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14aani 	Categorie Ornschrijving/ titel 
	

Relevante passage 
gezolscha. 	document 
Noord 
	

Theater 	Bijlage: 	 p. 33 
Nederlands 	 Reflectie op kunstenplan 

	In dit kunstenplan maakten we 14 interdisciplinaire voorstellingen. Door het combineren van 
Toneel 
	

2017-2020 
	

disciplines hebben we onze artistieke zeggingskracht vergroot, omdat de theatrale 
mogelijkheden vele malen groter worden. De opgedane ervaring over het interdisciplinair werken 
neemt het ensemble mee naar een volgende productie waarmee we continu de artistieke 
kwaliteit van onze productie vergroten. Dat we succesvol innoveren blijkt uit de vele reacties 
vanuit publiek en pers. De NITE-samenwerking Salam leverde Guy Weizman de regie-prijs op en 
we wonnen drie keer op rij de prijs van de Groningse Wijkjury. Ook onze gastmakers Christoph 
Coppens en Junior Mthombeni (KVS) zochten met Dorian en Dear Winnie, naar nieuwe vormen 
en verhalen waarmee deze tijd, met zijn grote diversiteit aan perspectieven en stemmen, kan 
worden verbeeld. Onze voorstellingen trokken een groot en divers publiek. Volgens PubliekNL 
trekt het NNT bovendien het jongste publiek van alle BIS-toneelgezelschappen. Tegelijkertijd 
met deze verjonging wisten we ons publieksbereik to vergroten. 

p. 34 
In de bedrijfsvoering zijn veel stappen gezet in een efficiente manier van samenwerking. We 
combineren de ervaring en bedrijfsculturen van beide organisaties. Vanuit de overtuiging dat 
diversiteit een essentiele voorwaarde is voor een duurzame toekomst van onze organisatie en 
sector, werken we actief - o.a. binnen het programma Theater Inclusief - aan het nog diverser 
maken van ons publiek, ensemble en organisatie. Dit is een belangrijk doel voor het komende 
kunstenplan. 

Kunstenplan 2021-2024 	p. 11 
INCLUSIEF 
We zijn er voor alle Nederlanders van alle culturele achtergronden, opleidingsniveaus, leeftijden 
en sociaaleconomische achtergronden. Op verschillende manieren verankeren we inclusiviteit in 
onze werkwijze. Voorstellingen als Zwart Water, Salam en Dear Winnie spreken door de 
thematiek en de representatie op het toneel een diverse publieksgroep aan. In Brave New World 
2.0 speelde het thema van in- en uitsluiting een belangrijke rol. Deze lijn zetten we door in het 
volgende kunstenplan met producties zoals Bitch, I am a Goddess over het effect van populisme 
en een gepolariseerde wereld. Notes from the Underground, TRAM83 en Orientalism gaan alien 
op een eigen manier over een ongelijke wereld en doen voorstellen voor nieuwe manieren van 
samenleven. 

p. 24 
De focus voor het komende kunstenplan ligt op: 

1. het vergroten en inclusiever maken van ons publieksbereik. 
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Bijlage Codes 	p. 36 
Bij het werven voor nieuwe leden van de Raad was diversiteit in etnische achtergrond, leeftijd 
en man/vrouw verhouding afgelopen jaren een belangrijk onderdeel. Het resultaat is een 
pluriform samengestelde Raad van Toezicht. 

p. 38/39/40 
CODE CULTURELE DIVERSITEIT 
Het NNT streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn, waarin alle medewerkers mogen 
uitdragen wie zij zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren spelen geen rol bij 
benoemingen of beloningen. Er is een actief beleid om een brede diversiteit aan mensen te 
borgen in de organisatie en dit verder te stimuleren. Wij werken vanuit de overtuiging dat er in 
een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. 
Diversiteit is een breed begrip dat voor ons ten minste leeftijd, geslacht, etniciteit, nationaliteit, 
sociaaleconomische klasse, opleiding, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en culturele bagage 
omvat. Binnen onze organisatie en binnen de artistieke producties die wij creeren, wordt gewerkt 
aan een samenstelling en een programmering die recht wil doen aan onze opvatting over 
diversiteit. 

Zowel onze algemeen directeur als onze voorzitter van de Raad van Toezicht hebben een bi-
culturele achtergrond. Ook binnen de samenstelling van cast en crew in producties, is het onze 
ambitie om een afspiegeling te vormen van de samenleving waarin wij opereren. Het 
gezamenlijke ensemble van het NNT en Club Guy & Roni is bijvoorbeeld samengesteld uit zeven 
verschillende nationaliteiten. Met ons ensemble willen wij groeien naar zes vaste acteurs, waarbij 
minimaal 20% een biculturele achtergrond heeft. Onze producties en degenen die die producties 
maken, spiegelen de verhalen van een diverse samenleving. Zeker bij Salam, Brave New World 
2.0 en Dear Winnie was dit uitdrukkelijk het geval. Maar ook met regionale locatieproducties als 
De Poolse Bruid en Conference of the Birds bereikten we een nieuw publiek dat zelden wordt 
gerepresenteerd en ook niet vaak naar het theater gaat. Deze lijn zetten we komend 
kunstenplan door met Orientalism, Bitch,l'm a Goddess, maar ook met nieuwe producties in de 
regio. 

