidenheid aan plateaus en infrastructuur zijn meer formats mogelijk.
De fusievoordelen zijn moeilijk exact te kwantificeren omdat van de oorspronkelijke
organisaties onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

En hoewel de verwachtingen van de

subsidiërende overheid zeer hoog liggen zijn die tot nu toe zeer goed ingelost.

Met het

gecumuleerde budget van de drie oorspronkelijke organisaties wordt méér gerealiseerd: méér
voorstellingen, méér publiek, een betere bezettingsgraad, terwijl aan de randvoorwaarden
wordt voldaan: meer lokaal en jong publiek, een hedendaagse uitvoering, maatschappelijke
betrokkenheid, diversiteit en ruimte voor de internationale én de Berlijnse vrije scène.
De fusie vindt plaats in een omgeving waar factoren die synergie bevorderen aanwezig zijn,
terwijl omwille van de schaal en transparantie van de organisatie zich geen synergiebeperkingen
voor doen.
De kwetsbaarheid van HAU lag aanvankelijk in de beperkte contractduur19 van de intendant, de
inspirator van het project, maar ook in de integratie van de oude en nieuwe organisatie. Deze
zwaktes zijn geadresseerd, de werkbelasting bij de administratie is met name door de vele
projecten die eigen boekhouding vragen erg hoog (Gessner, 2004, telco).

18

Gebrek aan ervaring; Onvoldoende kennis van de partner en de bedrijfstak van de partner;Onevenwicht qua sterkte van
de betreffende directies;Omvang van de operatie;Gedwongen karakter van de samenwerking;Verlies van vitale
personen;Samenwerkingsnadelen;Onevenwicht tussen de partners.
19

Het contract van M. Lilienthal loopt tot december 2005, blijkbaar wenst hij gesprekken voor een verlenging.
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De sterktes van HAU zijn het brede artistieke project dat gebruik maakt van de mogelijkheden
van de combinatie van de speelplateaus, het personeel dat know how en energie heeft om een
diversiteit van hedendaagse artistieke projecten voor te bereiden, te realiseren en te
presenteren.
Het project HAU toont aan dat synergie na een samensmelting en rationalisatie kan.

6.12

BESLUITEN BERLIJN

Het HAU is een geslaagde en rendabele fusie. HAU illustreert besparende en additieve synergie.
HAU biedt artistiek bijkomende diversiteit. HAU is compensatie voor verlies van diversiteit ten
gevolge van afschaffing van subsidies aan een aantal vrije theaters. HAU wordt in een adem
met de SophienSaele genoemd als speel‐ en productiemogelijkheid voor vrije groepen
HAU is een effectieve en kost efficiënte manier om zonder gezelschap hedendaags theater,
dans, performance en muziek voor verschillende maatschappelijke groepen te brengen.
HAU heeft artistieke ruimte maar zal beoordeeld worden op een aantal doelstellingen:


representativiteit van opvoeringen (hedendaags, Berlijns, internationaal, multidisciplinair)



bezetting



het bereiken van de verschillende maatschappelijke lagen



gezond financieel beleid.

De bepaling van de doelstellingen dient verbeterd:
de formulering, de meetbaarheid (met onder‐ en bovengrenzen) en het gewicht
Blijft de vraag wat de globale betekenis is van de benaderingen HAU en ook SophienSaele.
Benaderingen die voor de Berlijnse cultuuradministratie richtinggevend zijn (Interview Esser,
2004). Deze aanpakken lossen het probleem van de hoge kosten van de podia in Berlijn niet aan
de basis op. Wel slagen ze erin aan lage kost een grote diversiteit te brengen. Enerzijds door
via uitkoop een grote diversiteit te brengen (vooral HAU), of via projectsubsidies creaties te
katalyseren (zowel HAU als SophienSaele) ten slotte door samenwerking met de vrije groepen
op goedkopere manier te produceren (zowel HAU als SophienSaele).

Synergie

Blz. 74/132

SYNERGIE

Beide aanpakken leveren diversiteit aan “relatief” lage kost, maar vooral omdat de
uitkoopsommen relatief laag zijn ten aanzien van eigen productie, of omdat de vrije groepen
goedkoper werken.
Het basis probleem van de hoge kost van de Berlijnse podia is daarmee niet opgelost.

6.13

ONDERWERPEN VOOR VERDER ONDERZOEK

De overheid in Berlijn bespaart in de culturele uitgaven vooral bij de vrije theatergroepen.
Terzelfder tijd wil de overheid de diversiteit niet schaden. Daarom steunt ze relatief goedkope
initiatieven die mogelijkheden bieden aan de vrije groepen door het aanbieden van
speelplateaus, programmatie, productie en projectondersteuning.

Dit gebeurt via HAU en

SophienSaele (dat voor het eerst structurele subsidie ontvangt).
Blijkbaar schaden de besparingen in de vrije sector de diversiteit niet. Een onderzoek naar de
vrije groepen (rol, levenscyclus, kwaliteit, middelen) lijkt interessant.
In Berlijn ontvangen de drie opera’s (opera, operette en ballet) bijna 70% van de
theatersubsidies. Onderzoek naar de redenen van dit subsidieniveau en naar de mogelijkheden
en/of wenselijkheid om dit te herzien zijn interessant.
De eerste aanzet om binnen de staatstheaters te besparen is gegeven met het project “Stiftung
Oper in Berlin” dat 16 MEuro wil besparen op de drie opera’s. Het project omvat de creatie van
een gemeenschappelijk beheer van een aantal bedrijven: drie operabedrijven, een balletbedrijf
en een gemeenschappelijke ondersteunend bedrijf.

Onderzoek naar de omvorming van de

organisatiestructuur en –cultuur is interessant. Daarbij kan onderzocht of de voorwaarden voor
synergie gecreëerd worden en hoe de organisatorische omkadering wordt ingevoerd.
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Synergie

“Stadttheater” HILDESHEIM externe synergie
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7.1

SITUERING

7.1.1 Hildesheim ‐ Hannover
Hildesheim is een historische stad 25 kilometer ten Zuiden van Hannover, hoofdstad van de
bondsstaat Niedersachsen. Hoewel verschillend qua grootte zijn deze twee steden tegenpolen
Hannover is historische zetel van adellijk en burgerlijk bestuur, het is geïndustrialiseerd,
protestants,

en

wetenschappen.

zetel

van

een

universiteit

met

voornamelijk

faculteiten

positieve

Hildesheim is een historische katholieke bisschopsstad met een jonge

universiteit.

Na 1636 wordt Hannover als residentie van de hertogen van Calenberg‐Göttingen een
belangrijke stad.

Uit deze eeuw dateren het “Spiel‐ und Festhaus” en de opera.

In 1714

bestijgt de Hannover keurvorst Georg Ludwig als Georges I de Engelse troon en begint met de
persoonlijke unie tussen het vorstendom Hannover en het koninkrijk Engeland een bloeitijd. In
1831 wordt de hogeschool universiteit.

Na de annexatie door Pruisen in 1866 start de

industrialisatie van Hannover. De stad groeit: 100.000 inwoners in 1873, 470.000 in 1939. De
oorlog teistert de stad met 88 bombardementen. Onmiddellijk na de oorlog telt de stad slechts
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217.000 inwoners. De toevloed van vluchtelingen en het herstel van de industrie brengt het
inwonertal op 520.000
De Universiteit telt nu 24.000 studenten. Hannover kent een rijk cultureel leven en huisvest
naast een aantal vrije groepen een groot gereputeerd Staatstheater.

Hildesheim is een historische stad, bisschopsstad sinds 815, een stenen dom sinds 872,
Hanzestad vanaf 1367. In 1533 veroveren de reformisten Hannover en vluchten de katholieken
naar Hildesheim dat als eiland in een hoofdzakelijk protestants gebied overblijft.

In 1617

verschijnt een van de eerste Duitse dagbladen, een traditie die nu nog in de Hildesheimer
Algemeine Zeitung voortleeft. In 1877 sluit de “Kulturkampf” de Philosophisch Theologische
Hochschule. Hildesheim handhaaft zich maar blijft een landelijke bisschopsstad met kerken en
abdijen en weinig industrie.

Nu telt de stad 107.000 inwoners en is hoofdstad en

verzorgingscentrum van de omliggende regio (“Landkreis”) met 100.000 plattelandsbewoners.
In 1974 krijgt Hildesheim een universiteit met vooral faculteiten sociale wetenschappen
waaronder esthetische communicatie en theaterpraktijk een unicum in Duitsland. Verschillende
afgestudeerden van deze richting blijven in Hildesheim. Momenteel huisvest de stad naast het
stadstheater 13 professionele vrije theater gezelschappen.

7.1.2 Geschiedenis Stadttheater Hildesheim
Het “Hildesheimer Stadttheater” is een “Drei Sparten Theater” ontstaan uit een in 1770
gebouwd privé‐theater waar rondreizende groepen speelden. In 1908 –1909 wordt het huidige
stadstheater naar het ontwerp van de architect Max Littmann gebouwd. De financiering is
hoofdzakelijk door uitgifte van aandelen. Vanaf het eerste gezelschap onder de leiding van
Oscar Lange moet het midden gehouden tussen economische leefbaarheid en artistiek project.
Omdat de stad niet subsidieert dienen de kosten door de eigen inkomsten gedekt te worden
waardoor een populair repertoire van theater en operette wordt gebracht. Het theater heeft
het moeilijk maar overleeft dankzij de bijdrage van de burgers. In 1922 neemt de stad het
theater en orkest omwille van de voortdurende financiële moeilijkheden over. In 1944 wordt
het theater zoals alle Duitse theaters gesloten en in maart 1945 wordt het met een groot deel
van de stad door een bombardement vernield.

Het theaterleven gaat verder in tijdelijke

onderkomens. In 1947 wordt het stadstheater een apart bedrijf (GmbH). Giften, bijdragen van
de stad en de bondsstaat en medefinanciering door de eigenaar van het nieuwe aangrenzende
bioscoopcomplex

maken

heropbouw

mogelijk.

“wederopgebouwd” theater in gebruik genomen.
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wordt

het

als het

eerste

In 1952 wordt een bijkomende studio
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geopend. Einde van de vijftiger jaren brengt het stadstheater veel opera, operette en musical.
Financieel blijft het moeilijk want het stadstheater beschikt over de kleinste begroting van de
stadstheaters in Duitsland. De stad, de bondsstaat en het publiek moeten steeds bijspringen
voor renovaties of aanschaf. In 1970 dreigt de sluiting van het theater. Door protest van de
inwoners wordt het voorstel ingetrokken. In 1974 maken de stad, de regio en de bondsstaat
een financieringsovereenkomst voor het theater.
Het stadstheater groeit en wordt kern van bijkomende evenementen zoals Jazztime Hildesheim,
perspresentaties

en

het

publieksbal.

vriendenvereniging opgericht .

Het

ballet

wordt

verder uitgebouwd en

de

In 1980 opent de nieuwe studio “Theo” voor kleinere

voorstellingen en publiekswerking. De raad van bestuur wil in 1993 belangrijke besparingen
doorvoeren en stelt het “Drei Sparten “ concept in vraag. De publieke reactie is enorm, het
plan wordt afgevoerd en het theater kent succes. In 1995 bereikt het stadstheater 170.000
toeschouwers per jaar. Theater, opera, operette en vooral musical worden druk bijgewoond
maar ook jeugd‐ en kindertheater en de pedagogische werking doen het goed. Na 1996
vermindert het succes, de pers en universiteit maken zich bedenkingen over het artistieke
gehalte. In 1999 publiceert de universiteit een kritisch rapport en stelt het stadstheater in
vraag. De vrije groepen brengen luidens dit rapport professioneel en vernieuwend theater en
bieden plaats aan het nieuw talent dat de leergang theaterpraktijk jaarlijks aflevert.
In deze crisis neemt de Zwitser Urs Bircher na aandringen in 2000 de leiding over. Hij heeft al
geregisseerd in Hildesheim en kent verschillende mensen van het stadsbestuur en de
universiteit. Hij brengt als dramaturge zijn vrouw Barbara Ellenberger mee.
Als hij aantreedt zijn de bezoekersaantallen nagenoeg gehalveerd.

