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Stand van zaken reorganisatie Stichting Hart  

 

Op 28 april 2014 ben ik, Maurits Haenen, gestart als interim-directeur/bestuurder van Stichting Hart.  

Mijn aanstelling door de Raad van Toezicht was aanvankelijk tot 1 juli, ter vervanging van  

directeur/bestuurder Hans Brouwer die na overleg met de Raad van Toezicht zijn functie tijdelijk had 

neergelegd, als gevolg van verschillen van inzicht.  

 

Belangrijkste aandachtspunt voor mij was en is de financiële situatie van Stichting Hart. Er was sprake 

van een verwacht exploitatietekort voor 2014 van ongeveer € 4 ton, terwijl Hart geen reserves meer 

heeft om dit tekort op te vangen. Door de gemeente Haarlem en de Raad van Toezicht werd mij 

verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het voor 2014 verwachte exploitatietekort 

terug te dringen en welke maatregelen genomen dienen te worden om in de komende jaren 

tekorten op de exploitatie te voorkomen. Eind juni heeft de Raad van Toezicht besloten mijn 

aanstelling als interim-bestuurder te verlengen tot einde 2014, nadat een overeenkomst met Hans 

Brouwer was bereikt over zijn vertrek, per 1 augustus 2014.  

 

Sinds mijn komst eind april heb ik prettig en constructief samengewerkt met de Raad van Toezicht, 

de Ondernemingsraad en de medewerkers in de organisatie. Ik zie Hart als een organisatie met veel 

potentieel, door de combinatie van kennis en cultureel aanbod die in de jaren van Volksuniversiteit, 

MZK en H’Art zijn belang voor de Haarlemmers al heeft bewezen en door het sterke bestand van 

ervaren en gemotiveerde docenten en medewerkers. Zowel in de markt voor cursussen als in het 

aanbod voor het onderwijs kan Hart een belangrijke rol spelen en speelt het die ook.  

 

Behalve de hieronder uiteengezette aanpak van de financiële tekorten is er de nodige aandacht 

gegaan naar de realisatie van de nieuwe huisvesting voor Hart aan de Kleine Houtweg. Na de 

verhuizing in maart jl. naar het pand op nummer 18 kan eind augustus de huisvesting op Kleine 

Houtweg nummer 24 worden betrokken, na een ingrijpende verbouwing. Daarmee is er een 

uitstekende vervanging voor de meeste lesruimtes in de Egelantier.  

Dit geldt nog niet voor de lesruimtes voor popmuziek, daarvoor moet nog alternatieve huisvesting 

worden gevonden. Samen met het Patronaat wordt een plan opgesteld voor een “popcentrale”, 

waar oefenruimtes voor bands worden gecombineerd met lesruimtes en mogelijk een faciliteit voor 

optredens. Voor het eind van het jaar zal een plan worden gepresenteerd.  

 

Op 12 september wordt de nieuwe huisvesting van Hart door de wethouder van Cultuur geopend, 

een prachtig gebouw dat een waardige vervanging is voor de Egelantier. Een gebouw met uitstraling 

en vele mogelijkheden dat laat zien dat Hart en de gemeente Haarlem groot belang hechten aan 

cultuur en educatie. In het weekend van 13 en 14 september wordt in twee open dagen het 

cursusaanbod in zijn volle breedte aan de Haarlemmers getoond.  

 

Deze fraaie huisvesting is gerealiseerd met een bescheiden investering, die in de huur wordt 

terugbetaald. De realisatie van deze nieuwe locatie is goed voor Hart, omdat de huisvestingslasten 

per saldo dalen, en goed voor de gemeente Haarlem, omdat een investering in nieuwbouw veel 

duurder was geweest.  
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Exploitatie 2014 

Voor wat betreft het exploitatietekort over 2014 heb ik kunnen vaststellen dat door de zittende 

bestuurder al een belangrijke maatregel was genomen: een reorganisatie van de ondersteunende 

organisatie, waarbij de arbeidsovereenkomst van enkele medewerkers voor 1 juni 2014 is beëindigd. 

Hierdoor en door een aantal andere besparingen kon het verwachte tekort worden gereduceerd; de 

verwachting is nu dat 2014 wordt afgesloten met een tekort op de exploitatie van ca. 3 ton. Door een 

aanpassing in de bevoorschotting van de reguliere subsidie konden liquiditeitsproblemen vooralsnog 

worden voorkomen. 

 

Structureel exploitatietekort 

Voor de langere termijn wordt een structureel tekort verwacht.  Deze analyse is al eerder gemaakt. 