Om ook inclusief te zijn richting het niet-Nederlandstalige publiek spelen we alle grote zaal-
voorstellingen met Engelstalige boventiteling. Ook in het nieuwe kunstenplan gaan wij alle grote 
zaal voorstellingen op deze manier boventitelen. Als het NNT participeren wij actief in Theater 
Inclusief, om in gezamenlijkheid met theaters en gezelschappen stappen te zetten naar een 
meer inclusieve theatersector. Op het gebied van programma en publiek werd de 
NITEvoorstelling Brave New World 2.0 als casus gebruikt voor de deelnemende theaters om te 
werken aan publiekswerking en contextprogramma's om nieuwe publieksgroepen te 
interesseren in de voorstelling. Deze ervaringen nemen wij mee naar onze nieuwe producties. 
Samen met SPOT Groningen nemen wij  deel  in he project De Wijk de Wereld als gezamenIrk 
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DOX 

stadsproject om op het gebied van participatie en publiek theater een veel breder publiek aan 
te spreken. Hier gaan we komend kunstenplan mee door. Op het gebied van personeel deden wij 
een organisatiebrede scan culturele diversiteit in 2018, waarna in 2020 een 'unconscious bias 
training' volgt. Dit heeft tot doel om onze organisatie een Spiegel voor te houden hoe we in de 
praktijk omgaan met dit onderwerp, en om onderwerpen rondom diversiteit en inclusiviteit 
blijvend bespreekbaar te maken. 

Binnen Theater Inclusief is veel ruimte voor HR-training op het gebied van inclusieve werving en 
selectie. Als organisatie passen wij tevens de Rooney Rule toe, waarbij wij altijd een 
kandidaat met een andere culturele achtergrond uitnodigen bij sollicitatieprocedures. 

Ahmad Abdulwahab heeft eind 2018 op eigen initiatief het community-programma Bab Ad-daar 
bij ons opgezet. 

Ba. A 	aar is in een jaar 
uitgegroei tot een p e waar vaar ig e en en to enten in dans, theater en muziek ontwikkeld 
worden door nieuwkomers te koppelen aan professionals uit het culturele veld in Groningen. Met 
veel liefde, inzet en overtuigingskracht is er een grote community ontstaan die wij de komende 
jaren verder willen laten groeien. Begin 2020 hebben wij Abdulwahab als publiekswerker in 
dienst genomen. Wij stellen ons tot doel om dit project komend kunstenplan te 
professionaliseren en volledig als organisatie te omarmen, om de participatie van cultureel 
diverse groepen te vergroten.  
Activiteitenplan 
1. profiel 
1.1. shibuya in Utrecht 
p. 1 

Inhoudelijk focust DOX op thema's en expressievormen die spelen in de grootstedelijke 
jongerencultuur in binnen- en buitenalnd. De urban arts zijn zeer (cultureel) divers en DOX 
geloof in die diversiteit als basis voor artistieke innovatie en sociale ontwikkeling. 

Tegelijkertijd hebben we urban altijd ruimer onderzocht: ook rap, spoken word, mode, 
visuals, veejaying en een niche als queer rap doen mee in het theater. Omdat DOX bekendstaat 
als open-minded, trekken we jongeren uit allerlei scenes. Onze makers en performers 
zijn geschoold of selfmade, wit, zwart of, steeds vaker, bicultureel. Inclusiviteit hoeft bij ons niet 
benoemd, zij is. DOX zit al jaren midden in de communities die nu vanuit het beleid naar 
voren worden geschoven. Gezelschappen en kunstvakopleidingen werken graag met 
ons samen, we zijn een schakel tussen underground en professionele praktijk. 

DOX bestaat bij de gratie van interactie en interdisciplinair werken. Om de energie en 
potentie te vatten, vergelijken we onszelf graag met Shibuya, het drukste kruispunt  

Ontwikkelf Aanvraag 522224 
unctie 
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ter wereld in Tokio. Op deze plek, toonbeld van strak georganiseerde vrijheid, 
komen drommen mensen met verschillende afkomsten en bestemmingen elkaar via vijf 
zebrapaden tegen. Ergens in het midden van die veelkleurige massa gebeurt de kruisbestuiving 
waarom het ons to doen is. 

p. 4 
1.2. drijfveren 
DOX onderzoekt; creeert onderzoeksruimte, verstevigt netwerken en bevordert lokale en 
internationale uitwisseling, ook in de onderzoeksvrijplaats TransLab, gericht op onderzoek 
naar inter- en transdisciplinairiteit. DOX produceert; artistiek-inhoudelijk belangwekkende 
producties, die een echo zijn van de (internationale) grootstedelijke jongerencultuur: 
multidisciplinair, cultureel divers en altijd in beweging. Zowel zelf als samen met vaste partner 
Theater Utrecht (TU) en overige partners. 

p. 5 
De werkwijze van DOX wordt gestuurd door het 'each one teach one-principe': het overdragen 
van kennis op jongere generaties en peers. Het komt voor in de hiphop en is geworteld 
in het Zuid-Afrikaanse filosofische concept 'umuntu ngumuntu ngubantu', ofwel 'ubuntu': 
ik ben, omdat wij zijn. Teamspirit, onderling vertrouwen en het gemeenschappelijke resultaat 
zijn belangrijker dan individuele belangen. 
Verbinding is wat we nodig hebben, in de samenleving, in de kunst. 
In deze ziens- en zijnswijze zijn de twee aloude kernwaarden van DOX - inclusiviteit en 
maatschappelijk bewustzijn - perfect ingebed. DOX is een afspiegeling van de samenleving. 
Onze makers, performers en doelgroepen hebben een mening over de onderwerpen die vandaag 
de dag in die samenleving spelen. Ze zijn betrokken, houden zich niet afzijdig. Ook 
in de productieplannen voor 2021-2024 zie je dit terug. Ze gaan over een wijde waaier aan 
actuele, gevoelige theme's en durven taboes of lastige onderwerpen bloot to leggen. 