Stadttheater Hildesheim GmbH is een “Drei Sparten” organisatie met 250 medewerkers
(gedeeltelijk deeltijds). Het personeel heeft geen ambtenarenstatuut.
Stadttheater Hildesheim GmbH is een onderneming van algemeen nut met de stad en de
Landkreis als aandeelhouder (ieder voor 50%). De organisatie heeft als doel theater te maken
voor de stad Hildesheim en in mindere mate voor de traditionele landelijke omgeving die
hoofdzakelijk bedient wordt door de “Landesbühne”.

Toch bezoeken veel mensen van de

omgeving het stadstheater.
Het gebouw van het stadstheater is sinds 1 januari 2004 overgedragen naar de organisatie GBg
(Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG) de openbare woningbouwmaatschappij. Het
stadstheater huurt het gebouw dat door de GBg wordt onderhouden. De huur wordt betaald uit
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de “Sanierungsthaler” (saneringsdaalder) een bijdrage van 1 Euro per ticket.

De roerende

inrichting is van het theater.

De subsidiering van het stadstheater bedraagt 9,3 MEuro (2004) ieder voor een derde betaald
door stad, regio en bondsstaat. Dit bedrag wordt aangepast voor loonindexatie maar niet voor
kostinflatie.

De GmbH beschikt over de eigen inkomsten van 1,1 MEuro (2003).

Het

stadstheater beschikt over een naar Vlaamse normen aanzienlijk budget20.

Onder druk van kostinflatie en bijkomende verplichtingen krimpt de artistieke staf, de laatste
tien jaar zijn evenveel (tien)artiesten aan kosten en verplichtingen opgeofferd. De afdeling
theater beschikt slechts over tien acteurs en kan onmogelijk grote toneelproducties realiseren.
Infrastructuur is nochtans beschikbaar: een grote zaal met 600 plaatsen en groot speelvlak, een
studio met 99 plaatsen en een bespeelbare foyer met 250 plaatsen.

In de stad werken verschillende vrije groepen samen in de organisatie “Theaterhaus” die
aanvankelijk over een eigen theaterruimte beschikte.

Meest bekend zijn de vrije groepen

Mahagoni en Aspik die ondertussen tien jaar bestaan en internationale faam kennen.

De universiteit beïnvloedt het culturele klimaat van de stad. De richting cultuurwetenschappen
en esthetische communicatie beschikken over eigen theater infrastructuur en leveren jaarlijks
praktiserende acteurs wat nieuwe vrije theater groepen genereert.

7.2

HET SAMENWERKINGSPROCES

Het stadstheater was aanvankelijk voor de universiteit onbetekenend en voor de vrije groepen
niet meer dan een oubollige achtergrond waartegen ze zich konden profileren.
In 1999 valt de universiteit het stadstheater in een rapport aan. Het stadstheater is volgens de
universiteit nutteloos want het presteert slecht: te traditionele en goedkope opvoeringen,

20

In Vlaanderen beschikken alleen Antwerpen (30 MEuro voor 450 duizend inwoners) en Gent (15 MEuro voor 225 duizend
inwoners) over grotere budgetten. Vlaamse steden van vergelijkbare grootte als Hildesheim scoren qua subsidiering in
vergelijking bedroevend laag: Brugge, Leuven, Mechelen, Kortrijk, Aalst met bevolkingsaantallen tussen de 116 duizend en
75 duizend ontvangen tussen 3 MEuro en 0,3 MEuro Vlaamse subsidies.}
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dalende bezoekersaantallen, slechte pers.

De universiteit kan dit beter en kan de

infrastructuur nuttig gebruiken.
Het stadsbestuur dat verantwoordelijk is voor 50% van het bestuur en 33% van de subsidiering
van het stadstheater kan niet onverschillig blijven en vraagt correctieve actie van de
theaterleiding. De toenmalige intendant wil in deze context niet verder werken en stelt Urs
Bircher als opvolger voor. Deze voert met een aantal van zijn bekenden in het stadsbestuur en
de universiteit verkennende gesprekken. Hij ziet een mogelijkheid in een brede samenwerking
met de universiteit en de daaruit gegroeide vrije groepen. Een samenwerking die in Hannover
niet zou kunnen omwille van de verwachting van kwaliteitstheater van hoog niveau.
Urs Bircher is een “vrij man” en op rijpe leeftijd heeft hij zin in een speciaal project (Interview
Bircher, U.). Hildesheim is hem niet onbekend en hij verwacht dat een brede samenwerking
met alle theateractoren mogelijkheden biedt. Hij neemt de opdracht aan.

De nieuwe intendant neemt eerst contact met de universiteit. Hij kent Olaf Kröck, deeltijds
docent theaterpraktijk, en vraagt hem een reeks vrijdagavondprogramma’s voor jongeren te
realiseren zodat jongeren de weg naar het stadstheater vinden.
Onder de naam “Nachtbar” gaat in de foyer van het stadstheater iedere tweede vrijdag een
evenement of voorstelling door waarin vooral jonge acteurs van de vrije groepen optreden. Van
in het begin kent de formule succes en het wordt een vaste serie. Het programma start om 23
uur en trekt 150 tot 300 jongeren (vooral studenten). Geleidelijk trekt het ook een ouder
publiek aan.
Tegelijkertijd ontwikkelt de universiteit op vraag van het stadstheater een reeks van zeven
lessen over theater. De lessen worden op het speelplan van het Stadttheater geënt en in het
voorjaar 2001 gegeven.

In het seminarie theaterpraktijk wordt onder leiding van Olaf Kröck aan de creatie van Parcival
gewerkt, een productie met 18 studenten, twee acteurs en ondersteuning van het stadstheater.
Het wordt in de grote zaal van het stadstheater voor de abonnees opgevoerd en oogst veel
succes.

Het is eerste uit de lange reeks coproducties en projecten tussen stadstheater en

universiteit.

Ondertussen heeft Urs Bircher ook contact met de vrije groepen. Hij woont voorstellingen bij
en probeert tot samenwerking te komen.

Synergie

Blz. 81/132

SYNERGIE

De vrije groepen bezitten een eigen theaterhuis beheerd door een overkoepelende instelling
van openbaar nut (Gesellschaf bürgerliches Recht; GbR) die ook de marketing en verkoop
verzorgt. In 2001 moeten de vrije groepen hun theaterhuis sluiten. De stad wil geen bijdrage
geven en zonder deze steun is het project niet haalbaar. Urs Bircher biedt de vrije groepen
speel‐ en repetitieruimte aan in het stadstheater. De sluiting van het theaterhuis bezegelt de
rol van de gelijknamige koepel die vereffend wordt.

Jan Sellke is medewerker van het

theaterhuis en zoekt na de sluiting werk. Urs Bircher neemt Jan Sellke in dienst. Hij blijkt een
uitstekende verbindingsman met de vrije groepen en ziet de kans een bijdrage te leveren aan
het revitaliseren van het stadstheater en de samenwerking met de vrije scène.

Het

samenwerkingsvoorstel

van

het

stadstheater

aan

de

vrije

groepen

behelst

beschikbaarstelling van de speelplateaus, de infrastructuur en inzet van personeel mits
contractuele afspraak hierover.
Het stadstheater kan beroep doen op professionele regisseurs, scènebouwers en acteurs van de
vrije groepen om grote producties te realiseren en profiteren van de nieuwe inzichten en het
enthousiasme van de vrije scène.

Urs Bircher propageert en implementeert de samenwerking met de vrije groepen en door zijn
open leiderschap en geholpen door de komst van Jan Sellke gaat de samenwerking van start.

In het seizoen 2001/2002 brengt het stadstheater in coproductie met de vrije groep Aspic “Het
vaderschapsproces van Jezus”. De opvoering gaat door in de gerechtszaal van Hildesheim en
kent veel succes. De opvoering wordt o.a. door de pers controversieel gemaakt waarop de
regionale overheid een samenkomst belegt die de zaak ontmijnt en resulteert in een goede
verstandhouding met de kerken wat in het traditionele Hildesheim belangrijk is.

De opvoeringen van Parcival en het Vaderschapsproces betekenen een keerpunt. In 2001 – 2002
worden 34 producties in 150 opvoeringen door of met de universiteit en de vrije groepen
gepresenteerd.

Het aantal toeschouwers van de grote zaal van het stadstheater begint

langzaam te stijgen.
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7.3

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de samenwerking zijn geformuleerd in de basisnota voor de “Theater
Anhörung” van april 2003. De objectieven zijn enigszins overlappend geformuleerd, en komen
van de intendant en zijn staf. De intendant heeft de doelstellingen op eigen initiatief aan de
raad van bestuur voorgesteld.

In zijn interview zegt Urs Bircher alleen ter verantwoording

geroepen te worden bij een schandaal, klachten of drastische vermindering van publiek. “De
beleidsmensen gaan niet naar het theater maar ze horen wel wat er gebeurt en wat men er van
vindt”.

Hieronder de doelstellingen gevolgd door een individuele bespreking:

‐ met hetzelfde budget meer produceren
‐ een culturele hegemonie vestigen door de samenwerking
‐ aantrekken van meer en jonger publiek
‐ invoeren van genrevernieuwing door de samenwerking met universiteit en vrije groepen.
‐ krediet opbouwen bij publiek en politiek om financiële zekerheid te verwerven
‐ samenwerken om het plezier van het samenwerken

7.3.1 Met hetzelfde budget meer produceren
Het budget van het stadstheater is geïndexeerd voor loonverhogingen maar wordt niet
aangepast voor andere kostenstijgingen.

Met dit budget worden ieder jaar meer eigen

opvoeringen gerealiseerd. Met een stijging van 83 voorstellingen zal het seizoen 2003/2004 met
904 voorstellingen een voorlopig record betekenen (Interviews Sellke, J. en Bircher, U.).

7.3.2 Culturele hegemonie door samenwerking
Het stadstheater van Hildesheim is recent het “Theater warenhuis “ genoemd, het is een goede
voorstelling van de samenwerking tussen de verschillende producenten van theater want in
Hildesheim is door de samenwerking inderdaad één creatieve theaterpool gevormd waar de
tegenstellingen zijn veranderd in ruimte voor diversiteit. Urs Bircher is er samen met de vrije
groepen en de universiteit in geslaagd een theaterforum of een theatercollectiviteit te maken.
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Men spreekt in Hildesheim van “Het theater” en dat impliceert alle partijen samen. Daardoor
heeft “Het theater” één stem en heeft het aan gewicht en respect gewonnen.

7.3.3 Meer en jonger publiek
Voor 2000 ging vooral de oudere leeftijdsklasse naar het theater. De deelname van deze groep
is de laatste jaren door een combinatie van factoren snel gedaald: leeftijd, andere
tijdsbesteding, en geen waardering voor het repertoire.
Het bezoekersaantal van de grote zaal van het stadstheater is sinds het seizoen 2000/2001 van
86.001 tot 100.400 voor 2002/2003 gestegen. Deze tendens zet zich voort, het totale aantal
bezoekers van de producties van het stadstheater heeft het seizoen 2003/2004 de 130.000
overschreden (studio‐ en tourneevoorstellingen inbegrepen). De aangroei betreft blijkbaar een
ander publiek want nu is 20% van de toeschouwers scholier of student, terwijl deze minder dan
10% van de bevolking uitmaken. De stijging van de toeschouwers is algemeen maar het grootste
bij studenten en scholieren.(Interview Sellke, J.).
Ook de vrije groepen kennen een aangroei van toeschouwers. Aangezien na het sluiten van het
theaterhuis geen centrale statistieken meer gemaakt worden zijn geen exacte cijfers
voorhanden.

Naar schatting van Jan Sellke (voormalig “Theaterhaus” medewerker) ligt de

stijging van het aantal toeschouwers tussen 35 % en 100% per voorstelling.

