
 

HR managers van het Lerend Netwerk HRM nemen een kijk in de culturele wereld . 

Artikel “ONDERNEMEN” - januari 2013 

Er hangt een magie boven de theaterwereld. Maar het is ook een harde wereld waar de 

prestatienormen hoog liggen. Het verslag van een inhoudelijk sterke uitwisseling met twee 

culturele ondernemers. 

 

Op 16 oktober ll. mocht voorzitter Walter Engels, HR Manager van Groep Aveve, opnieuw een 20-tal 

HR Managers verwelkomen voor de laatste inhoudelijke meeting van het Lerend Netwerk HRM. Het 

jaar werd daarmee afgesloten door een unicum, een uitwisseling met de theatermakers van 

Braakland/ZheBilding over de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. 

 

Braakland/ZheBilding  

Braakland/ZheBilding (BZB) is een professioneel muziektheatergezelschap. BZB beschouwt een 

gezelschap als een groep van makers die een gezamenlijk parcours bewandelen. BZB start bij elke 

voorstelling van nul, en maakt eigen teksten en eigen muziek. BZB wil op het podium iets vertellen 

dat er echt toe doet en wil de verbeelding van de toeschouwers stimuleren. BZB speelt gemiddeld 160 

voorstellingen per jaar van Oostende tot Maasmechelen, voor ruim 25.000 toeschouwers.  

 

Het gezelschap werd in 1997 opgericht door Stijn Devillé en Els Theunis. Enkele jaren later vervoegde 

Adriaan Van Aken het 

gezelschap. De jonge makers 

moesten als jonge 

theaterwetenschappers 

(KULeuven / Rits Brussel) 

vaststellen dat er in Leuven géén 

professioneel theatergezelschap 

was.  De naam van het gezelschap 

verwijst  naar het  toenmalige 

culturele “braakland” van de 

Leuvense regio. Inmiddels is er in 

Leuven heel veel gerealiseerd op 

cultureel vlak.  

 
Foto: Het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de Vaartkom in Leuven 

 

BZB past zich graag in in dit levendige landschap. Het gezelschap is inmiddels zelf uitgegroeid tot een 

kleine kmo met 19 medewerkers en heeft met succes het theater in de Leuvense regio opnieuw op de 

kaart gezet. In 2011 nam BZB zijn intrek in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de 

Vaartkom in Leuven, samen met 6 andere culturele organisaties. OPEK wordt hiermee een nieuwe 

culturele hotspot in de stad. In mei 2010 werd BZB  benoemd tot stadsgezelschap van Leuven. In 2011 

kreeg BZB de Prijs voor de Podiumkunsten van de KULeuven en de Prijs voor Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap.  

 

Omdat ge ervoor betaald wordt! 

 

Het thema van da dag was  motivatie en betrokkenheid van mensen.  Voorzitter Walter Engels, vroeg  

Stijn Devillé, algemene en artistieke leiding en Adriaan Van Aken, artistieke leiding van deze 

kleine culturele KMO, om toe te lichten hoe zij getalenteerde acteurs en muzikanten bij hun 

voorstellingen betrekken.  Het theatergezelschap  staat of valt immers met  het engagement van 

mensen. 

 



 

Stijn Devillé en Adriaan Van Aken 

beschouwen de acteurs en muzikanten als 

compagnons de route, makers met wie ze 

samen de voorstelling vorm geven. Acteurs en 

muzikanten worden uitgenodigd om mee te 

werken aan een voorstelling omwille van hun 

specifieke talenten die de theatertekst tot leven 

brengen. Op de vraag of “de voorstelling is wat 

hij ervan verwacht had”, moet Stijn consequent 

“neen” antwoorden, “het is béter dan ik had 

verwacht”.  

 

 
Adriaan Van Aken (uiterst links) vertelt samen met Stijn Devillé (rechts)  het verhaal van het creatieproces van een 

theatervoorstelling.   
 

 

Op basis van enkele beklijvende verhalen en anekdotes, kwamen de deelnemers meer te weten over 

het ontstaan van een theatervoorstelling. Hoe gaan de theatermakers aan de slag  met hun acteurs, 

muzikanten, technici , heel vaak eigenzinnige creatieve mensen.   

Betrokkenheid en engagement zijn van cruciaal belang. Een voorstelling wordt soms 70 of 80 keer 

opgevoerd en eist veel van de spelers en muzikanten. Elke avond moeten ze zich helemaal geven en 

hun prestaties moeten “top” zijn. Bovendien moeten ze al spelende op elkaar kunnen rekenen en elkaar 

vertrouwen.   