1.3 Artistieke uitgangspunten 
Theater als kunstvorm is bij DOX voortdurend in ontwikkeling omdat we de hartslag van de 
nieuwe generatie volgen. Hoe ziet podiumkunst voor jongeren er vandaag uit? Welke 
ontwikkelingen in de urban arts spelen er een rol in? Wat doen de verschillende culturele 
perspectieven - Europa, Afrika, Azie - met de begrippen podiumkunst en urban art? 
DOX werkt met makers die dit onderzoek, dit avontuur aangaan. Samen met jonge 
performers. Twee artistieke uitgangspunten gelden voor alle makers van DOX: 

Transdisciplinariteit 
Interdisciplinariteit kenmerkt DOX. Door het vergelijken, contrasteren, verbinden, 
toevoegen en aanpassen van disciplinaire concepten, theorieen en methodieken, 
ontstaan nieuwe inzichten en leren mensen beter samenwerken. De komende jaren rekken 
we ons concept op naar transdisciplinariteit. Een accentverschuiving, maar wel een  
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belangrijke. Voor ons betekent het dat denken maakprocessen nog meer flukle worden: 
onze performers en makers - ongepolijst of geschoold, met kennis van de urban scene of 
de kunstwereld en thuis in allerlei disciplines en stijlen - worden gestimuleerd nog intensiever 
uit te wisselen. Zelfs concepten worden samen ontwikkeld, in DOX Club, educatieve 
projecten, publiekswerk of TransLab. Ook de grens tussen instelling en stad wordt vloeiender. 
Via publiekswerk worden inwoners vaker inhoudelijk betrokken bij het artistieke proces. 

Cocreatie 
DOX creeert al haar materiaal - tekst, dans, muziek - zelf. Cocreatie is daarbij de werkwijze. 
Deelnemers in DOX Club, (jonge) performers in het repetitieproces, leerlingen in 
educatieprojecten: iedereen wordt benaderd als mede-maker. Er is geen onderscheid tussen 
meester en leerling, iedereen is leerling en meester op hetzelfde moment. Veel getalenteerde 
performers profileren zich tegenwoordig ook als maker en wisselen regelmatig van rol. Je danst, 
maar maakt ook je eigen rapteksten, je maakt een eigen productie en speelt in die van een 
collega. Voor de nieuwe generaties is cocreatie vanzelfsprekend. Vandaar de vele collectieven 
die ontstaan en die ook bij DOX een plek vinden. 

p. 5 
1.4 Samenwerking Theater Utrecht 
DOX zet in op doorontwikkeling. Om onze slagkracht te vergroten en de grote zaal te 
veroveren, breiden we de goede samenwerking met Theater Utrecht (TU) uit. Samen 
bouwen we aan een duurzame ontwikkelling voor talent. We bieden een ontwikkelingslijn voor 
jong talent tot aan midcareer. Waar DOX sterk is in het bespelen van de kleine en middenzaal, 
pakt TU het stokje over naar de grote zaal. Sinds 2016 zijn TU en DOX partners op het gebied 
van educatie op scholen in de regio en de stad Utrecht. In 2020 gaan de afdelingen marketing, 
productie en techniek op onderdelen samenwerken en komt er uitwisseling op artistiek niveau. 
Jaarlijks brengen wij een coproductie uit. Daarin werken midcareer regisseurs Thibaud Delpeut, 
Casper Vandeputte en Naomi Velissariou van TU samen met opkomende makers van DOX 
en gaan ze net als andere makers bij DOX aan de slag met de jonge performers van DOX 
Club. In combinatie met regisseur Timothy de Glide kan DOX zijn jongerendoelgroep zo een 
brede scope van ervaren regisseurs voorschotelen en grotezaalproducties uitbrengen. 

De regisseurs van TU kunnen zich laten voeden door onze cultureel diverse, multidisciplinaire 
gemeenschap van makers en performers. Waar DOX de afgelopen jaren heeft ingezet op het 
fysieke, muzikale en choreografische, is TU meer regiegericht, met een grote interesse in 
transdisciplinairiteit en totaaltheater. Deze interactie !evert een mooi surplus op. Samen zetten 
we het gloednieuwe TransLab op, een niet-productiegebonden onderzoeksruimte (zie hoofdstuk 
5). Door de schaalvergroting en krachtenbundeling wordt DOX een stevige productieplek voor 
transdisciplinair theater, met beschikking over een eigen podium (de Paardenkathedraal). 

P. 7 
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Naast coproducties groeide DOX in eigen producties en talenttrajecten. Makersduo 
Onyx & Ivory werkt in 2020, na release van een volwaardige EP afgelopen jaar, aan het 
vervolgproject Reaspora; een reis volgens de - door slavernij ingezette - diaspora van hun 
voorouders. Queer rapgroep LIONSTORM reist van Utrecht naar Tokyo voor 'Het Feministische 
Visuele Manifest', en stond op Eurosonic Noorderslag (ESNS). Maker Sinem Kavus onderzoekt 
en repeteert haar tweede one-woman show, onder de vleugels van DOX & Paradiso 
Melkweg Productiehuis (PMP). Organisator Giovani 'Dimension' Vreede, van hiphopevent 

The Kulture of Hype&Hope, is momenteel in Fujisawa, voor zijn ontwikkeling als danser en 
de ontwikkeling van de Nederlandse urban scene. En in onze studio's van De Berenkuil en 
De Paardenkathedraal in Utrecht repeteren we i.s.m. BonteHond aan een nieuwe productie 
voor Tweetakt en met DIEHELEDING aan een voorstelling in de klas samen met TU. 