Het aantal

voorstellingen is tegelijkertijd fors toegenomen. De vrije theaters kennen een publieksaangroei
met meer dan 50%21.

7.3.4 Genrevernieuwing
Het stadstheater heeft sinds 2000 een aantal nieuwe formats gelanceerd. Als eerste werd met
de universiteit, vrije groepen en jonge acteurs van het stadstheater “Nachtbar”gecreëerd. Het
is een combinatie van een performance rond een thema gevolgd door discussie en party. Het is
bedoeld voor de jeugd en mensen met een open geest.
Bepaalde voorstellingen worden op speciale locatie gespeeld zoals in het museum, het gerecht
of de kerk. Het effect is dubbele drempelverlaging zowel voor de speellocatie als voor het
theater.
Onder de hoofding theorie worden lezingen gegeven in de foyer van het stadstheater, het zijn
inleidingen voor bepaalde stukken en soms wordt een totaal andere visie rond het thema van
een opvoering gebracht.

21

In het seizoen 1999/2000 telde het “Theaterhaus” ongeveer 8.000 bezoekers.
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De universiteit en de vrije groepen brengen vanaf het begin van de samenwerking
experimenteel theater met inbreng van popmuziek tot en met computergaming.

7.3.5 Krediet bij publiek en overheid
De lokale pers stelt dat het stadstheater bij publiek en overheid gescoord heeft. Het jeugd‐ en
kindertheater

en

ook

de

pedagogische

werking

zijn

verder

uitgebouwd

terwijl

de

bezoekersaantallen zowel in het stadstheater als bij de vrije theaters stijgen. De overheid is
gecharmeerd door de belangstelling voor het “Hildesheimer Modell” dat Hildesheim op de
theater kaart zet (Bircher, U. 2003, blz. 2).

7.3.6 Enthousiast samenwerken
Sinds het seizoen 2000/2001 vonden in het stadstheater 493 opvoeringen in coproductie of
coöperatie plaats.

Het plezier van het samenwerken is zo groot dat de projecten blijven

volgen.

7.3.7 Besluit
Door de samenwerking zijn de doelstellingen van het stadstheater behaald:


met hetzelfde budget wordt meer geproduceerd



de samenwerking heeft een culturele hegemonie gevestigd



er wordt meer en jonger publiek bereikt



het genre is vernieuwd



het stadstheater heeft krediet bij publiek en politiek



de samenwerking wordt door alle partners positief onthaald.

De samenwerking werpt minstens evenveel vruchten af voor de vrije theatergroepen die gebruik
kunnen maken van de infrastructuur en ondersteuning door het stadstheater. Bij gebrek aan
cijfers van de vrije groepen kunnen we dit niet exact evalueren. De procentuele toename van
de toeschouwers ligt bij de vrije scène boven de 50% (Interviews Bircher,U. en Sellke,J.). Het is
niet duidelijk of de toeschouweraantallen van de vroege jaren negentig overschreden worden,
maar gezien de stagnerende markt voor theaterbezoek (website Buehnenverein, interview
Sellke, J.) is de inhaaloperatie zeer merkwaardig.
Sinds september 2004 heeft

de

bondsstaat “Niedersachsen” dertig procent subsidie

vermindering voor de vrije groepen aangekondigd (Neite, 2004). In Hildesheim zal dit voor de
13 vrije groepen een harde noot zijn. Het stadstheater tekent verzet aan want hiermee komt
ook de samenwerking in gevaar (Sellke, 2004, telco. Neite 2004).
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7.4

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VOOR EEN GESLAAGDE
SAMENWERKING
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7.4.1 Gemeenschappelijke missie en doelstellingen.
De samenwerking is voor het stadstheater de uitweg uit de crisis, het herstelt zijn
aantrekkingskracht en wint en herwint toeschouwers.

De vrije theaters kunnen met

ondersteuning van het stadstheater méér en gróter realiseren dan te voren. De universiteit kan
toetsen bij het stadstheater en sluit zich aan bij het succes. De samenwerking is omwille van
de mogelijkheden die het biedt een doel geworden.

Voor het stadstheater past de samenwerking in twee bijkomende ambities.
Het stadstheater wil draaischijf zijn van het theater in de stad en wil de beschikbare
speelruimte uitbreiden door het verwerven van de aansluitende bioscoopzalen die gerenoveerd
moeten worden.

De eigenaar overweegt aan de rand van de stad een nieuwe faciliteit te

bouwen en de zalen in de stad te verkopen.

De samenwerking geeft deze aspiratie meer

gewicht want ook de vrije scène ziet voordelen in de uitbreiding van het theatercomplex.
Een tweede ambitie van het stadstheater is om een fusie aan te gaan met de “Landesbühne
Hannover” een gezelschap dat ongeveer half zo groot is als het stadstheater en qua repertoire
en kwaliteitsniveau voldoende aanleunt voor een haalbare fusie. De geslaagde samenwerking in
Hildesheim maakt het stadstheater een sterke mogelijke overnemer.

Een fusie zou de

leefbaarheid van het stadstheater zelfs na bijkomende besparingen waarborgen. Deze ambitie
kan niet onverdeeld op steun rekenen van de samenwerkingspartners want een fusie maakt het
stadstheater groter en sterker en verhoogt mogelijker wijze het gebruik van het theater.

Bovenstaande ambities van het stadstheater zijn intern en extern bekend gemaakt en dienen als
visie en motivatie voor personeel en bestuur.

7.4.2 Vertrouwen
Het stadstheater heeft bij de partners het vertrouwen geschapen door eerst zelf vertrouwen te
geven en risico te nemen. Door Olaf Kröck opdracht te geven de productie “Nachtbar” en
“Parcival” te realiseren is het vertrouwen van de universiteit gewonnen.

Het beschikbaar

stellen van de infrastructuur en het starten van de coproductie “Vaderschapsproces” heeft het
vertrouwen van de vrije groepen opgeleverd.

7.4.3 Een duidelijk, snel en volgehouden implementatieproject
De eerste “Nachtbar” heeft de samenwerking snel gerealiseerd, de volgende afleveringen
hebben de samenwerking bevestigd en de tijd rijp gemaakt voor de eerste grotere projecten
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Parcival en het Vaderschapsproces waarna coproducties en coöperaties aan een hoog ritme zijn
blijven volgen.

Samenwerking met univ. & vrije groepen
Seizoen

Producties

Opvoeringen

2000/2001

7

63*

2001/2002

35

150

2003/2003

30

121

2003/2004

33

159

TOTAAL (incl. seizoen 2000/2001)

105

493

*afgeleide waarde

7.4.4 Volledige medewerking van de betrokken directies en managers
Omdat de samenwerking met de universiteit en de vrije groepen binnen het stadstheater een
culturele revolutie betekent heeft Urs Bircher een interne informatiecampagne gevoerd met
open tweerichtingscommunicatie waardoor niet alleen onder de managers maar ook op lagere
niveaus het vertrouwen aanwezig is.

Soms zijn er meningsverschillen over het artistieke

concept of de stijl maar de open communicatie maakt de verschillen bespreekbaar en worden
daardoor aanvaard. Ondertussen beseffen de meeste medewerkers dat door de samenwerking
de positie van het stadstheater veel verbeterd is.

7.4.5 Betrokkenheid van bestuur
De samenwerking tussen het stadstheater en zijn vermeende opponenten de universiteit en de
vrije groepen was niet vanzelfsprekend.
stadstheater een afwachtende houding aan.

Aanvankelijk nemen de bestuursleden van het
Nadat de samenwerking een oplossing voor de

crisis bleek nam de raad van bestuur minder afstand.

Een echte betrokkenheid is er niet

hoewel de publiciteit over de het “Hildesheimer Modell” het bestuur niet onverschillig laat. De
Oberstadtdirecteur is de enig echt betrokken bestuurder.

Het project is in feite geheel

gedragen door de intendant en zijn directie.
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7.4.6 Complementariteit
Het stadstheater heeft door de inbreng van de universiteit en de vrije scène zijn repertoire
kunnen vernieuwen en verbreden.

Ook kan het stadstheater grotere producties realiseren

omdat regie en acteurs van de vrije groepen of universiteit de bezetting kunnen versterken. De
vrije groepen en de universiteit gebruiken de middelen van het stadstheater, verruimen hun
aanbod verruimd en bereiken een nieuw publiek. De complementariteit blijkt vooral in de grote
coproducties waar de combinatie van de middelen nieuwe mogelijkheden brengt.

De

coproductie Nibelungen (maart 2004) is gerealiseerd met koor, orkest en spelers van het
stadstheater, aangevuld met acteurs van Aspic, en onder regie van Aspic.

Het

was een

Western Versie op basis van de tekst van Friedrich Hebbel (de wereld is klein!).

7.4.7 Culturele verenigbaarheid en nieuwe identiteit
De vermeldingen in de pers, het gezamenlijk organiseren van een theatercongres, het samen
producen heeft de virtuele identiteit “Theater Hildesheim” gecreëerd waaronder de
verschillende partners gevat worden met behoud van hun eigenheid.

De culturele

verenigbaarheid is niettegenstaande grote verschillen qua smaak en stijl gestoeld op respect
maar ook uit noodzaak. De onrust in de wereld van de gesubsidieerde theaters herinnert het
personeel van het stadstheater voortdurend aan de verbetering van de positie die het
stadstheater dankzij de samenwerking meemaakt.

7.4.8 Mobiliseren van de benodigde middelen
De samenwerking met de vrije groepen is aanvankelijk door het personeel van het stadstheater
als een inbreuk ervaren. Jonge leeuwen uit de vrije groepen werken volgens hen ongepland en
ongebreideld, hanteren andere concepten, en gaan oneerbiedig om met eerbiedwaardige
rekwisieten.

De directies van beide kanten moeten tussenkomen.

Om de wrevel weg te

masseren lanceert de directie van het stadstheater onder het motto “Chaos muss sein” een
informatie‐ en motivatiecampagne die samen met de resultaten van de samenwerking een
constructief klimaat creëert waarin meer en soepeler wordt gewerkt.

Het stadstheater kan

deze samenwerking binnen het budget realiseren.
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7.5

RISICO’S BIJ SAMENWERKING

De samenwerking tussen het stadstheater van Hildesheim, de vrije groepen en de universiteit is
niet contractueel en dus juridisch gezien vrijblijvend. De overheid ziet geen nut in een vaste
overeenkomst die verplichtingen ten aanzien van meerdere partijen schept en het risico van
verlies van controle meebrengt.

De huidige formule van projectspecifieke contracten laat

ruimte voor herziening maar vereist per project een vraag en een overeenkomst. Tot nu toe
verloopt deze manier van werken vlot maar de komst van een nieuwe intendant of nieuwe
leider van een vrije groep kan veel veranderen. Ook de eventuele fusie met de “Landesbühne”
kan de samenwerking bemoeilijken.
De huidige projectcontracten zijn beknopt, zonder bijclausules, bevatten alleen de wederzijdse
rechten en verplichtingen en specificeren de inbreng van beide partners wat het mogelijk
verwijt van doorsluizen van subsidies weerlegt.
De afspraken zijn gunstig voor beide partners: de vrije groepen beschikken over goedkope
middelen, het stadstheater kan op aanvullende staf van de vrije groepen beroep doen en
realiseert bijkomende producties. Door de bijkomende producties van de vrije groepen wordt
het Baumol‐effect22 vermeden dat bepaalt dat meer producties tot meer deficit leiden; een
sterk argument om de gunstige voorwaarden te verantwoorden waaraan de vrije groepen de
infrastructuur van het stadstheater mogen gebruiken.

Het stadstheater lijkt in deze samenwerking de sterkste partij omdat ze over de meeste
middelen beschikt. Het stadstheater heeft de andere partners nodig om over voldoende acteurs
te beschikken, beroep te doen op creativiteit en appeal, en niet in het minste omwille van
imago en publiek. Tenslotte vermijdt de samenwerking onprettige incidenten zoals het rapport
van de universiteit.

