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Managementsamenvatting 
 

Voor u ligt het Request for Proposol (RFP) ten behoeve van de keuze van een nieuwe 

accountantspartner voor de jaarlijkse accountantscontrole van Stichting Korzo (Korzo). 

 

Korzo is opgericht in 1984 met als doel het bevorderen, uitdragen, stimuleren, aanbieden en 

begeleiden van culturele activiteiten vanuit de verschillende kunstdisciplines, waarvan het 

ontwikkelend en eigentijds karakter zo veel mogelijk voorop staat. Dit ter stimulering en 

aanvulling van het – met name Haagse – culturele leven. De stichting tracht haar doel onder 

meer te verwezenlijken door het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het Korzo theater, 

gevestigd te ’s-Gravenhage, Prinsestraat 42, alles in de ruimste zin. 

 

Korzo maakt deel uit van het meerjarige Kunstenplan van de gemeente Den Haag en is als 

ontwikkelinstelling opgenomen in de Basisinfrastructuur (Bis) en valt daarmee rechtstreeks 

onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. Vanuit Stichting Den Haag 

Dansfestivals wordt het India Dans Festival georganiseerd, wat een biënnale betreft. Dit 

festival maakt onderdeel uit van de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten. 

Deze stichting en stichting Korzo zijn fiscaal neutraal aan elkaar verbonden. Daarnaast 

beschikt Korzo over een (slapende) Stichting Vrienden van Korzo. 

 

Korzo wil bij voorkeur een overeenkomst afsluiten met een Leverancier die gewend is samen 

te werken met culturele instellingen en daardoor bekend is met de Kunstenplansystematiek 

en controleprotocollen van verschillende vermogensfondsen en subsidiënten.  

 

Voor het afsluiten van een Overeenkomst ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole 

is maximaal € 30.000,- beschikbaar per jaar. U wordt uitgenodigd op basis van dit verzoek 

een voorstel in te dienen. Dit verzoek dient daarom opgevat te worden als een uitnodiging 

tot het doen van een aanbod. Aan dit verzoek kunnen geen rechten worden ontleend. 

Korzo gaat uitsluitend verplichtingen aan indien een naar aanleiding van dit verzoek 

ingediend voorstel leidt tot een definitieve schriftelijke overeenkomst met Korzo. Door 

indieners gemaakte kosten worden niet door Korzo vergoed.  
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Begripsbepalingen 
 

Aanbieder Een rechtspersoon (of een combinatie van 

rechtspersonen) , die naar aanleiding van 

dit RFP een Offerte indient. 

Korzo Stichting Korzo  

Leverancier De rechtspersoon (of een combinatie van 

rechtspersonen) met wie naar aanleiding 

van dit RFP een Overeenkomst wordt 

gesloten met Korzo.  

Offerte Een aanbieding van Aanbieder, uitgebracht 

aan Korzo, gebaseerd op het verzoek zoals 

omschreven in dit RFP. 

Overeenkomst Schriftelijke overeenkomst tussen Korzo en 

Leverancier. 
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1 Algemene informatie 
 

1.1 Korte bedrijfsinformatie 

Korzo is een toonaangevend podium èn creatief producent. We werken met makers en 

partners die zich begeven op het snijvlak van dans en beweging, grenzen opzoeken en 

eroverheen kijken. Zij vinden een plek in en rond onze avontuurlijke programmering, een 

afspiegeling van de actuele top op het gebied van dans, muziek en fysiek theater en circus. 

We herkennen talent, bieden ruimte voor experiment en onderzoek en stimuleren nieuwe 

ontwikkelingen. We brengen publiek en makers samen in vernieuwende formats, vanuit de 

overtuiging dat talent bloeit door verrassende verbindingen en een open blik. Niet voor niets 

is ons motto “Here to move you”. Voor uitgebreide informatie over onze werkzaamheden en 

plannen, verwijzen wij graag naar ons beleidsplan: 

https://korzo.nl/media/gjaf0lvx/aanvraag-ontwikkelinstelling-korzo-huis-in-beweging.pdf  

 

Korzo heeft ongeveer 45 medewerkers (ruim 28 fte) in dienst. De kennis en expertise binnen 

Korzo is groot, maar we willen altijd meer kennis opdoen en die kennis ook meer delen, zodat 

de huidige en komende generatie makers hun beroepspraktijk zelfstandig en goed 

geoutilleerd kunnen inrichten. In de samenstelling van onze afdelingen zoeken we daarom 

naar een mix van vaste medewerkers omringd door een schil van flexibele krachten. Zo 

kunnen wij als compleet team als vanzelfsprekend een afspiegeling vormen van de stad 

waarin wij wonen. 

