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Zowel Speelhuis als Cacaofabriek krijgen nieuwe aansturing
De Cacaofabriek is een nieuwe grote voorziening in het Helmondse culturele veld. De hoofdgebruiker van
deze locatie is de fusiestichting Filmhuis-Lakei en heeft een vrijwilligersbestuur. Ondanks alle inzet hebben
zowel het zittende bestuur van de Cacaofabriek als het College van B&W, de Gemeenteraad en ook
anderen geconstateerd dat een aantal zaken bij Cacaofabriek niet loopt zoals verwacht: van kleine
aanloopproblemen tot meer fundamentele zaken.
De gemeente is in de aanloop naar in gebruik name, en gedurende de hele opstartperiode, in gesprek
geweest met het bestuur van de Cacaofabriek over diverse bedrijfsmatige en organisatorische uitdagingen.
Er is gedurende deze fase op diverse fronten ondersteuning geboden, zoals een kwartiermaker, horecaplan,
businessplan en facilitair plan.
Het bestuur van de Cacaofabriek en de gemeente zijn tot de slotsom gekomen dat bedrijfsmatige en
organisatorische uitdagingen voor knelpunten bij de dagelijkse bedrijfsvoering van Cacaofabriek hebben
gezorgd.
Het bestuur van de Cacaofabriek heeft aan de gemeente gevraagd om het initiatief te nemen in een
oplossing én om een versnelling van de organisatieverbetering te begeleiden. Het College heeft besloten om
gehoor te geven aan de vraag van het bestuur.
Voor het Speelhuis is onlangs gekozen voor een interim constructie voor de invulling van de vacature
directeur. Het Speelhuis zit in een overgangsfase met een aantal uitdagende en complexe vraagstukken.
Binnen deze opdracht was al nadrukkelijk gevraagd te kijken hoe een samenwerking tussen het Speelhuis
en de Cacaofabriek een meerwaarde kan opleveren. Onlangs is besloten hiervoor Paul van Oort en BMC
aan te trekken.
We willen de versnelling van de organisatieverbetering bij de Cacaofabriek oppakken door per direct
intensief te koppelen met het Speelhuis en interim-directeur Speelhuis Paul van Oort ook aan te stellen als
tijdelijk algemeen directeur van de Cacaofabriek.
Daarnaast worden er op enkele bedrijfsonderdelen per direct verbeteringen bij de Cacaofabriek
aangebracht:
1. Samen met het bestuur van de Cacaofabriek wordt zo snel mogelijk naar bestuurlijke versterking
gezocht en het huidige bestuur wordt in de loop van 2014 op eigen verzoek vervangen.
2. Het bedrijfsonderdeel financiën en de administratie worden met externe expertise volledig op orde
gemaakt.

3. De facilitaire zaken (beheer, receptie, verhuringen etc.) worden ook met hulp van externe experts
verbeterd en geprofessionaliseerd .
4. De horeca wordt gedurende de zomer versterkt middels een koppeling met het Speelhuis, daarna
wordt er gezocht naar een meer duurzame oplossing .
5. De programmering en de marketing van de Cacaofabriek worden verder verbeterd onder directe
aansturing van de nieuwe tijdelijk algemeen directeur, en door dit te koppelen aan de
programmering Speelhuis.
6. Het huidige personeel blijft vooralsnog in dienst van de Cacaofabriek.
Met deze organisatieverbetering is –gedurende 2014- een budget van 100.000 euro gemoeid. Het bedrag
zal middels een begrotingswijziging binnen het programma cultuur worden opgevangen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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