Oorzaak van het structurele tekort is dat bij Hart (en al bij een van Hart’s rechtsvoorgangers, het 

Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, MZK) bij de muzieklessen de autonome loonstijgingen in een 

aantal jaren steeds verder uit de pas zijn gaan lopen met de ontvangen lesgelden. De lonen stegen 

jaarlijks, terwijl de lesgelden niet verder konden stijgen, omdat dit tot vraaguitval zal leiden en buiten 

de gesubsidieerde muziekscholen ook lessen worden aangeboden voor gelijke, of zelfs iets lagere 

tarieven.  

In 2011 werd door de toenmalige directeur van MZK als gevolg van deze ontwikkeling voor het jaar 

2014 een tekort voorspeld van ca. € 5 ton. Fundamenteel ingrijpen op deze problematiek is tot op 

heden niet gebeurd. Door de frequente wisseling van directeuren en de fusie in 2011 van MZK, 

Volksuniversiteit en H’Art tot Stichting Hart werd het aanpakken van de problematiek steeds 

uitgesteld, ook doordat concrete tekorten tot in 2013 uitbleven. Dat er geen tekorten ontstonden 

kwam waarschijnlijk door incidentele financiële meevallers en door eerdere besparingen op de 

overhead.  

De voorspelde scheefgroei is wel doorgegaan, in 2014 is er bij de muzieklessen sprake van ca. € 6 ton 

inkomsten bij direct aan lessen gerelateerde loonkosten van ca. € 1 miljoen. Dit gat is niet te vullen 

door bezuinigingen op overhead of prijsverhogingen. Dit is de belangrijkste reden voor het tekort van 

2014; in de komende jaren zullen deze tekorten blijven optreden. Ongewenst bijeffect van deze 

problematiek is dat een stijging in de omzet geen oplossing biedt, maar leidt tot grotere tekorten.   

Om een antwoord te vinden op deze problematiek werd In januari 2014 door RvT en bestuurder een 

procesmanager aangesteld met de opdracht verschillende scenario’s uit te werken voor een 

reorganisatie van (vooral) de muziekafdeling. Deze procesmanager heeft in maart een voorlopige 

rapportage opgesteld.  

 

Twee scenario’s 

Voortbouwend op het onderzoek van de procesmanager heb ik in mei en juni twee scenario’s 

uitgewerkt met verschillende oplossingen om het tekort op de lessen aan te pakken.  

Scenario 1 gaat uit van behoud van dienstverbanden voor de docenten, waarbij de uren dat een 

docent inzetbaar is worden verhoogd, door de niet-lesgebonden uren drastisch te verminderen. 

Scenario 2 gaat uit van ontslag van de docenten, waarna de lessen worden gegeven door zelfstandige 

docenten die les geven in de ruimtes van Hart, maar zelf direct met hun cursisten afrekenen.  
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Bij beide scenario’s is voor de activiteiten in het onderwijs (Cultuur in School), als uitgangspunt 

gehanteerd dat deze onverminderd doorgang vinden. Deze activiteiten worden geheel gedekt door 

subsidies van de gemeenten en van fondsen en door bijdragen van de scholen.  

Voor beide scenario’s is een meerjarenraming tot en met 2020 gemaakt. Voorwaarde voor een 

werkend scenario is dat bij het huidige subsidieniveau een positief resultaat op de exploitatie wordt 

bereikt, waaruit het tekort van 2014 plus de kosten van reorganisatie kunnen worden bestreden.  

 

Bij de uitwerking van de scenario’s blijkt het eerste scenario geen haalbare kaart. Weliswaar worden 

de loonkosten teruggedrongen, zodat deze niet veel meer verschillen van de tarieven die de 

cursisten betalen. Als echter alle bijkomende kosten in aanmerking worden genomen – ook al 

worden deze tot een minimum teruggebracht – resulteert een klein, jaarlijks stijgend tekort op de 

exploitatie. Een verhoging van de omzet leidt niet tot verbetering van het resultaat. Door de 

verhoogde inzetbaarheid van de docenten ontstaat overcapaciteit met ontslagen als gevolg, met de 

daarbij horende afvloeiingskosten.  

Dit scenario moet jammer genoeg als niet reëel worden beoordeeld, door de exploitatietekorten 

waardoor een sluitende exploitatie al niet mogelijk is, laat staan dat Hart in dit scenario een bijdrage 

kan leveren in de kosten van de reorganisatie en het tekort van 2014.  