 

Korzo beschikt over een goede backoffice en beweegt gelijkmatig naar een digitale 

administratie. Door de toename van digitale middelen, zoals e-ticketing, digitaal 

ondertekenen en online facturering, schatten we risico’s periodiek en systematisch goed in, 

waarna we de juiste beheersmaatregelen kunnen nemen. Daarbij scherpt Korzo de komende 

periode interne procedures verder aan. 

 

We stellen de volgende strategische doelstellingen voor bedrijfsvoering: 

• Korzo wil haar gezonde financiële situatie voortzetten door een strakke 

budgetbewaking en het verder doorvoeren van de digitale transformatie. 

• Korzo zorgt voor een werkomgeving die voor zowel medewerkers, als makers en 

publiek inspirerend, veilig en goed onderhouden is. 

• Korzo zet in op duurzaam en flexibel inzetbaar personeel. 

• Korzo streeft naar een duurzaam en toekomstbestendig theater. 

 

1.2 Doel van dit RFP 

Het doel van dit RFP is om tot afspraken te komen tussen Korzo en een Leverancier 

betreffende controlewerkzaamheden voor de jaarlijkse verantwoording van Korzo bij haar 

subsidiënten. Deze afspraken zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.   

  

https://korzo.nl/media/gjaf0lvx/aanvraag-ontwikkelinstelling-korzo-huis-in-beweging.pdf
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2 Gang van zaken bij het RFP 
 

2.1 Gekozen procedure 

Korzo nodigt zelf 5 potentiële Aanbieders, die zij mogelijk geschikt acht, uit een Offerte uit te 

brengen. Daarnaast wordt dit RFP op de Korzo website geplaatst. Bedrijven die niet genodigd 

zijn, maar wel een Offerte wensen uit te brengen, kunnen zich aanmelden tussen 1 en 15 mei 

2022, waarna ook hun Offertes worden meegenomen. Korzo kiest de Aanbieder met de 

beste match wat betreft partnerprofiel. Zie voor meer informatie over de keuze van de 

Leverancier paragraaf 3. 

 

2.2 Contractvorm en duur 

Korzo wil een Overeenkomst afsluiten voor een periode van drie jaar, dus voor de overige 

jaren van het huidige Kunstenplan. Bij een goede samenwerking kan de periode verlengd 

worden met vier jaar, voor het Kunstenplan 2025-2028. 

 

2.3 Communicatie 

Contactpersonen van Korzo zijn: 

Daphne van Iperen, zakelijk leider 

daphne@korzo.nl 

Benno Vogt, administrateur 

benno@korzo.nl 

 

Post en bezoekadres: 

Prinsestraat 42 

2513 CE Den Haag 

 

Opmerking: communicatie over het RFP kan alleen plaatsvinden per e-mail. 

 

2.4 Planning en verder verloop 

Korzo streeft ernaar uiterlijk 15 juni 2022 de selectie van de accountantspartner te hebben 

afgerond en per 15 juli 2022 een Overeenkomst te hebben. Of deze planning wordt gehaald 

is echter mede afhankelijk van het aantal ontvangen Offertes.  

 

Dit RFP wordt in de week van 18 april 2022 aan de drie geselecteerde aanbieders 

toegezonden. In diezelfde week staat het RFP ook op onze website. Vragen van Aanbieders 

naar aanleiding van het RFP kunnen per mail worden gesteld tot en met 6 mei 2022. Korzo 

zal zich inspannen alle vragen op 11 mei 2022 te hebben beantwoord. De Offertes dienen 

vervolgens uiterlijk 15 mei a.s. te zijn ingediend.   