P. 9 
Diaspora-thematiek 
Verbindend element tussen de jonge talenten en de opkomende makers is dat ze sterk vanuit 
hun persoonlijke en culturele achtergrond werken. Zo onderzoeken broer en zus Felix en Anne-
Fay Kops (Onyx & Ivory) hun Surinaamse-Nederlandse roots om daarmee de onwetendheid 
over kolonialisatie en dekolonialisatie to adresseren. De vrouwelijke rapformatie 
Lionstorm werkt vanuit een hoogstpersoonlijk gemis aan queer rolmodellen in de 
Nederlandstalige hiphopscene. Theatermaakster Sinem Kavus ontwikkelt een one-woman-show 
over de seksualisering van de vrouw en verhalenvertelster Jouman 
Fattal gaat zich scholen in spoken word en rap, bezien tegen de achtergrond van de politieke en 
maatschappelijke bewegingen van deze tijd. Choreograaf Dalton Jansen baseert zijn voorstelling 
voor jongeren op het persoonlijke verhaal over zijn jeugd in een blijf-van-mijn-lijf huis en 
verschillende jeugdinstellingen. Ook de opkomende talenten komen vaakuit de diaspora. 
Opvallend is het sterke bewustzijn van non-exclusiviteit: matchen en mixen is hun 'way of life'. 
Die geeft hen een stevige voorsprong op het nog altijd vrij monoculturele kunstenveld. De 
opkomende makers komen binnen via de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten 
of het Urban talent-traject van het Fonds voor Cultuurparticipatie en worden gecoacht door 
Hildegard Draaijer en Timothy De Gilde. Voor de opkomende talenten - van theaterscholen 
of als autodidact, ook met roots in de muziek of de straatcultuur - zijn jaarlijks twee tot vier 
residentieplekken beschikbaar. DOX ondersteunt hen artistiek, zakelijk, productioneel en 
technisch. 

p. 11 
5. Translab 
TransLab veroorzaakt een online netwerk van makers, technische ontwikkelaars, designers, 
vormgevers en uitvinders, waar artistieke en technologische inzichten worden gedeeld, 
en kent een open studio-programma met meet-ups, lezingen, workshops, toolshops en 
hackatons rond thema's of werkwijzen die er dat jaar spelen. Thema's hebben steeds een  
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maatschappelijke insteek en worden opgehaald uit de stad. Die omgeving is voor ons 
per definitie transdisciplinair en inclusief. Met onze open houding en onze interdisciplinaire 
aanpak, willen we elk onderwerp vanuit alle denkbare perspectieven belichten. 

p. 12 Internationalisering 
DOX is internationaal georienteerd en laat zich daarbij inspireren door het gegeven 
'around the corner, around the world'. De afgelopen jaren hebben we veel in en buiten 
Europa gespeeld, van Liverpool tot Kaapstad en vele steden daartussen. Maar internationale 
optredens zijn vaak eenmalig en leveren inhoudelijk weinig op. Om het internationaliseringbeleid 
verder te verdiepen, blijft DOXde komende jaren extra financien werven 
voor langlopende uitwisselingsprojecten. Intensieve samenwerkingen met kunstenaars 
uit andere culturen bieden kans tot vernieuwing - van onszelf en elkaar. In vier 
jaar tijd brengen we twee producties met een buitenlands gezelschap uit en realiseren we 
een uitwisselingsprogramma voor makers. Hierbij wordt er ingezet op het samenvoegen 
van de artistieke teams en bespelen van beide landen. In Nederland delen de partners hun skills 
met de Nederlandse kunstvakopleidingen. 

Internationale residenties en producties 
DOX gaat een driejarige samenwerking aan met het Oegandese danscentrum en -festival 
Batalo East en met de makers en danstalenten van het Nederlandse collectief Artbeat (met 
Anne Suurendonk). Dit uitwisselingsproject op het gebied van urban dance, hiphop en 
clubcultuur resulteert in voorstellingen, workshops en expertmeetings in beide landen. Het 
onderzoek en de voorbereidingen over de westerse invloed op rituelen in Afrika zijn in 2019 
gestart. Batalo East vermengt traditionele Afrikaanse dansinvloeden 
in urban dance. In 2021 zal de uitwisseling haar finale beleven in Nederland 
en Oeganda en dansfestivals in Oost-Afrika met de productie Symphony of Now. Partner 
Afrovibes Festival garandeert de speelbeurten. In 2023 wordt de start gemaakt voor een 
nieuwe samenwerking en presenteren we een onderzoeksvoorstelling die in 2024 als 

volwaardige voorstelling op het festival staat. Hierbij laten wij ons inspireren op het thema 
Artivism, en onderzoeken nieuwe vormen van performance en publiekservaringen, zoals in 
de club-setting in Symphony of Now. In 2023 en 2024 werken we samen met makers van 
Nest Collective uit Kenia, die grenzen tussen disciplines opzoeken. De voorstelling is niet 
alleen tijdens Afrovibes te zien maar ook in Oost Afrika bij o.a. Kampala International 
Festival. Het residentieel werken wordt een vierjarig uitwisselingsprogramma voor makers uit 
Egypte, Libanon, Marokko, Palestina, Tunesie, Turkije en Nederland die hun skills op het 
gebied van transdisciplinair werken willen uitbreiden. We werken samen met Dancing on 
the Edge, dat zich richt op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Elk land neemt minimaal deal 
met een culturele installing, onderwijsinstelling en presentatieplatform, zodat een gevarieerd 
en breed draagvlak ontstaat met tien partners. Noord Nederlands Toneel, Club Guy & 
Roni, en TU sluiten aan. De residenties varieren in lengte en leiden tot een eindproduct: een  

7 



Overzicht beleidsplannen BIS-gezelschappen m.b.t. diversiteit 

onderzoek, optreden, assistentschap, lessenreeks, enz. 

p. 14 
8. outreach 
Het is bewezen dat culturele competenties bijdragen aan welzijn en kansen van jongeren. 
Outreach !evert DOX en de Nederlandse podiumkunstensector als geheel ook iets 
op: zij stimuleert de culturele carriere van jongeren (nieuw talent!) en inspireert artistiek-
inhoudelijk. Met outreach weten we uit de eerste hand wat er in de grootstedelijke 
jongerencultuur leeft. Voor zijn outreach in stad en regio Utrecht werkt DOX sinds 
2016 intensief samen met TU. We delen onze outreach/educatie-afdelingen en ontwikkelen 
gezamenlijke programma's. Voor 2021-2024 maken we duidelijker een onderscheid tussen 
programmalijnen op school (educatie) en in de stad (publiekswerk). 'Eeach one teach one' 
en cocreatie zijn ook hier de leidende principes. 