 

Het tweede scenario leidt tot aanzienlijk hogere reorganisatiekosten, maar dit biedt ook de 

mogelijkheid deze kosten op termijn terug te verdienen, doordat een blijvend positief 

exploitatieresultaat kan worden gerealiseerd. Doordat het aantal werknemers van de stichting sterk 

daalt en de relatie met de cursist in belangrijke mate door de docenten zelf wordt onderhouden kan 

meer worden bespaard op administratie en ondersteuning. De exploitatie laat bij gelijkblijvende 

subsidie een jaarlijks positief saldo zien van gemiddeld twee ton in de periode tot en met 2020. 

Verhoging van de omzet leidt hier tot een beter exploitatieresultaat. De doelstelling van een 

substantiële bijdrage van Hart aan de eenmalige reorganisatiekosten kan bij dit scenario wel worden 

gehaald.  

 

Keuze scenario 

Conclusie is dat alleen Scenario 2 een robuuste oplossing biedt voor de financiële problematiek van 

Stichting Hart. Eind juni heb ik, na de scenario’s met de Raad van Toezicht te hebben besproken, mijn 

conclusie aan de Ondernemingsraad voorgelegd. 

De OR heeft mij recent laten weten de onvermijdelijkheid van deze keuze te accepteren en zich te 

willen inspannen om van deze keuze een succes te maken. Het definitief advies van de 

Ondernemingsraad over de reorganisatie zal in belangrijke mate afhangen van de kansen die de 

zelfstandige docenten hebben in het nieuwe bedrijfsmodel en van een passende en rechtvaardige 

ontslagregeling voor het personeel.  

Het personeel van Hart heb ik begin juli laten weten dat ik verwacht dat er geen andere mogelijkheid 

is dan het scenario ten uitvoer te brengen dat leidt tot het ontslag van alle docenten die nu nog in 

loondienst zijn. 

Bij dit ontslag geldt het sociaal kader van de CAO Kunsteducatie, dat een standaard sociaal plan kent. 

Mogelijk is overleg met de vakorganisaties aan de orde. Dit sociaal plan biedt een redelijke – tijdelijke 
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– compensatie van het inkomensverlies. De kosten van deze afvloeiingsregeling zijn alleen globaal te 

benaderen, omdat persoonlijke keuzes de hoogte van de afvloeiingskosten sterk beïnvloeden.  

De kosten zijn aanzienlijk; de docenten verdienen echter zeker een faire regeling omdat zij vrij 

recent, in 2010, afstand hebben gedaan van hun sterkere rechtspositie als gemeenteambtenaar, 

zonder enige vorm van compensatie. De reorganisatiekosten zouden voor gemeenteambtenaren 

overigens aanzienlijk hoger uitvallen. Een voorlopige schatting van de kosten van de reorganisatie 

komt op een bedrag van ruim € 1,5 miljoen aan eenmalige kosten; in dit bedrag is het verwachte 

tekort op de exploitatie van 2014 inbegrepen.  

 

Vervolgstappen 

Hart werkt nu een bedrijfsplan uit voor een nieuwe start van de organisatie. Een organisatie die 

minder afhankelijk is van subsidie en beter bestand tegen de uitdagingen van morgen, in een 

prachtig nieuw gebouw, met nieuw elan. In juli heeft een groep docenten al de eerste stap gezet 

naar de oprichting van een docentencollectief, dat muzieklessen bij Hart zal gaan geven. De ervaring 

leert dat zo’n collectief uitstekend kan inspelen op de wensen en behoeften van de cursist van nu.  

 

Het bedrijfsplan zal medio september bij het college worden ingediend bij een aanvraag voor 

financiering van de reorganisatiekosten. Over de wijze waarop de financiering kan plaatsvinden 

wordt nu overlegd. Begin oktober zal het College van B&W hier een voorstel aan de gemeenteraad 

voor doen. Begin oktober zal ook een raadsinformatiemarkt worden gehouden over Hart, op de 

nieuwe locatie Kleine Houtweg.  

 

Medio september zal een formele adviesaanvraag bij de OR worden ingediend over de voorgenomen 

reorganisatie en het nieuwe bedrijfsplan van Hart.  

Streven is uitvoering van de reorganisatie per 1 januari 2015. Daarvoor is nodig dat begin november 

duidelijkheid bestaat over de financiering van de reorganisatiekosten, pas dan kan een definitief 

advies door de OR worden uitgebracht.  

 

In de periode na 15 september zullen de plannen voor de reorganisatie verder worden uitgewerkt, 

en wordt een start gemaakt met de begeleiding van de medewerkers bij de komende ingrijpende 

veranderingen in hun werkkring.  

 

Maurits Haenen, 29 augustus 2014 

 