7.5.1 Gebrek aan ervaring
Urs Bircher zegt dat de Zwitsers door het maatschappelijk consensus model experten zijn in
samenwerking en geen boodschap hebben aan starre standpunten en principiële opstellingen.

22

Baumol effect: Sommige menselijke activiteiten kunnen door technolologische vooruitgang nauwelijks productiever
gemaakt worden. Nochtans volgen de lonen in die sector de algemene evolutie van de lonen. De kostprijs per prestatie
zal de algemene stijging van de loonkost volgen en de “marktprijs” overtreffen. In geval van cultuurproducties wordt dit
deficiet gedekt door subsidies. Omwille van de grote fractie directe kost in de productiekost zal de gemiddelde kost van
bijkomende productie nauwelijks dalen en wordt een groter (te dekken) deficiet gerealiseerd.
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Wat er ook van zij deze nieuwe samenwerking functioneert niettegenstaande gebrek aan
ervaring zeer goed. De vroegere crisis is hier ongetwijfeld niet vreemd aan.

7.5.2 Onvoldoende kennis van de partner en de bedrijfstak van de partner
Aanvankelijk was dit een risico, omdat de partijen geen contact hadden met elkaar. Maar in de
grond is het risico zeer beperkt omdat het een samenwerking betreft binnen de theatersector
en dezelfde stad die op projectbasis doorgaat en een gedeelte van de werking betreft. Nadat
de koudwatervrees door initiatief van het stadstheater overwonnen was blijkt er geen risico te
zijn.

7.5.3 Onevenwicht qua sterkte van de betreffende directies
De samenwerking is een reeks projecten en geen fusie of alliantie in de huidige constellatie is
dit risico is niet van toepassing

7.5.4 Omvang van de operatie
Aanvankelijk

is

de

omvang

van

de

samenwerking

projectcontracten laat een goede dosering toe.

beperkt

maar

de

formule

met

Momenteel is de samenwerking voor alle

deelnemers belangrijk.

7.5.5 Gedwongen karakter van de samenwerking
De crisis in het stadstheater is geaccentueerd door het universiteitsrapport van 1999 waarmee
de universiteit zich tegen het theater opstelde. De universiteit laten deel uitmaken van de
oplossing maakt van de aanklager een betrokkene bij het oplossen van het probleem. De keuze
voor samenwerking met universiteit en vrije groepen is alles behalve gedwongen.

7.5.6 Verlies van vitale personen
Het stadstheater heeft dankzij de open communicatie en voortdurende motivatie geen vitale
personen verloren. Het theaterhuis heeft niet door de samenwerking maar wel door het verlies
van het gemeenschappelijke speelplateau Jan Sellke verloren die echter binnen het
stadstheater een uitstekende verbindingspersoon met de vrije groepen is.

7.5.7 Samenwerkingsnadelen
Als de vraag naar samenwerkingsnadelen aan het personeel van het stadstheater gesteld wordt
volgt ongetwijfeld een lange lijst praktische problemen, incidenten en het feit dat er nu harder
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en flexibeler gewerkt moet worden.

Dit wordt door de directie niet ontkend maar

gerelativeerd. De aangehaalde samenwerkingsnadelen komen uit een gevoel van verlies van
autonomie omdat rekening moeten gehouden met de andere gebruikers van de infrastructuur.
Het personeel is gewend aan redelijk vaste werkschema’s en wordt geconfronteerd met
gedreven jonge regisseurs die om de haverklap veranderingen aanbrengen en verwachten dat
die kunnen ingevoerd worden. Deze problemen zijn niet verdwenen maar worden door open
communicatie met alle betrokkenen besproken en in afspraak opgelost. Het succes van de
samenwerking en de waardering maakt het verteerbaar hoewel voor sommige projecten grote
tegenstellingen blijven.

7.5.8 Onevenwicht tussen de partners
De projectcontracten zijn voor de beide partners voordelig en bevatten duidelijke afspraken
waardoor de samenwerking als evenwichtig ervaren wordt. De overheid ziet dat de openbare
infrastructuur van het theater van Hildesheim positief wordt ingezet zonder transfer van
subsidies naar universiteit of vrije groepen.

7.6

SYNERGIE

7.6.1 Schaalvoordelen:
De coproducties en coöperaties staan op de kalender van het stadstheater en vinden er dikwijls
plaats. De toeschouwers kunnen zichzelf klant van het stadstheater beschouwen. Aangezien
klantentrouw groter is voor grote merken kan een schaaleffect voor het stadstheater spelen.
Dit effect is niet direct vermeld, maar kan geassocieerd met de rol van het stadstheater als spil
van “het theater” in Hildesheim (zie ook doelstellingen: één culturele hegemonie vestigen).

7.6.2 Economy of scope:
De samenwerking in Hildesheim resulteert in economy of scope door een betere benutting van
de middelen van het stadstheater ten voordele van de vrije theater groepen en in mindere
mate de universiteit en ook amateurverenigingen.

Het stadstheater stelt de middelen aan

marginale kost of mits compensatie volgens specifiek projectcontract ter beschikking zodat
repetitieruimtes, theaterzalen of studio’s met geluid en licht, werkplaatsen en personeel,
rekwisieten en kostuums, decors gebruikt kunnen worden.
marketing, verkoop en publiciteit verleend.
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bijkomende opvoeringen voor een groter en breder publiek zowel voor het stadstheater als de
vrije groepen of andere partners.

7.6.3 Marketpower:
Het stadstheater doet alle marketing en verkoop en profileert zich bij onderaannemers en
leveranciers maar ook binnen de sector naar de pers en bij het publiek.

Omdat het

stadstheater de gemeenschappelijke marketing voert bestaat bij het publiek de perceptie dat
alles wat zich in het stadstheater en de studio’s afspeelt door het stadstheater gerealiseerd
wordt. Hierdoor ontstaat een binding met een breder en jonger publiek dat hopelijk merktrouw
bij het stadstheater blijft.

7.6.4 Voordelen van intern beheer:
Bij ieder samenwerkingsproject staan de ingezette middelen mits transferprijs of tegenprestatie
als interne middelen ter beschikking.

De samenwerking krijgt hierdoor de vorm van een

virtuele organisatie met veel interne middelen en beschikt daardoor over ruime mogelijkheden.
De soepele werking is geconditioneerd door een goede verstandhouding die in een open klimaat
bereikbaar blijkt. In Hildesheim maakt de virtuele organisatie rond het stadstheater gebruik
van nagenoeg van alle functies van de organisatie van het stadstheater; van de grafische
afdeling tot en met kassa... Voor de partners is dit een voordeel van intern beheer, en betekent
een vermindering van kosten.

7.6.5 Voordelen van middelenrecombinatie
Het stadstheater en de vrije groepen brengen hun eigen productiemethodes en –middelen in.
Hierdoor ontstaat een “pool” waarmee andere en grotere creaties, al dan niet in coproductie,
mogelijk worden. De universiteit biedt bijkomende theorie, onderzoek en praktijk waardoor
het gezamenlijke repertoire verbreed is.

De initiële crisis bij het stadstheater, de

samenwerking, de confrontatie van verschillende bedrijfsculturen de beschikbaarheid van
bijkomende middelen is een stimulerende omgeving die mits goed management leidt tot nieuwe
artistieke inzichten en realisaties. Ook het publiek is veranderd, het is gegroeid en bestaat niet
langer uit twee gescheiden populaties die alléén naar het stadstheater óf naar de vrije scène
gaan maar die beide bezoeken.

Synergie

Blz. 93/132

SYNERGIE

7.7

ORGANISATIEOMKADERING VOOR SYNERGIE

De organisatiestructuur en‐ bezetting van het stadstheater is naast de inbreng van enkele
nieuwe sleutelfiguren (de intendant, het hoofd dramaturgie, een regisseur, en een
verantwoordelijke PR ) ongewijzigd gebleven. De werking van de organisatie is interactiever
geworden en de informatie uit de stafvergaderingen wordt verder in de organisatie
doorgegeven. De voornaamste directieleden beslissen collegiaal, communiceren de beslissingen
door en vragen feedback die wordt meegedeeld op de stafvergaderingen.
Het concept van Corporate center is geïmplementeerd in de stafmeeting, de business unit
managers zijn de verantwoordelijken van de verschillende “Sparten” die in geval van een
coproductie de coproducent mee opnemen.
De organisatiecultuur wordt door de interactiviteit en de vele veranderingen geleidelijk meer
open en informeel, de evolutie van een stadsbedrijf naar een open bedrijf met wisselende
partners is niet gemakkelijk maar wel mogelijk.
De toewijzing van middelen en de verschillende artistieke opvattingen geven soms aanleiding
tot conflicten die steeds in overleg opgelost moeten worden. Het ritme van de coproducties
toont dat de organisatie veranderd is.
Uit de contacten met het stadstheater Hildesheim in het kader van deze studie groeit de idee
van een “5‐ledig theater”. Dit theater zou het stadstheater, de “Landesbühne” en de vrije
groepen omvatten.

De organisatie zou vijf “Business Units” omvatten: de gefusioneerde

disciplines theater, jeugdtheater, opera en orkest van het stadstheater en de “Landesbühne” en
een “koepel” vrije groepen ( Sellke, 2004, telco).

7.8

IMPLEMENTATIEMIDDELEN VOOR SYNERGIE

De omvang en regelmaat van de samenwerking en de publieke financiering van het stadstheater
noodzaken het gebruik van implementatiemechanismen. De samenwerking maakt gebruik van
transferprijzen en planning in de vorm van centrale planning en wederzijdse afstemming. De
samenwerking leidt soms tot grote werkdruk.
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FACTOREN DIE SYNERGIE BEVORDEREN23

7.9

Hildesheim en landelijke omgeving zou zonder universiteit en de vrije groepen een relatief
kleine en traditionele markt zijn. De aanwezigheid van de universiteit en de vele vrije groepen
betekenen een dynamische markt! De vernieuwing van het repertoire van het stadstheater trok
een ander publiek aan dat als innovator en “early adopter” de vraag naar theater beïnvloed
heeft zodat het vernieuwde repertoire van het stadstheater 130.000 bezoekers trekt. Ook de
verschillende voorstellingen van het vrije theaters worden drukker bezocht.
Het theater met zijn verschillende disciplines en vernieuwingen vereist gespecialiseerde
activiteiten met hoog kennisgehalte waarmee een kleiner “Sparten” theater moeilijk tred kan
houden en bijgevolg verstart. Hildesheim realiseert dankzij de universiteit, de vrije groepen en
de samenwerking een veelheid van uitwisselingen.
De evolutie van de bezoekers toont de mogelijkheden tot groei, hoewel de markt voor theater
in Duitsland omwille van concurrentie met andere tijdsbesteding stabiliseert (voor 2002/2003 is
een lichte groei opgetekend).
De heterogene samenwerking heeft veel ruimte voor experiment gebracht, en geresulteerd in
een breed aanbod en een diverser publiek.

7.10

BEPERKINGEN EN GRENZEN AAN SYNERGIE24

De beperkingen en grenzen aan de synergie worden hieronder voor zover toepasselijk
behandeld.


Kost van beheer van diversificatie (coördinatiekosten) is niet echt toepasselijk.

De

bestaande staf wordt naast de eigen programmatie ook ingezet voor de coproducties en
coöperaties.

De kost van dit personeel kan als vaste kost beschouwd worden en de

samenwerking heeft dus geen bijkomende kost.

23

Een dynamische markt, kennisintensiteit,ruimte voor experiment,groei

24

Kost van beheer van diversificatie (coördinatiekosten); Noodzakelijke ontwikkelingstijd (in het Engels : “time
compression diseconomies”); Impliciteit van kennis en ervaring; Erosie van competentie; Ontstaan van ondeelbaarheid van
capaciteit; Verwateren van doelstellingen; Interne oriëntatie en bureaucratisering; Coördinatiemechanismen en
verantwoordelijkheidstoewijzing
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Noodzakelijke ontwikkelingstijd (in het Engels : “time compression diseconomies”). Voor
het stadstheater worden de nieuwe ontwikkelingen aangebracht door de universiteit en
vrije groepen en is geen inhaalinspanning nodig maar kan door de samenwerking ervaring
opgedaan worden.