 

Als wij vragen hebben naar aanleiding van de Offertes zullen wij die via e-mail stellen. Daarbij 

zal een uiterlijke termijn van beantwoording worden gesteld (onze planning: uiterlijk 27 mei 

2022).  

 

mailto:daphne@korzo.nl
mailto:benno@korzo.nl
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Vervolgens verwachten wij uiterlijk 15 juni onze selectie te kunnen afronden en met twee 

partijen in gesprek gaan alvorens de voorkeurs-leverancier te kunnen bekendmaken 

waarmee wij in principe willen gaan contracteren. Het is uiteraard mogelijk dat wij met deze 

leverancier niet tot overeenstemming komen. In dat geval zal de als tweede geselecteerde 

leverancier als voorkeursleverancier worden benaderd, etc. 

 

2.5 Overige informatie 

Korzo vergoedt geen kosten voor het uitbrengen van een Offerte. 

 

Een Aanbieder mag de gegevens die Korzo verstrekt in verband met dit RFP alleen gebruiken 

voor het doel waartoe ze zijn verstrekt. Hij dient vertrouwelijk om te gaan met de verstrekte 

informatie. Korzo zal de door Aanbieders verstrekte informatie eveneens vertrouwelijk 

behandelen. 

 

Dit RFP is met zorg samengesteld. Mocht u tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden 

tegenkomen, dan dient u Korzo hiervan per mail op de hoogte te stellen alvorens uw Offerte 

in te dienen. U kunt zich in uw Offerte, of na uitbrengen ervan, niet beroepen op 

tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden. 

 

De Offerte moet uiterlijk 15 mei ingediend zijn per mail aan Daphne van Iperen, zakelijk leider: 

daphne@korzo.nl 

 

De Offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en onvoorwaardelijk ten minste drie 

maanden geldig te zijn na datum van ontvangst door Korzo.   

 

Korzo behoudt zich het recht voor te allen tijde deze RFP-procedure stop te zetten. Aan de 

ontvangst van dit RFP, het indienen van een Offerte, of het geselecteerd zijn als 

voorkeursleverancier kunnen geen rechten worden ontleend. Korzo gaat uitsluitend 

verplichtingen aan indien een naar aanleiding van dit verzoek ingediend voorstel leidt tot een 

definitieve schriftelijke overeenkomst met Korzo. 

  

mailto:daphne@korzo.nl
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3 Profiel van de Leverancier 
 

Korzo heeft voorkeur voor een Leverancier die ervaring heeft met culturele instellingen e/o 

klanten waarvan de opbrengsten voor een (groot) gedeelte afhankelijk zijn van subsidiënten. 

In de Offerte wil Korzo graag antwoord zien verwerkt op de vragen in onderstaande 

paragrafen. 

 

3.1 Organisatieprofiel 

1. Wat is de geschiedenis van uw bedrijf? 

2. Hoe groot is uw bedrijf? Hoe ziet de samenstelling en diversiteit het team eruit? 

3. Hoe omschrijft u de bedrijfscultuur in uw bedrijf? 

4. heeft u ervaring met culturele instellingen als klant? Welke culturele klanten heeft u? 

5. Waarom is uw bedrijf een goede partner voor Korzo? 

 

3.2 Projectaanpak 

6. Hoe pakt u de accountantscontrole aan? 

7. Hoeveel contactmomenten heeft u met de klant? 

8. Op welke manier wilt u informatie door de klant aangeleverd krijgen? 

9. De jaarrekening moet vóór 1 april worden ingediend bij het Ministerie van OCW en 

vóór 1 mei bij de gemeente Den Haag. Kunt u een voorbeeld geven van een realistisch 

tijdspad voor de controle en het afgeven van de accountantsverklaring? 

10. In hoeverre is uw bedrijf flexibel voor snelle kortdurende projecten? Korzo is voor 

sommige projecten bij private fondsen verplicht om een accountantsverklaring te 

geven over dit betreffende project en dat tijdspad loopt niet altijd synchroon met de 

jaarrekening controle.  

 

Korzo behoudt zich het recht voor om informatie op te vragen bij referenten. 

 