Educatie 
De dynamiek op school kent veel overeenkomsten met het kruispunt Shibuya. In hun 
zoektocht naar hun identiteit worden jongeren geconfronteerd met een grote diversiteit aan 
meningen, normen en waarden, belangen en behoeften die gelijktijdig 'oversteken'. 
Die diversiteit staat centraal in de educatie. Onze focus is de vmbo-leerling; die is goed 
te bereiken via urban arts. Er zijn zes stevige partnerscholen, de uitbreiding naar twaalf 
andere vmbo-scholen is ingezet. De educatie wordt gegeven door multidisciplinaire 
docententeams met ervaren docenten van DOX en TU, jonge makers en performers 
uit DOX Club en selfmaders (rolmodellen!). Er zijn drie programmalijnen: 
Productiegericht 

p. 15 
werken (rond voorstellingen), interdisciplinair werken (rond verschillende theatrale disciplines) 
en 'voorstellingen in de klas': producties gemaakt door jonge makers voor in het klaslokaal, rond 
actuele maatschappelijke thema's die we in overleg met docenten en leerlingen kiezen. Jaarlijks 
is er den voorstelling voor het voortgezet onderwijs en den voor ROC-scholen (hierin spelen ook 
studenten van de HKU en het Creative College van ROC MN). 

Publiekswerk 
Om flukliteit in de transdisciplinaire maakprocessen te bevorderen, betrekken we de stad meer 
bij ons werk. Door inwoners, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en anderen een 
stem te geven in maakprocessen, boren we nieuwe inspiratiebronnen aan en breiden we onze 
fanbase uit. Het publiekswerk wordt (door)ontwikkeld in samenwerking met Utrechtse scouts, 
onze oren en ogen in de stad. Er zijn drie programmalijnen: open sources (formats 
die het maakproces voor publiek toegankelijk maken), StadsCLUB (onderzoekstraject met 
inwoners uit de stad) en contextprogrammering bij reizende voorstellingen (nagesprekken en 
workshops). In het kader van de open sources kunnen jongeren bijvoorbeeldeen lezing of een  
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repetitie bijwonen, zelfde vloer op met DOX-ers of deelnemen aan onze Maakweek in 
Stadsschouwburg Utrecht en de Paardenkathedraal, waar ze een eigen versie van een actuele 
DOX- of TU-productie creeren. 

p. 16 
9. plaats in het veld 
DOX werd in 1997 opgericht als theaterbroedplaats voor allochtone jongeren. Inmiddels 
is DOX een toonaangevende culturele instelling voor urban jongerentheater met voorstellingen 
door het hele land. DOX is de aanjager van innovatief jeugdtheater: grootstedelijk en 
transdisciplinair, direct geinspireerd door jongeren uit die multiculturele en multidisciplinaire 
grootstedelijke context. Omdat onze makers werken met deze jongeren heeft DOX als geen 
ander feeling met de jongeren (cultuur). Daarbij halen we door uitwisselingen met makers en 
performers uit niet-Europese landen ook andere culturele perspectieven binnen. 
Ons profiel en expertise maken dat we een stem zijn in het artistieke en maatschappelijk 
discours en een kennisfunctie vervullen. Voor veel (selfmade) jongeren in de urban 
arts is DOX the-place-to-be en het veld laat zich graag voeden door DOX. De sterk toegenomen 
uitwisseling met kunstvakopleidingen wordt bestendigd in partnerships. Na de vele coproducties 
met andere gezelschappen, gaan we nu voor meer focus en krachtenbundeling. TU en TM zijn 
meerjarige partners voor productie. Met BonteHond en YoungGangsters wordt een bestaande 
samenwerking gecontinueerd. Bij de talentontwikkeling zijn Productiehuis Theater Rotterdam en 
PMP betrokken. Voor internationalisering werken we samen met Batalo East, Nest Collective, 
Afrovibes en Dancing on the Edge. Daarnaast gaan we een partnership voor de DOXClubs aan 
met Silbersee en zetten we de Urban Dance Opera lijn op. Naast vaste partnerpodia en festivals 
buiten de regio zoals de Krakeling, Amerpodia, Over 't IJ en De Parade breiden we uit met 
nieuwe partners: De Meervaart, Parktheater Eindhoven, Lowlands, Oerol en de Nederlandse 
Dansdagen 

TOELICHTING CODES TOELICHTING CODES 
Code Diversiteit & Inclusie 
DOX werkt met en voor mensen met cultureel zeer diverse achtergronden en brengt al lange tijd 
kleur en verhalen uit allerlei groepen van de Nederlandse samenleving op het podium. Dat 
brengt het maken van podiumkunst vanuit de grootstedelijke jongerencultuur eigenlijk als 
vanzelf met zich mee. Bij het aannemen van nieuw personeel vormt culturele diversiteit een 
criterium van belang, in de selectie van onze partners is diversiteit en inclusie een voorwaarde. 
DOX-makers kennen veelal een bi-culturele achtergrond. Tegelijkertijd erkennen we dat het ook 
bij DOX beter kan en moet. DOX neemt als aanjager deel aan Pact-Utrecht, die ons helpt 
inclusief te werken. Ook landelijk, middels Theater Inclusief, geven we de Code concreet 
invulling. In 2017 werkte DOX mee aan de lancering van DanceAble #1 van Holland Dance 
Festival, platform voor doen, maken en tonen van inclusiedans. Dit unieke driedaags evenement 
over inclusiedans geeft mensen met en zonder fysieke of verstandelijke beperking de kans om 
uitdagende samenwerkingen aan te gaan. DOX neemt actief deel aan deze zoektocht naar een  
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omslag in de sector, wetend dat we eindelijk stappen moeten zetten. In de praktijk ervaren we 
dat drukte vaak het excuus is om nog niet deel te nemen op de manier die nodig is. We houden 
er in dit plan rekening mee dat we ook hiervoor tijd reserveren. De Code spreekt heldere taal en 
richt zich op het toepassen van een realistische benadering. Wij stellen ons ten doel om in 2024 
een programma te brengen waarmee we een breed, divers en inclusief publiek bereiken en dat 
we dat doen met partners en met personeel dat een ijzersterk team vormt, juist omdat ze 
verschillen in afkomst, kleur, leeftijd, gender, seksuele geaardheid, beperkingen in mobiliteit, 
religie, enzovoorts. Op die wijze leveren we een waardevolle bijdrage aan het omvormen 
van de Nederlandse samenleving in een inclusieve maatschappij. Wij kunnen een voorbeeld 
zijn voor anderen omdat we een organisatie zijn die per jaar sterker wordt door inclusief te 
werken. 