Impliciteit van kennis en ervaring (niet gedocumenteerde kennis en ervaring). Door de
samenwerking met de partners moet een bijkomende inspanning geleverd worden voor
explicitatie van know how. Aanvankelijk stuitte dit op weerstand, maar het vlotte verloop
van de samenwerking en de resultaten brachten tevredenheid en motivatie. Toch blijven
belangrijke verschillen qua mentaliteit tussen de “stuggere” medewerkers van het
stadstheater en de lossere medewerkers van de “vrije” groepen (what’s in a name).



Interne oriëntatie en bureaucratisering. De samenwerking heeft de organisatie soepeler en
meer doelgericht gemaakt.



In het kader van de samenwerking zijn coördinatiemechanismen (transferprijzen,
gemeenschappelijke afstemming, centrale sturing en coördinatie) ingevoerd.

De

contracten documenteren de middelen die in de samenwerking worden ingebracht. Het
effectieve gebruik wordt gevolgd en gerapporteerd, zodat tijdig bijgestuurd kan worden,
en op het einde correct kan worden afgerekend.

7.11

BESLUITEN HILDESHEIM

De aanleiding tot de samenwerking in Hildesheim is drievoudig: de middelmatige resultaten van
het theater, het commentaar in het universiteitsrapport , en het afscheid van de intendant.
Tegen

de

achtergrond

van

de

moeilijke

voorgeschiedenis

en

een

klimaat

van

subsidiebesparingen in de cultuursector loopt het stadstheater vast. Toch biedt het bescheiden
Hildesheim een aantal unieke kansen.
In de persoon van Urs Bircher is het proces van de samenwerking gestart.

Hij kent het

potentieel van Hildesheim; de universiteit en de vrije groepen. Hij neemt de nodige contacten
met de universiteit, met verschillende overheden en met de vrije groepen. De benadering is
qua management zeer professioneel.

Synergie

De organisatie wordt rijp gemaakt voor een brede
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samenwerking door een nieuwe organisatiecultuur en –werking en de inbreng van enkele
mensen.

De strategische visie en positionering is geformuleerd en gecommuniceerd.

De

samenwerking met de universiteit wordt snel geconcretiseerd in een beperkt maar doorlopend
project (Nachtbar) en voortgezet in een groot project (Parcival) terwijl ondertussen de
samenwerking naar de vrije groepen is verbreed en gestalte krijgt in een groot project
(Vaderschapsproces). De stappen zijn zorgvuldig gepland en de risico’s beperkt.
De risico’s zijn groot want het samenbrengen van mensen uit verschillende werelden kan tot
artistieke en menselijke conflicten leiden.

De combinatie van invraagstelling en open

communicatie heeft de organisatie voorbereid op een samenwerking met de vrije groepen die
niet als een intrusie wordt ervaren. De reactie van het publiek is positief, en daarmee kan op
de ingeslagen weg verder worden gegaan.
De samenwerking in Hildesheim tussen het stadstheater, de vrije groepen, de universiteit en
eventueel

andere

partners

is

een

open

en

soepele

samenwerking

gebaseerd

op

complementariteit en gelijkwaardigheid qua kwaliteit. De samenwerking wordt in onderling
overleg gepland waarbij per project de wederzijdse prestaties in een contract worden
vastgelegd. Deze prestaties kunnen alle aspecten van een productie betreffen: het aanleveren
van de tekst, het regisseren, het ter beschikkingstellen van de theaterzaal al dan niet met
personeel, publiciteit voeren of de kaarten verkopen. De prestaties worden uitgevoerd mits
tegenprestatie of betaling.
worden

op de

Voor iedere productie kan mits tijdige planning beroep gedaan

verzamelde

middelen van de samenwerkende partners waardoor de

productiemogelijkheden aanzienlijk toenemen.
De samenwerking in Hildesheim is een externe synergie waarbij de middelen in een losse
samenwerking wederzijds gebruikt worden. Deze samenwerking resulteert voor het stadstheater
in grotere mogelijkheden qua productie en een breder aanbod, een toename van bezoekers en
een beter imago.

De samenwerking compenseert bij de vrije groepen het verlies van het

theaterhuis en biedt hen speelplateaus en ondersteuning zodat hun opvoeringen een breder en
talrijker publiek bereiken.

De universiteit krijgt door de samenwerking mogelijkheden tot

praktijk, toetsing en erkenning.
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Het samenwerkingsproject is vlot verlopen, aan de kritische succesfactoren

25

is op één na

voldaan, waarbij de afwezigheid van medewerking vanwege de raad van bestuur niet
onoverkomelijk bleek, de risicofactoren hebben zich niet voorgedaan26, en de doelstellingen
zijn behaald.

Het project is een voorbeeld dat synergie ook in een losse samenwerking gerealiseerd kan
worden..
De samenwerking in Hildesheim heeft een pool van middelen en mensen gecreëerd die
gemeenschappelijk gebruikt wordt. Daardoor wordt synergie gerealiseerd.
Frequenter gebruik van bestaande infrastructuur resulteert in een zeer beperkte meerkost.
Repetitieruimtes, theaterzalen of studio’s met geluid en licht, werkplaatsen, rekwisieten en
kostuums, decors kunnen aan zeer lage meerkost gebruikt worden. Administratief werk wordt
efficiënter uitgevoerd als het met gelijkaardig werk wordt gebundeld en door een geroutineerde
organisatie uitgevoerd. Planning opvolging, marketing en verkoop worden relatief goedkoper.
De omvang van bepaalde uitbesteedde taken groeit, en resulteert in market power. Hierdoor
zijn grafisch werk, drukwerk en publiciteit goedkoper geworden. Voor uitgewisseld personeel,
acteurs, regisseurs of technici worden alleen effectieve prestaties aangerekend en geen
periodevergoedingen.

Op het einde van het seizoen kan het verschil in prestaties betaald

worden. Dit is economy of scope
De bijkomende opvoeringen voor een groter en breder publiek zijn een bijkomende meerwaarde
bovenop het kostenvoordeel van de economy of scope.
Het stadstheater doet alle administratieve werk, marketing en verkoop voor coproducties en
coöperaties en profileert zich bij onderaannemers en leveranciers als een grotere klant en kan
door marketpower betere prijzen bedingen. Omdat de coproducties mee op de kalender van
het stadstheater staan krijgt het stadstheater meer klanten en kan door schaaleffect de
klantentrouw verhogen.

25

Missie en doelstellingen, vertrouwen, implementatieproject, medewerking van directies en managers, betrokkenheid
van bestuur, complementariteit, culturele verenigbaarheid en nieuwe identiteit, Mobiliseren van middelen
26

Gebrek aan ervaring, onvoldoende kennis van partner en bedrijfstak, onevenwicht qua sterkte van de betreffende
directies, omvang van de operatie, gedwongen karakter van de samenwerking, verlies van vitale personen,
samenwerkingsnadelen, onevenwicht.
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De samenwerking is een virtuele organisatie waar mensen en middelen aan transferprijs of
equivalente tegenprestatie ter beschikking worden gesteld. De samenwerking verlaagt kosten
door het intern beheer.
De samengevoegde productiemethodes en –middelen kunnen gebruikt worden voor de realisatie
van nieuwe creaties (middelenrecombinatie) en heeft tot een brede waaier van opvoeringen
geleid die meer en andere toeschouwers naar voorstellingen van stadstheater en de vrije
theaters bracht.
De organisatieomkadering voor de realisatie van synergie is gerealiseerd door de inbreng van
een beperkt aantal nieuwe medewerkers en de open organisatiecultuur. De strategie illustreert
de werking van het corporate center terwijl de projectwerking staat voor dynamische
middelen allocatie.
De

factoren

die

synergie

bevorderen

zijn

aanwezig.

De

samenwerking

heft

compartimentering van het theater publiek op en maakt de markt dynamischer .

de
De

uitwisseling met universiteit en vrije groepen bevordert de kennisintensiteit. Als resultaat
trekt het brede aanbod van voorstellingen een groter publiek.

De verbreding van de

geproduceerde genres toont de ruimte voor experiment.

Omdat de samenwerking stoelt op een uitbreiding van de werking van het stadstheater wordt ze
niet gehinderd door de factoren die synergie hinderen of beperken27, en kan ze gerealiseerd
zonder bijkomende kosten

De samenwerking in Hildesheim is voor het stadstheater een strategie die zich vertaalt in een
aantal positioneringen.
1. Het stadstheater Hildesheim positioneert zich als producent van communicatietheater waar
een

evenwicht

wordt

gevonden

tussen

het

artistieke

het

kwalitatieve

en

het

inhoudelijk/communicatieve en niet als concurrent van de Staatsoper van Hannover.

Het

stadstheater van Hildesheim wil via theater (in de brede zin) een communicatiefunctie in de
stad vervullen en daarvoor het beschikbare budget en de beschikbare middelen optimaal

27

Coördinatiekosten,

“time compression diseconomies”, impliciteit van kennis en ervaring,

erosie van competentie,

ondeelbaarheid van capaciteit, verwateren van doelstellingen, kost van reorganisatie en coördinatiemechanismen.
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benutten. Dit soort theater is uiteraard niet het enige theater waar de samenleving behoefte
aan heeft, maar het is wel een zinvolle invulling voor het stadstheater in een middelgrote stad.
2.

Het stadstheater Hildesheim positioneert zich ook als een mogelijke overnemer van de

“Landesbühne Hannover” dit kan een echte positionering zijn of een signaal naar de
stadsoverheid dat onvoldoende budget kan resulteren in een samensmelting met de
“Landesbühne” wat de vlotte lokale samenwerking kan compliceren. In het kader van deze
studie denkt Jan Sellke aan een vijfdelig theater28 om zowel de fusie als de samenwerking met
de vrije groepen te beveiligen (Sellke, 2004, telco).
3. Tenslotte positioneert het stadstheater zich als bespeler van een eventueel theatercenter
dat door overname van de aangrenzende bioscoopzalen door GBg29 gecreëerd kan worden. De
vrije scène en de universiteit willen dit project steunen omdat het meer ruimte en middelen
voor theater biedt.
Het samenwerkingsproject is een duidelijk voorbeeld van synergie.

Economy of scope,

middelenrecombinatie en marketpower leiden voor alle deelnemers tot méér productie en
méér publiek. Het interne beheer van de gezamelijke middelen beperkt de kosten.
De partners werken hoofdzakelijk onafhankelijk maar de kalender van het stadstheater
vermeldt alle evenementen gelijkwaardig; . Meer dan 20 procent van de voorstellingen zijn
coproducties of coöperaties.
Het korte tijdbestek van het onderzoek en de interviews laat niet toe op de vele andere vragen
die men zich kan stellen in te gaan. Maar Hildesheim wordt in Duitsland aandachtig gevolgd.
De Duitse enquête commissie voor cultuur die Hildesheim op 11 mei bezocht spreekt zich
lovend uit over de manier van werken en de bereikte resultaten. De directie van het
stadstheater haast zich eraan toe te voegen dat sommige ideeën transponeerbaar zijn naar
andere plaatsen , maar dat ieder in zijn lokale situatie moet beoordelen hoe zich te
positioneren en uit de lokale omstandigheden de mogelijke synergie te tappen.

Het

Hildesheimer Stadttheater gebruikt dan ook de term “Hildesheimer Praxis” en niet
“Hildesheimer Modell”.

28

Zie organisatieomkadering voor synergie 7.7.

29 Huidig eigenaar van theater.
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In het licht van de Duitse economische en financiele situatie worden verdere besparingen in de
cultuur verwacht.

In Niedersachsen wordt de subsidiering van de vrije groepen met 30%

verminderd. Een eerdere belofte voor financiering van de renovatie van de stadsschouwburg
van Hildesheim wordt ingetrokken....
Tegenover dit “beleid” is geen synergie en samenwerking opgewassen. Hier is noodzaak aan
een politieke visie en een beleidsverbintenis van middelen waarbinnen de betreffende (of
getroffen) organisaties moeten uitmaken wat ze kunnen en willen realiseren.