 

 

 

 

Wat kan u leren van theatermakers? Op 

zoek naar parallellen voor de eigen 

organisatie … 
De deelnemers genoten van deze 

professionele verhalenvertellers, de 

anekdotes werden gesmaakt. Iedereen  werd 

uitgenodigd om  actief te zoeken naar 

mogelijke parallellen voor hun eigen 

organisatie! 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende bedrijven:  
A & C Systems, ATMI, Beneo-Orafti, Blanco Benelux Kitchen Techn., Faculty Club 

Graham Packaging Belgium, Groep Aveve, Groep KVLV & landelijke Thuiszorg, Groep T, Kim’s Chocolates, 

Obasi, Randstad Sociaal Secretariaat, Scheuten Glas Diest, Tiense Suikerraffinaderij, Voka - Kamer van 

Koophandel arr. Leuven 

 

Tijdens deze meeting werd niets als waarheid voorgeschoteld of via een theoretische uiteenzetting 

voorgekauwd.  Elke  deelnemer kon zijn of haar eigen lessen trekken en toepassen in de eigen 

organisatie.  
 

 “De authenticiteit & no nonsense aanpak is zéér inspirerend!”  (dixit een deelnemer in de evaluatie) 

 



 

 

De paralleloefening leverde uiteenlopende resultaten op:  

 

1. Fier zijn op je bedrijf! Geloven in het project. 

2. Iedereen is maker! Iedereen betrekken. Eigenaarschap toekennen. 

3. Een setting creëren waarin mensen zich goed voelen. 

4. Als je samen iets wil realiseren, heb je wederzijds vertrouwen nodig. 

5. Sfeer scheppen op het werk. 

6. Verschillen in persoonlijkheid bij mensen aanvaarden. 

7. Obstakels als uitdagingen zien. Het team zelf met oplossingen laten komen. 

Oplossingen aanbieden op een zilveren schaaltje kan directief en opdringerig 

overkomen. Bovendien worden de capaciteiten van de medewerkers niet benut. 

8. Back to basics: authenticiteit, goesting, plezier van het spelen,… 

9. Vrijheid, vertrouwen en ruimte geven = zaaien & oogsten  

10. Medewerkers betrekken bij het grote doel van de organisatie. 

 

 

Elke deelnemer trekt zijn eigen lessen uit de sessie. Deze voornemens werden individueel genoteerd 

aan het einde van de sessie. 

 

“Op het werkveld is de aanpak anders. Je moet je werknemers strenger en dus veel strikter 

aanpakken. Maar hier heb ik meer inzicht gekregen over hoe het anders wel zou kunnen. Ik 

vond het heel erg leerrijk.” 

 

Hebzucht 

Na de sessie gingen 15 deelnemers samen kijken naar Hebzucht in CC De Kruisboog van Tienen. 

Hebzucht  is de meest recente voorstelling waarmee BZB in Vlaanderen toert. De duivel-doet-al Stijn 

Devillé is niet alleen schrijver en regisseur van het stuk, hij neemt er ook een kleine rol voor zijn 

rekening. Hij moest zich aan het eind van de workshop haasten om zich klaar te maken. Hebzucht, 

met o.a. Sara Vertongen en Michael Pas in de hoofdrollen, toont de noodlottige ondergang van een 

fictieve grootbank.  

De voorstelling  heeft wat ons betreft al haar lovende recensies meer dan waargemaakt. We werden 

samen met een volle zaal opgezogen door een enorme dramatische kracht. Daarenboven hebben we - 

voor even althans - de oorsprong van de financiële crisis helemaal begrepen. 

 

Netwerking 

De bijeenkomsten van het Lerend Netwerk HRM zijn bij uitstek een gelegenheid om contacten te 

leggen en collega’s te leren kennen. Om nieuwe kennis en ideeën op te doen en met elkaar van 

gedachten te wisselen.  Als lid van het netwerk kan men achteraf steeds een beroep doen op de grote 

dosis HR-ervaring via Voka -Kamer van Koophandel Leuven.   
 

 

Met de workshop Omdat ge ervoor betaald wordt! wil BZB, een middelgrote culturele organisatie, in 

dialoog treden met de economische wereld in de overtuiging dat beide partijen in de wederzijdse 

uitwisseling veel van elkaar kunnen leren. BZB wil bewust buiten de zwarte doos treden die het 

theater is en actief deelnemen aan het maatschappelijke debat. Als kunstenaars, culturele ondernemers 

willen ze onderzoeken welke rol ze kunnen opnemen in de verdere ontwikkeling van het creatieve en 

innovatieve klimaat dat Vlaanderen nodig heeft. 

 

 

 

 

Tekst: Christel Dusoleil en Liesbet Decuyper (VOKA Leuven) 