Het bestuur van DOX bestaat al voor 50 procent uit mensen met een niet Nederlandse 
afkomst, met heel diverse functies in de maatschappij. Bij komende vacatures zal ook 
naar diversiteit op andere vlakken worden gekeken. De directie bestaat uit twee mensen, 
diversiteit is dan moeilijk te bereiken, maar dat beide directeuren wit zijn en 55-plussers 
is niet representatief voor de organisatie die DOX wil zijn. Bij de eerstvolgende wisseling 
in de directie zal hierop goed worden gelet. De rest van de organisatie telt 40 procent 
mensen met een niet Nederlandse afkomst. Bij vacatures zal actief worden geworven op 
het vlak van diversiteit. 
Ons uitgangspunt 'each-one-teach-one, geworteld in de Ubuntu-filosofie, is mede-versterkend 
voor de inclusiviteit van DOX. Niet alleen zetten we in op diversiteit maar ook op 
toegankelijkheid van onze panden, voorstellingen en activiteiten voor iedere gebruiker 
(mobiel en beperkt mobiel). Momenteel werken we samen met jonge performers 
met een fysieke beperking in de producties en in de DOX Club. We geloven dat we alien 
van eikaar kunnen leren. Zo kan de persoon met een visuele beperking een expert zijn op 
het vlak van audio en kan de performer met verminderde mobiliteit de aanjager zijn van 
een nieuwe bewegingstaal. Door zowel in ons beleid als onze fysieke locatie(s) en activiteiten in 
mogelijkheden te denken en daarnaast actief deel te nemen aan de werksessies van PACT- 
Utrecht, spannen we ons doorlopend in. Dit heeft ten doel het gesprek binnen de organisatie 

inclusiever te laten zijn, de aanwezige diversiteit te benutten, zoveel mogelijk onbewuste 
uitsluiting van mensen, gedachten en ideeen te voorkomen en aldus een bijdrage te leveren 
aan het verbreden van ons programma, publiek en de kracht van ons verhaal. Om dit 
te bereiken stelt DOX voor 2021 een plan van aanpak op conform de Code Diversiteit en 
Inclusie. Jaarlijks wordt geevalueerd wat er bereikt is en daarvan wordt op onze website 
verslag gedaan. 

Code Cultural Governance 
Stichting DOX functioneert conform het Bestuur-model met een artistiek- en een 
zakelijk directeur. Het bestuur kent nu vier leden, die  nn gekozen om  gezamenlijk een 
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brede vertegenwoordiging te vormen van de samenleving waarin DOX opereert. Hierbij 
wordt gekeken naar diversiteit op vele vlakken, zodat het bestuur in staat is afwegingen te 
maken die rechtdoen aan de maatschappelijke doelstellingen van DOX en aan haar 
artistieke- en zakelijke beleid. Daarnaast wordt er gezocht naar leden met competenties die 
in het bestuur nodig zijn en geldt als vereiste dat bestuursleden direct of indirect geen eigen 
belang hebben bij het functioneren van DOX. In 2020 komen twee bestuurszetels vacant. 
Voor deze vacatures worden nu profielen opgesteld. Er is de wens het bestuur in 2020 
uit te breiden met een extra functionaris die een sterke positie heeft in de landelijke 
kunstnetwerken. Het bestuur van DOX ontvangt, conform de statuten, voor zijn inzet geen 
vergoeding. Indien gewenst kunnen de leden hun reiskosten vergoed krijgen. Nevenfuncties 
worden gemeld. De leden hebben zitting voor drie jaar met verlengingsmogelijkheid van een 
tweede periode, of in uitzonderlijke situaties twee periodes. Naar aanleiding van de start van een 
nieuw Kunstenplan zal het bestuur in 2020 - aan de hand van de acht principes van de Code -
zijn functioneren tegen het licht houden en waar nodig aanpassen en aanscherpen. Ook wordt 
dan besproken of het huidige bestuursmodel het best passend is voor DOX in de komende 
Kunstenplanperiode. Onlangs is een rooster van aftreden opgesteld om er zorg voor te 
dragen dat wisselingen binnen het bestuur tijdig plaatsvinden en gelijkmatig worden 
gespreid, zodat continuIteit van bestuur is gewaarborgd. Van de gewenste functies wordt 
een profiel opgesteld dat wordt gebruikt bij het benaderen van nieuwe bestuursleden. Jaarlijks 
evalueert het bestuur zijn functioneren en neemt daarbij de Code als uitgangspunt. In het 
jaarverslag legt het bestuur hierover verantwoording of en doet dan ook verslag van de 
mate waarin stichting DOX er in is geslaagd conform haar doelstellingen en conform de 
Code Cultural Governance, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code te werken. 
Het bestuur formuleert een risico- en controlebeleid dat bij aanvang van 2021 zijn uitvoering 
kent en ziet toe op een goede bedrijfsvoering en verantwoord personeelsbeleid, passend voor de 
organisatie van DOX. Het bestuur kiest de accountant die de financiele bedrijfsvoering 
controleert, op alle eisen die daar wettelijk aan worden gesteld, en daarvan verslag doet. 
In de loop van 2021 zullen we in overleg met TU een gezamenlijke, externe vertrouwenspersoon 
voor het personeel aanstellen. Er wordt helder geformuleerd welke taken worden gedelegeerd 
aan de dagelijkse leiding, die in handen is van de directie. In de tweede helft van 2020 
wordt er een reglement opgesteld waarin de relatie tussen bestuur en directie wordt vastgelegd. 
Hierbij worden de aanbevelingen uit de genoemde Codes meegenomen. Het bestuur 
staat de directie gevraagd en ongevraagd bij met advies om er zorg voor te dragen dat DOX 
zo optimaal mogelijk functioneert. 