Dan kunnen

samenwerking en synergie aanbod komen.

7.12

SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

Zoals hierboven gesteld heeft het korte tijdbestek van het onderzoek en de interviews niet toegelaten
de vele andere vragen te stellen. Hieronder toch enkele onderwerpen voor verder onderzoek.
Hildesheim is op de “Theater Anhörung” aan bod gekomen, een onderzoekscommissie uit Berlijn30
vond het “Hildesheimer Modell” de moeite waard. Ondertussen worden door verschillende overheden
besparingen opgelegd, toegezegde bondsstaatsubsidies voor de renovatie van het stadstheater zijn
ingetrokken.

Terzelfder

tijd

wordt

de

financiering

van

de

vrije

groepen

verminderd.

Niettegenstaande het succes van het stadstheater en de grote publiciteit rond het “Modell” smeedt
de politiek blijkbaar drastische besparingsplannen die deze samenwerking kunnen bedreigen. (Neite
2004). De besparingen kunnen ertoe leiden dat het stadstheater van Hildesheim een fusie zal aan
gaan met de “Landesbühne”. Deze fusie riskeert de bestaande samenwerking te hypothekeren: een
nieuwe organisatie moet gevormd, nieuwe objectieven moeten vastgelegd worden, en de organisatie
moet de gecumuleerde verplichtingen vervullen. Een studie over een mogelijke fusie en behoud van
de samenwerking met universiteit en vrije scène zou leerrijk zijn. Een gedetailleerd ontwerp van de
structuur en het fusieproces voor het ontwerp “Vijfdelig theater Hildesheim” kan dit invullen.
Begin 2004 is het gebouw van het stadstheater overgedragen aan de GBg.

Nieuwe wettelijke

infrastructuur vereisten resulteren niet meer in besparingen op het artistieke budget. De GBG is een
private maatschappij (tot algemeen nut) die soepel functioneert. Deze maatschappij kan krediet
bekomen en zo renovaties financieren die door het stadstheater niet gedragen konden worden.

Synergie

Blz. 101/132

SYNERGIE

Deze vraag stelt zich of in Vlaanderen de culturele infrastructuur niet door gelijkaardige bedrijven
beheerd en onderhouden kan worden.
Een onderzoek naar de tevredenheid van de “gebruikers” over de beschikbaarheid, kwaliteit en
flexibiliteit van bvb culturele centra en gemeenschapscentra is een eerste stap.

30

Enquête‐Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages.
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8

ALGEMENE BESLUITEN

In dit hoofdstuk worden de bevindingen samengevat en op toepasbaarheid getoetst .

Als

leidraad wordt

Als

Synergie

het stramien van de samenwerkingsbeoordeling uit de annex gevolgd.

Blz. 103/132

SYNERGIE

overzicht worden de beide organisaties in een korte vergelijkingstabel naast elkaar gezet.
Tenslotte wordt een aantal ideeën en ervaringen ter overweging gegeven.

8.1

SITUERING

Stadttheater Hildesheim is enigszins representatief voor het officiële Duitse theater.
Hieronder

de

Duitse

gemiddelde

ten

opzichte

van

Hildesheim

(tussen

haakjes).

Een gemiddeld officieel theater beschikt over: 9 (8) zangers, 16 (10) acteurs, 10 (10)
balletdansers, 20 (18) koorzangers, een orkest van 35 (30) personen en een budget van 16,5
MEuro (10,4 MEuro) en telt 260 werknemers (Website Deutscher Buehnenverein, cijfers 2001).
Vergeleken met het “gemiddelde Duits Drei Spartentheater” beschikt Hildesheim over iets
minder artistiek personeel en een gevoelig lager budget.

HAU is niet representatief voor het officiële Duitse theater. HAU heeft geen eigen gezelschap
het is een kleine organisatie die met het bestaande budget (de cumul van de budgetten van
haar voorgangers) en infrastructuur méér doet dan haar voorgangers.

In Vlaanderen zouden beide organisaties groot zijn in hun soort31.

8.2

DOELSTELLINGEN

Doelstellingen zijn soms op verschillende niveaus van een organisatie verschillend. De raad van
bestuur van het stadstheater van Hildesheim wenst alleen een oplossing van de crisis, en heeft
geen expliciete objectieven gesteld. De intendant heeft een strategie en ambities die hij in
objectieven vertaalt en communiceert aan de raad van bestuur, aan het personeel en aan de
samenwerkingspartners. De samenwerking is op basis van deze objectieven georganiseerd en
opgevolgd.
Hildesheim behaalt drie opeenvolgende seizoenen goede resultaten.

31

HAU ontvangt meer subsidie dan De Singel; “Stadttheater Hildesheim” ontvangt meer subsidie dan Het Toneelhuis.
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De objectieven van het HAU zijn door de raad van bestuur in de persoon van de
cultuurambtenaar Barbara Esser bepaald. Ze zijn duidelijk gekend door de organisatie maar
slechts gedeeltelijk gedetailleerd en gekwantificeerd. De doelstellingennota van de intendant
formuleert de objectieven in negen tekstlijnen daarbij twee cijfers die echter per
geïnterviewde persoon verschilden.
HAU behaalt sinds haar ontstaan (elf maanden) goede resultaten, en heeft pas recent het
evenwicht gevonden tussen pure receptieve werking en coproductie. Deze verhouding is in de
objectiefstelling niet gekwantificeerd.

Het personeel van het vroegere Hebbel‐Theater wil

graag meer productie en coproductie realiseren, wat door het hoge ritme van evenementen en
de bijkomende administratieve verplichtingen (project boekhoudingen) slechte gedeeltelijk
lukt. De doelstellingen nota van de intendant vermeldt de eigen producties en coproducties
niet. Aanvankelijk leek zich rond deze onduidelijkheid een probleem te ontwikkelen. Dit heeft
zich verschoven naar administratieve werkdruk en beschikbaarheid van oefenruimte. Financieel
zijn er voldoende projectfondsen gevonden.

8.3

HET PROCES VAN DE FUSIE

Zowel in Berlijn als Hildesheim is een crisis aanleiding voor de samenwerking: crisismomenten
zijn

“change‐agents”.

Crisis

bevordert

op

alle

niveaus

van

een

organisatie

de

veranderingsbereidheid.
Het fusieproces in Berlijn is redelijk ingrijpend, de staf van Theater am Halleschen Ufer is
ontslagen en het artistieke management van Hebbel‐Theater is vervangen of ingepast in het
nieuwe artistieke management dat de intendant heeft aangetrokken. De organisatie‐integratie
verliep aanvankelijk langzaam maar is nu volledig.

HAU zet goede resultaten neer wat de

organisatiecohesie bevordert. Alleen de beperkingen rond de eigen producties blijven.
Hildesheim betreft een losse samenwerking waarvan het proces goed is gemanaged. Het proces
is vlot verlopen, de resultaten zijn voor alle partijen positief.
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8.4

DETAILANALYSE EN ‐BEOORDELING

8.4.1 Risico’s bij samenwerking32
In Hildesheim heeft zich geen enkel samenwerkingsrisico voorgedaan.

De overstap van Jan

Sellke van het theaterhuis naar het stadstheater kan niet als gevolg van de samenwerking
gezien worden. Het is een bevorderende samenwerkingsfactor gebleken.
In Berlijn heeft de crisis een klimaat van bereidheid tot verandering geschapen, het gedwongen
karakter van de fusie heeft geen negatieve reacties veroorzaakt. Bij het Hebbel‐Theater zijn
trouwens geen mensen ontslagen zodat de nieuwe organisatie als voortzetting van de vorige
beschouwd kan worden.

De omvang van de operatie is beperkt, en de fusie heeft de

operationele werking niet gestoord.

Het personeel is aan boord gebleven temeer daar het

nieuwe project in de lijn van het vorige ligt. Behalve de onduidelijkheid over het aantal eigen
producties is geen wrijving tussen de partners vastgesteld33.

8.4.2 Voorwaarden voor succesvolle samenwerking34
Hildesheim scoort zeer goed op de voorwaarden voor succesvolle samenwerking. Het proces is
zeer goed gemanaged met veel aandacht voor de organisatorische en relationele aspecten.
Door de definitie van de missie en doelstellingen ontsnapt het project aan artistieke
tegenstellingen. De samenwerking wordt een middel om de eigen beperkte mogelijkheden te
verruimen en om van het stadstheater de ontmoetingsplaats tussen “alle theater” en de stad te
maken. De samenwerking lost de problemen van het stadstheater op. Het tot stand komen van
een nieuwe entiteit is minder belangrijk omdat het een losse samenwerking betreft die ergens
tussen cohabitation en “gemeenschappelijke stellingname” geplaatst kan worden. Alleen de
betrokkenheid van het bestuur is achtergebleven.

32

Gebrek aan ervaring; Onvoldoende kennis van de partner en de bedrijfstak van de partner; Onevenwicht qua sterkte van
de betreffende directies; Omvang van de operatie; Gedwongen karakter van de samenwerking; Verlies van vitale personen;
Samenwerkingsnadelen; Onevenwicht tussen de partners.
33

Problemen tussen de oude en nieuwe artistieke staf of tussen de artistieke en de oude operationele staf zijn mogelijk.

34

Gemeenschappelijke missie en doelstellingen,Vertrouwen,Een duidelijk, snel en volgehouden implementatieproject,Volledige
medewerking van de betrokken directies en managers,Betrokkenheid van bestuur,Complementariteit,Culturele verenigbaarheid
en nieuwe identiteit,Mobiliseren van de benodigde middelen (waaronder mensen)
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Voor de personeelsleden van Hebbel‐Theater is de fusie een weg uit de crisis.

De

administratieve staf is zeer geroutineerd en is gewend met allerlei projecten en organisaties te
werken.

Nu gebeurt dit onder leiding van een gedreven Matthias Lilienthal die een hoog

werkritme bepaalt. De resultaten motiveren en werken de spanningen weg. Tijdens de aanloop
van HAU is tijdelijk met meer personeel gewerkt zodat de lopende programmatie kon worden
afgewerkt terwijl de nieuwe werd voorbereid.

8.4.3 Het optreden van synergie
In Hildesheim manifesteert de synergie zich als meer opvoeringen en meer publiek.

Dit

resultaat wordt bereikt door betere inzet van de bestaande middelen. De synergie ontstaat in
de eerste plaats door economy of scope omdat de bestaande middelen voor meer verschillende
“producties” worden ingezet.
theaters

een

aantal

In de tweede plaats spelen: internbeheer waarbij de vrije

activiteiten

in

de

samenwerking

kunnen

“insourcen”,

én

middelenrecombinatie dat nieuwe producties mogelijk maakt door de inzet van de gezamenlijke
middelen.

Omdat het stadstheater de samenwerking belichaamt kan sprake zijn van

marketpower en kan aan lagere prijzen worden aangekocht. Wat betreft het publiek speelt
mogelijk een schaaleffect in de vorm van verhoogde merkentrouw t.a.v. het stadstheater.
Het soepel beschikbaar stellen van infrastructuur, een goed werkende organisatie en artiestieke
staf leveren blijkbaar het meeste synergie, die zich in meerwaarde vertaalt door meer publiek
dat naar meer en breder aanbod komt kijken. De meerwaarde door de economy of scope heeft
publiek en een artistiek project nodig om zich te realiseren.

Deze zijn beide aanwezig in

Hildesheim. De oriëntatie van de samenwerking naar publiek richt het artistieke project en
vermijdt loskoppeling en “Art pour l’art”.
De HAU‐fusie in Berlijn realiseert door de combinatie van drie nabij gelegen speelplateaus en de
samenvoeging van een nieuwe artistieke staf met een bestaande operationele organisatie vooral

economy of scope door een optimalisatie van programmatie en beheer van de drie plateaus. Er
is toename in marketpower waardoor vele kandidaat bespelers zich aanbieden.

De

beschikbaarheid van de drie speelplateaus laat middelenrecombinatie toe waardoor meer
producties gerealiseerd kunnen worden, en andere types van productie gerealiseerd kunnen
worden.

Er is geen synergie door intern beheer en er is geen schaaleffect.

De synergie

manifesteert zich in meer producties verschillende producties en meer en ander publiek. De
synergie is alleen optimaal stuurbaar en meetbaar als er kwantitatieve objectieven zijn.
Synergie moet gecapteerd worden in meerwaarde, meetbare meerwaarde.
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8.4.4 Organisatieomkadering voor synergie
Het stadstheater van Hildesheim functioneert volgens de regels van de management kunst:
de intendant en zakelijke leider zijn corporate center, de Sparten verantwoordelijken en de
functioneel verantwoordelijken zijn het BU managers team dat ook rekening houdt met de
projecten (coproducties en coöperaties) om de middelen soepel in te zetten. De organisatie is
interactief zodat problemen en weerstanden naar boven komen en kunnen worden opgelost.
Hoe de organisatie voor het artistiek traject functioneert is minder duidelijk. Het jaaroverzicht
meldt dat het stadstheater een breed gamma van stijlen vormen en inhoud wil brengen om een
breed publiek aan te spreken.
HAU is een kleine organisatie met veel directe interactie en gericht op flexibiliteit zodat een te
formele organisatie contraproductief is.

Een aantal van de organisatieconcepten die synergie

bevorderen zijn impliciet of summier geïmplementeerd wat kan volstaan in een organisatie van
24 personen.
Het is niet duidelijk of er voldoende tweerichtingscommunicatie is met ruimte voor feedback en
frustratie zodat de werkdruk verteerbaar wordt.
Het aantal coproducties blijft achter ten opzichte van het aantal receptieve evenementen,
zonder dat deze richtlijn gekwantificeerd is.

8.4.5 Implementatie middelen voor synergie
Hildesheim implementeert transferprijzen (gedeeltelijk als verdediging tegen het verwijt van
subsidie transfer, gedeeltelijk om project inspanningen tussen coproductiepartners af te wegen)
Hildesheim praktiseert gemeenschappelijke planning en centrale planning.
HAU is te klein om dergelijke middelen formeel toe te passen.

8.4.6 Factoren die synergie bevorderen
In

de

theatersector

zijn

de

synergie

bevorderende

kennisintensiteit en ruimte voor experiment aanwezig.

factoren:

dynamische

markt,

Een dynamisch beleid moet daarop

kunnen inspelen. In Hildesheim is dat duidelijk het geval omdat de organisatie zich voor de
omgeving heeft opengesteld.
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Matthias Lilienthal heeft een sociaalartistiek concept waarvoor hij het HAU wil gebruiken. De
synergie ontstaan uit de combinatie van de drie speelplateaus is een middel om veelheid te
kunnen brengen.

Het is niet duidelijk of binnen de organisatie veel rond synergie gewerkt

wordt.
De evolutie van de markt van de podiumkunsten is niet duidelijk. Nergens in de literatuur of de
pers is vermeld dat ze groeit. Tussen 2001 en 2002 is in Duitsland het aantal bezoekers aan de
officiële theaters met 1,5% gedaald. Of dit eenmalig is of een tendens is niet duidelijk. In een
stagnerende of krimpende markt zijn concentratie en rationalisatie aan de orde tenzij door
productvernieuwing een nieuwe markt kan worden aangeboord.

8.4.7 Beperkingen en grenzen aan synergie 35
In Hildesheim zijn de beperkingen en grenzen aan de synergie geen hinderpaal gebleken. De
nodige mechanismen worden gebruikt en de interne acties om de organisatie soepeler en open
te maken renderen blijkbaar. Door een brede open samenwerking nemen de mogelijkheden
toe, zoals in een beperkte “related” diversificatie.

De onsamendrukbare noodzakelijke

ontwikkelingstijd wordt omzeild door gebruik te maken van de resultaten van de andere
partners.
HAU is niet kwetsbaar voor de beperkingen en grenzen aan de synergie behalve wat betreft
interne oriëntatie en bureaucratisering die kan optreden als de HAU1 administratie niet
voldoende in de organisatie wordt betrokken. Erosie van competentie kan optreden als het
ritme van coproducties ondermaats blijft, dit is ondertussen opgelost door bijkomende
projectfinanciering.

Deze projectfinanciering kan wegens de verbonden administratieve

verplichtingen tot bureaucratisering leiden.

35

Kost van beheer van diversificatie (coördinatiekosten), Noodzakelijke ontwikkelingstijd (in het Engels : “time
compression diseconomies”), Impliciteit van kennis en ervaring, Erosie van competentie, Ontstaan van ondeelbaarheid van
capaciteit,Verwateren van doelstellingen, Interne oriëntatie en bureaucratisering,Coördinatiemechanismen en
verantwoordelijkheidstoewijzing.
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9

VERGELIJKINGSTABEL HAU / HILDESHEIM
HAU

Hildesheim

Speelplateau en producent/coproducent;
zonder gezelschap; 24 pers.

“Klein 3 Sparten Theater ;
250 personen

5 MEuro budget

10 MEuro budget

Aanleiding

3 crises
Kreatur, TaHU, Hebbel

Rapport Univ.
teruglopende resultaten

Verloop

9 maanden; drastisch;
ontslagen;
overlap met lopende werking

18 maanden; geleidelijk;
toenemende samenwerking; concrete projecten

Implementatie duurtijd

7 maanden

3 seizoenen

SITUERING

PROCES VAN DE FUSIE
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DOELSTELLINGEN

HAU

Hildesheim

Ja (bestuur),
Duidelijkheid

Ja (directie)
soms verschillende details

Kwantificering

Redelijk

Neen

Ja

Ja

CSF's36

Voldaan

OK (behalve betrokkenheid bestuur)

Risico's

Neen (misschien artistieke meningsverschillen)

Neen

Behaald

SAMENWERKING

36

Critical successfactors
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HAU

HILDESHEIM

+

++

Neen

Merkentrouw ?

Ec of scope

Ja

Ja

Marketpower

Ja

Ja

Intern beheer

Neen

Ja

Beperkt

Ja

Impliciet (voldoende feedback mogelijk ?)

Ja

Ja (groeimogelijkheden beperkt)

Ja (groeimogelijkheden beperkt)

Niet vereist

Ja

Neen (bureaucratisering ?)

Neen

SYNERGIE
Schaaleffecten

Middelenrecombinatie

Organisatie omkadering
Synergiegunstige
omgeving
Implementatie
mechanismes
Beperkingen en grenzen

Synergie

Blz. 112/132

SYNERGIE

HAU
STERKTE

Artistiek project en Hebbel organisatie

Hildesheim
Management; organische samenwerking; PLC37

Weinig contractueel; veel partijen; persoonsafhankelijk
Continuiteit Intendant (einde 2005)38
ZWAKTE
Zware belasting van administratie

37

38

Volledig overheidsafhankelijk (besparingen...subsidies....)
Continuiteit intendant in het zicht van mogelijke fusie en
verderzetting van de samenwerking

PLC is product life cycle
verlengingsgesprekken gevraagd
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10

MOGELIJKE BESLUITEN VOOR VLAANDEREN

Uitgangspunt voor deze scriptie zijn een aantal voorzetten uit de rede van de minister van
cultuur Paul Van Grembergen39: zelfregulering, creatieve ideeën en wat deze scriptie betreft
vooral synergie en samenwerking.

10.1

SPONTANE ZELFREGULERING ?

De gevallenstudie Hildesheim is blijkbaar een geval van zelfregulering, waar samenwerking met
partners van buiten de officiële podiumkunstensector een crisis oplost en tot meer
voorstellingen en toeschouwers leidt.

De oplossing stoelt op creatieve “compartiment

overschrijdende” ideeën.
De zelfregulering in Hildesheim is echter niet op vraag van de overheid maar onder druk van
een crisis ontstaan.
Ook in Berlijn is het HAU niet uit zelfregulering maar door ingrijpen van de overheid tot stand
gekomen. Hoewel volgens verschillende geïnterviewden de idee van het HAU reeds oud was.

Is zelfregulering een proces dat frequenter optreedt onder druk?

10.2

OBJECTIEVEN, ARTISTIEK EN/OF ZAKELIJK

Samenwerking heeft behoefte aan een missie en objectieven. Daarmee verwijs ik terug naar
het begin van de scriptie waar gesteld wordt dat de duidelijkheid van de objectieven bepalend
is voor het resultaat, en dat de overheid bijgevolg het gewenste resultaat moet formuleren
omdat het anders niet gehaald zal worden.

In Hildesheim zijn de objectieven duidelijk uitdagend maar haalbaar.

Na het beperkte

onderzoek geeft het project in Hildesheim een goed gevoel.

Bij HAU in Berlijn zijn de objectieven iets minder goed uitgewerkt, en blijft onduidelijkheid
over het belang van de organisatie als producent en coproducent.

Synergie

Het feit dat Matthias
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Lilienthal een contract van drie jaar en niet van vijf jaar gevraagd heeft kan een negatieve
indicatie zijn. Is er gebrek aan vertrouwen in de (oude) organisatie of vrees voor onvoldoende
artistieke vrijheid?
In ieder geval beschikt Lilienthal met dit driejaarcontract over een hefboom om zijn visie te
kunnen doorzetten. Omdat in Lilienthal de functies intendant en artistiek leider gecombineerd
zijn wordt de organisatie afhankelijk van zijn artistiek project. Als HAU groter was zou een
scheiding tussen artistieke en zakelijk‐operationele leiding aan te bevelen zijn. HAU is echter
zo klein dat dit geen zin heeft.

10.3

MANAGEMENT VAN VERANDERING

Bij het stadstheater van Hildesheim heeft Urs Bircher hoofdzakelijk de rol van een zakelijke
manager gespeeld. Hij heeft de objectieven bepaald, (eigenlijk de rol van de raad van bestuur)
de eigen organisatie veranderd en het proces van de samenwerking gedragen. Hij heeft de
samenwerking omkaderd en het artistieke daarbinnen ruimte gegeven, door toepassing van de
optie: “theater is communicatiepunt voor iedereen”.

In Berlijn heeft Barbara Esser de impuls gegeven. Het management door Matthias Lilienthal
lijkt aanvankelijk meer in teken te staan van zijn sociaal en artistieke engagement dan
verantwoordelijkheid voor de gehele HAU organisatie. Na een volledig seizoen heeft hij echter
van de nieuwe HAU organisatie een geheel gemaakt. De geweldige dynamiek veroorzaakt een
hoge werkbelasting die een risico inhoudt.

De overheid heeft de verantwoordelijkheid over de besteding van de begroting.

Indien de

Vlaamse overheid wenst dat de podiumkunstensector met dezelfde middelen verder werkt en
zich aan deze beperking aanpast zijn er een aantal opties: 1. afwachten of er iets gebeurt, 2.
concrete doelen stellen en afwachten wat gebeurt, 3. middelen voorzien voor een
gedetailleerde terreinstudie en aansluitend veranderingsmanagement.
De derde optie levert aan alle partijen een inzicht in de sector, en laat de regering toe
voorstellen te laten uitwerken op basis van verschillende objectieven en scenario’s.
De voorstellen worden met de sector besproken waarbij De Vlaamse Directies voor
podiumkunsten (VDP) en het Vlaamse Theater Instituut (VTi) een belangrijke rol kunnen spelen.
De consultants/managers die de terreinstudie en voorstellen formuleren moeten onafhankelijk

39

VAN GREMBERGEN P., (2003), “Toespraak op de slotdag van Het Theaterfestival, Monty Antwerpen, 6 september 2003”.
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zijn en hun plan binnen het jaar op tafel leggen. De aanbevelingen mogen niet het artistieke
vlak betreffen maar het zakelijk‐operationele.