Fair Practice Code 
Het is DOX veel waard om in onze sector een gezondere, eerlijkere en duurzame manier van 
werken mede mogelijk te maken. Wij realiseren ons dat we daarvoor soms andere keuzes 
moeten maken en dat we met dezelfde euro minder kunnen doen. We erkennen dat er veel 
spanning zit op het keuzeproces in de kunstensector. Betere beloning betekent natuurlijk 
ook minder mensen kunnen betalen, minder  producties maken, minder kunstenaars kansen  
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geven. Maar we staan achter de keuze om de werkenden in onze sector een fatsoenlijk 
loon of honorarium te betalen. In bredere zin spannen we ons ook in om op een eerlijke 
manier te worden betaald voor onze activiteiten - door podia en festivals, maar ook door 
de overheid die ons de opdracht verstrekt om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan 
de samenleving. Deze activiteiten verrichten we via brancheorganisaties als NAPK en 
Kunsten '92, maar ook in samenwerkingsverbanden als het Utrechts Theater Overleg. 
Stichting DOX betaalt haar medewerkers conform de afspraken die zijn vastgelegd in 
de CAO Toneel en Dans. Indien we opdrachten verstrekken aan zelfstandigen, hanteren we de 
richtlijn die daartoe in de CAO is opgenomen of is verstrekt door bijvoorbeeld de VVL. 
Specifiek voor DOX is dat we in de Clubs werken met performers die nog geen professioneel 
kunstenaar zijn, maar deelnemen in een cursus-setting. De cursus krijgen ze daarbij gratis, de 
makers en coaches van de DOX Club worden wel betaald conform de CAO-richtlijnen. De 
performers worden voorbereid op de audities voor het kunstvakonderwijs, of groeien binnen DOX 
door naar een professioneel bestaan. In dit proces voorafgaand aan een professionele 
carriere, is het zoeken naar de juiste beloningsvorm die recht doet aan de principes die ten 
grondslag liggen aan de CAO. Bij DOX is de ontwikkeling al gaande waarbij er steeds meer 
sprake is van selfmaders: makers en performers die niet het klassieke pad via de 
Kunstvakopleiding volgen, maar als autodidact hun weg naar het podium vinden. Dit houdt 
natuurlijk ook verband met de instroom van performers bij DOX via urban arts. Hier is 
verbetering mogelijk en nodig: met CAO en Fair Practice Code in de hand zoeken we verder naar 
een eerlijkere beloningswijze, in 2024 hebben we een goede balans tussen artistieke ambitie 
en eerlijke beloning. In de totstandkoming van sectorale afspraken, zoals de CAO, maakt 
DOX, via haar actieve lidmaatschap van de NAPK, zich sterk voor de aanpassingen ten behoeve 
van de hedendaagse ontwikkelingen op het vlak van eerlijke beloning. Er blijkt ook veel gebrek 
aan kennis te zijn in de sector over gebruikte beloningsvormen die de wet verbiedt. DOX houdt 
haar kennis op peil en informeert anderen in haar netwerk gevraagd en ongevraagd. 

Emoves 
	Ontwikkelf Activiteitenplan 	p. 3 

unctie 
	 Visie 

Emoves is een colorful Urban-platform. Uniek in Nederland omdat de Emoves programma's alle 
Urban Culture&Sports vormen in huis heeft (Art, Dance, Music, Spoken Word en Sports) en 
nieuwe ontwikkelingen en uitingen direct opneemt. Er zijn vier kernactiviteiten die we de Emoves 
Upward Mobility Circle noemen. Met onderin Emoves in de buurten, linksboven op 
talentontwikkeling en rechtsboven de evenementenkalender. Dit alles ondersteund door 
uitstekende Urban-faciliteiten. 

Lokale, regionale en landelijke betekenis 
De faciliteiten en de Emoves evenementen trekken deelnemers en publiek uit het hele land, de 
talentprogramma's hebben nationale instroom. Het SEU-gebouw met al zijn faciliteiten is een 
(inter)nationale trekpleister. De evenementen zijn ook meer dan nationaal (In 2019 waren er 
1.804 artiesten uit > 50 landen). De online aanwezigheid is enorm.  
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De Upward Mobility Circle is een samenhangend systeem waarmee wij uitvoering geven aan de 
Code Diversiteit & Inclusie. 

De vier kernactiviteiten 
Emoves heeft vier kernactiviteiten die ieder op hun eigen manier invulling geven aan de 
beleidsprioriteiten van de Minister. 