Bovenstaande geldt enkel voor grote organisaties. De benadering voor kleine organisaties kan
in koepels liggen, steun door kleine faciliterende organisaties of beroep op “vrije “ middelen
van grote organisaties, en economy of scope realiseren.

10.4

REORGANISATIE KOST (TIJDELIJK) GELD

Bij samenwerking tussen bedrijven is altijd sprake van een bijkomende investering alvorens de
samenwerkingvoordelen te kunnen realiseren. “Bij een fusie van vergelijkbare partners kan in
het beste geval negen procent bespaard worden mits voldoende gemeenschappelijkheid, een
snelle implementatie en voldoende investering” (Interview Cornu, J.). Bij het HAU vereiste de
fusie het in parallel werken van de oude en nieuwe organisatie waarbij de operationele
organisatie zwaar werd (en wordt) belast.
In Hildesheim is de samenwerking gerealiseerd zonder bijkomend budget door beroep te doen
op beschikbare middelen (studenten, wat in feite een subsidie transfer betekent), de inzet van
de noodlijdende partners en meer prestaties van de eigen organisatie.

De Vlaamse overheid dient middelen te voorzien om veranderingen te kunnen bekostigen.

10.5

WELKE SYNERGIE?

“Het meeste synergie wordt behaald als een kleine partner samenwerkt met een grote partner
en toegang krijgt tot een infrastructuur en middelen waarmee hij een grote markt kan
bereiken” (Interview Cornu, J.).
Deze synergie was de drijfveer voor de vrije groepen in Hildesheim om samen te werken met
het stadstheater. De bereikte synergie, economy of scope, is niet cijfermatig uitgedrukt maar
de vrije groepen zijn zeer tevreden met de bereikte resultaten.
De beschikbaarheid van acteurs en regisseurs van vrije groepen en universiteit voor het
stadstheater Hildesheim kan zowel als middelenrecombinatie als economy of scope worden
beschouwd. En de synergie bereikt door de vorming van het HAU is hoofdzakelijk economy of

scope, waarbij met evenveel mensen en middelen meer wordt gepresteerd en een groter
publiek bereikt.
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Andere synergietypes die uit de gevallen studies naar voor komen lijken minder belangrijk qua
omvang, en zouden zonder de economy of scope niet zijn opgetreden: de marketpower bij
zowel HAU als Hildesheim, het eventuele schaaleffect (tav klantentrouw) in Hildesheim.

Mits oordeelkundige keuze van de deelnemende partners kan samenwerking door economy of

scope veel meerwaarde opleveren.

10.6

OMKADERING

Samenwerken, fusioneren, onder een koepel werken kan als verlies van eigenheid en territorium
gezien worden.

De samenwerking moet ondersteund en aanvaardbaar gemaakt worden,

omkadering speelt daarbij een belangrijke rol.

De samenwerking in Hildesheim werd in het stadstheater goed omkaderd zodat de
samenwerking met de verschillende partners constructief was.

Door de bepaling en

communicatie van een strategie en objectieven is ruimte voor diversiteit duidelijk gemaakt die
zowel werd ingevuld door het eigen gezelschap als de partners. Met communicatie en feedback
en ondersteund door resultaten is de samenwerking goed aanvaard.

In HAU is de omkadering minder uitgewerkt maar in een kleine organisatie is de onderlinge
samenwerking intenser .

11

STELLINGEN

11.1

HAU

Is een horizontale rationalisatie door fusie. De bereikte synergie is hoofdzakelijk economy of
scope.

11.2

HILDESHEIM

Hildesheim is een complexe samenwerking met verschillende synergie effecten. Economy of
scope en middelenrecombinatie zijn de voornaamste. Hildesheim is een voorbeeld van goed
management en een verstandig inspelen op de externe mogelijkheden. Hildesheim is een model
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dat gezien de specifieke lokale situatie niet direct te kopiëren is, maar het constructief en
open inspelen op de lokale mogelijkheden is wel een piste voor iedere samenwerking.
De interactie met Hildesheim in het kader van deze studie blijkt reeds nu verrijkend.

In

Hildesheim wordt het voorstel voor een nieuwe structuur voor een fusie van het stadstheater
met de “Landesbühne” en de verdere samenwerking met de vrije groepen geent op deze studie.

11.3

ARTISTIEKE PRODUCT LIFE CYCLE EN BUSINESS UNITS?

Het project Hebbel‐Theater was eng verbonden met het artistieke project van Nele Hertling.
Het project HAU is erg gebonden aan het artistieke project van Matthias Lilienthal. Barbara
Esser40 meent dat een artistiek project ten hoogste tien jaar duurt waarna het ten gronde gaat.
De geschiedenis van het “Hebbel Theater” onderschrijft deze stelling.

De “Schaubühne”

ontsnapt blijkbaar aan deze wetmatigheid door simultaan meerdere artistieke projecten te
voeren, zoals het productportefeuillebeheer in een bedrijf.
Kan voor grote culturele instellingen dan niet beter aan een gemengde organisatievorm worden
gedacht met ruimte voor de artistieke life cycle belichaamd in aparte business units en oog
voor het economische in een gemeenschappelijk infrastructuur gebruik ?
Voor het doelmatig gebruik van gemeenschappelijke middelen levert een grote organisatie

scope voordelen.

Deze wordt gerealiseerd in een virtuele functionele organisatie waarbij

iedere functionele discipline ondergebracht is bij het zakelijk beheer van een artistieke
discipline.

Deze artistieke units kunnen als onderscheiden maar “related” “business units”

beschouwd worden.

Deze structuur is een functionele en gediversifieerde organisatie waar

synergie door scope en middelenrecombinatie tot stand kan komen. En tevens een structuur
waar de combinatie van een specifieke business unit met een functionele verantwoordelijkheid
voor de gehele organisatie een evenwicht brengt. De hoogste directie is het corporate center
waarbij een operations manager de evenwichtige inzet van de functionele organisatie plant en
opvolgt. Het team van de business unit managers (artistiek en zakelijk) beslist collectief over
de middelen inzet.

40

Berlijns cultuurambtenaar verantwoordelijk voor theater en muziek
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Is dit een mogelijkheid voor de “Stiftung Berliner Oper” ?

Of een idee voor sommige

configuraties in Vlaanderen ?

Corporate management

Theater

Ballet

Muziek
theater

X

X

X

X

dramaturgie

X

X

X

X

artiestenbeleid

X

X

X

X

productieleiders

X

X

X

X

regie

Marketing

X

Planning & productie

X

Publiekswerking
Financien

X
X

Personeel &organisatie
Podium

X
X

Decor
Costumering
Gebouwen
Functionele organisatie

Synergie

...

X
X
X
Lijn organisatie

Blz. 119/132

SYNERGIE

11.4

GROTE ORGANISATIES ALS DRAGERS VAN INFRASTRUCTUUR
VOOR CULTUUR

“Het meeste synergie wordt behaald als een kleine partner samenwerkt met een grote partner
en toegang krijgt tot een infrastructuur en middelen waarmee hij een grote markt kan
bereiken” (Interview Cornu, J.).
Dus kan in de Vlaamse podiumkunsten de grootste synergie gerealiseerd worden als de
infrastructuur en personele middelen van grote structuren (die veel mogelijkheden bieden en
een grote markt kunnen bereiken) ter beschikking worden gesteld van een zo groot mogelijke
diversiteit van actoren. Op deze manier kan de overheid veel synergie generen zonder dat de
kleine organisaties hun troeven (flexibiliteit, dynamiek en weinig vaste kosten) moeten
opgeven.
In

dit

verband

verwijs

ik

naar

de

scriptie

“Mogelijkheden

tot

synergie

in

de

podiumkunstensector” (Wuyts M; 2004) die de samenwerkingsvormen voor kleinere organisaties
bespreekt en bevindingen formuleert die onderhavige studie aanvullen.

11.5

CIJFERMATERIAAL

Het “Deutscher Buehnenverein” beschikt over een schat van gegevens. Een gedeelte daarvan is
via het web consulteerbaar. In Vlaanderen zijn vergelijkbare cijfers moeilijk te vinden. In
samenwerking met VDP en VTi moet de overheid dit probleem kunnen oplossen. Een goede
aanzet voor een verdere samenwerking, en tevens een voorzet om basismateriaal voor een
“masterplan” voor de podia voor te bereiden.

Sommige cijfers die op de website van het APS beschikbaar zijn lijken niet consistent met
andere gegevens. Enkele voorbeelden.
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Hoe kan het professioneel toneel in Vlaanderen 1,5 miljoen toeschouwers per jaar trekken,



terwijl Vlaanderen een participatiegraad van 49% aan toneel laat op tekenen41.
Onder dezelfde rubriek op de website staat een verwijzing naar gegevens over niet‐



participatie: respectievelijk 65% 63% voor professioneel‐ en amateur‐theater42.

Er is nog werk aan de winkel hetzij bij schrijver dezes of bij de schrijvers van toelichtingen bij
statistiek.

41

(http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/cultuur/theater/CULTPODI010.xls)

42

(http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/cultuur/theater/CULTPODI005a2.xls, en cultpodi005a.xls)
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ANNEX: Subsidies Vlaamse gemeenschap voor de podiumkunsten
2003  2004

STUCTUREEL

n*** PROJECT n***

GROTE INSTELLINGEN


22.628.000

37

868.000

17

DANS

4.202.000

9

471.000

13

MUZIEKTHEATER

2.206.000

5

248.000

6

KUNSTENCENTRUM

9.221.000

14



FESTIVALS

2.380.000

9





WERKPLAATSEN







THEATER

40.637.000 74

n***

13.657.000
4.903.000 **

10.461.000

1+(1)
1

16.111.000

2

14.124.000
2.380.000

24.348.000

4

* inclusief musicalafdeling KBvVL
** deSingel + Concertgebouw Brugge
***aantal
Bedragen in Euro

Bron: VTi, Colloquium GRAND TOUR 20062009; 13 mei 2004, te Brussel

Synergie

n***

23.496.000
5.788.000 *

1.587.000 36

TOTAAL

Blz. 123/132

66.572.000 114

SYNERGIE

13

ANNEX : Beoordelingsstramien SAMENWERKING

1. Situering
2. Doelstellingen
3. Het proces van de fusie
4. Detail analyse en beoordeling
4.1. Risico’s bij samenwerking
Gebrek aan ervaring
Onvoldoende kennis van de partner en de bedrijfstak van de partner
Onevenwicht qua sterkte van de betreffende directies
Omvang van de operatie
Gedwongen karakter van de samenwerking
Verlies van vitale personen
Samenwerkingsnadelen
Onevenwicht tussen de partners
4.2. Voorwaarden voor succesvolle samenwerking
Gemeenschappelijke missie en doelstellingen.
Vertrouwen
Een duidelijk, snel en volgehouden implementatieproject
Volledige medewerking van de betrokken directies en managers
Betrokkenheid van bestuur
Complementariteit
Culturele verenigbaarheid en nieuwe identiteit
Mobiliseren van de benodigde middelen (waaronder mensen)
4.3. Voorkomen van types van synergie
Schaaleffecten
Economy of scope

Marketpower
Voordelen van intern beheer
Middelenrecombinatie
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4.4. Organisatieomkadering voor synergie
Corporate center
Strategie
Planning en beheer
Middelen voorziening
BU mgr team
Flexibele allocatie

4.5. Implementatie middelen voor synergie
Transferprijzen
Planning door onderlinge afstemming
Centrale planning

4.6. Factoren die synergie bevorderen
Dynamische markt
Kennisintensiteit
Groei
Ruimte voor experiment
4.7. Beperkingen en grenzen aan synergie
Kost van beheer van diversificatie (coördinatiekosten)
Noodzakelijke ontwikkelingstijd (in het Engels : “time compression diseconomies”)
Impliciteit van kennis en ervaring
Erosie van competentie
Ontstaan van ondeelbaarheid van capaciteit
Verwateren van doelstellingen
Interne oriëntatie en bureaucratisering
Coördinatiemechanismen en verantwoordelijkheidstoewijzing.
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