Kennismaken, deelnemen en vorming van talent 
Het gaat economisch fantastisch in de Brainportregio en tegelijkertijd zijn er 3500 kinderen die in 
bijstandsgezinnen opgroeien. Kinderen die we het gunnen om sociaal te stijgen. Urban kan hierin 
een grote rol spelen, het Kidsproject in Woensel-West en de Trudo-Weekendschool zijn mooie 
voorbeelden hiervan. We noemen deze programma's Emoves in de buurten. Daarbij bereiken we 
kinderen uit achterstandsbuurten ('diversiteit') die via niet-lineaire leerprocessen ('inclusie') 
zich in een Urban-way leren uitdrukken en bekwamen. Met niet overdreven veel tijd, geld en 
energie hebben we daar een betekenisvolle rol. We bieden workshops in hun buurt, laten ze 
kennismaken met Urban Culture. We doen dit samen met de basisscholen, de gezondheidszorg 
en het jongerenwerk. Zijn de kinderen eenmaal in beweging, is er vertrouwen opgebouwd, 
dan bekijken we wat hun volgende stap kan zijn. We geven de kinderen die dat willen een 
podium op het jaarlijkse Emoves festival. Daar komen ze andere kinderen tegen en battlen ze 
met elkaar. Deze presentaties vergroten het zelfvertrouwen, belangrijk voor de ontwikkeling van 
hun (sociale, mentale, creatieve) skills. Voor de _nanciering van deze outreach in de wijken 
zullen we een subsidieaanvraag doen bij o.a. het Fonds Cultuur Participatie. 

p. 6 
Context 
Urban heeft zijn wortels in de hiphop. De hiphoppers bekritiseren de samenleving, ze maken 
racisme en ongelijkheid voelbaar op een creatieve, direct aanspreekbare manier. Rond de Urban 
vormen Breaking en Gra_ti zijn ook communities ontstaan, wereldwijd en lokaal. Door deze 
communities kunnen de beoefenaars van de Urban Culture zich emanciperen, zelfbewustzijn 
ontwikkelen, talenten uitwerken en hun toekomst vormgeven. In de moderne stadssamenleving 
wordt veel waarde gehecht aan diversiteit, emancipatie en de werking van de multiculturele 
samenleving. In de Urban netwerken spelen deze thema's geen rol meer. Urban Culture is 
divers, is intercultureel en colorful. Maar jongvolwassenen worden in hun leven op straat en op 
school wel geconfronteerd met de negatieve vraagstukken rond de multiculturele samenleving. 
Daar ontwikkelen ze opvattingen die mogelijk niet erg in balans zijn. Daarom vinden wij het 
belangrijk om hen bij de start van een mogelijk professionele carriere te leren over diversiteit. 
De Urban context is een prachtige leeromgeving, waar jonge mensen meemaken hoe normaal 
diversiteit en multiculturaliteit is. Zo draagt het beoefenen van Urban Culture bij aan het 
volwassen worden in een diverse en multi- of interculturele samenleving. Naast hiphop hebben  
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de kerndisciplines DJ-ing, Breakdance, MC-ing en Gra_ti zich razendsnel ontwikkeld en nieuwe 
stromingen Urban Interventions en Storytelling komen op. Aan de basis van deze ontwikkelingen 
staan communities met een gedeeld, diepgaand begrip van de principes van Urban. 
Urban gaat over 'Do it Yourself', 'Making something out of nothing' en 'Unity as Power'. Ze 
bese_en dat je alles kunt ontwikkelen in een omgeving van gedeelde passies, gedeelde waarden 
van verbondenheid en gemeenschap. Het gevolg is dat battles, events, jams en gatherings 
vrijwel allemaal georganiseerd worden door de beoefenaars zelf. De beoefenaars zijn 
vaak autodidact, ze maken gebruik van peer-to-peer teaching. Iconen vind je op internet, Peers 
ontstaan in ruimtes waar je iets wilt maken, en waar anderen zijn die je kunnen teachen. 
De Urban cultuur in ontwikkeling. De beoefenaars streven er ook naar om zichzelf te 
ontwikkelen, technisch en ook als persoon. Talent hebben is een ding, maar talent ontwikkelen is 
onbetaalbaar. Urban is van de achterbuurten doorgedrongen tot de top van de kunstwereld. 
Kendrik Lamar won in 2016 de Pulitzer muziekprijs voor zijn rapteksten, Banksy behoort tot de 
top van de beeldende kunst, terwijl Nederlandse Breaker Redouan 
Ait Chitt als eerste Breaker ooit de gouden zwaan ontving voor zijn dance solo Redo. In elke 
subgenre zit het DNA van 'style wars' verstopt ofwel de drang om binnen de eigen cultuur zo 
authentiek en origineel mogelijk te zijn. Bij veel volwassen beoefenaars gaat het proces zelfs 
voorbij traditie en leidt dit tot vernieuwend werk met een hoge artistieke waarde. 

p. 12 
Organisatie Emoves; 
De Cooperatie Emoves heeft de afgelopen jaren de formele organisatie conform de Governance 
Code Cultuur op orde gebracht. De principes zijn volledig van toepassing. De.precieze uitwerking 
hebben we op onze site geplaatst. In de toelichting op de codes wordt toegelicht waar de 
cooperatie afwijkt van de Code. 
p. 13 
Governance 
In de toelichting op het hanteren van de drie codes wordt ingegaan op de wijze waarop we de 
code hanteren. Op 24 januari 2020 heeft de RvC de strategische keuzes met betrekking tot de 
Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie vastgesteld. Deze 
zijn op de website gepubliceerd. Ook is de 'Uitwerking Governance Code Cultuur' geactualiseerd 
en op de website geplaatst. 

Toepassing van de codes 

Elke lange reis begint met een eerste stap' (Lao-tse), 
Emoves is het urban platform e.o. in Eindhoven voor de communities op het terrein van urban 
sports, -dance, - music, -art en spoken words. In 2011 is Emoves ontstaan als 3daags festival 
waarbinnen alle communities hun 'eigen ding', binnen hetzelfde tijdframe, op vooraf 
overeengekomen locaties en onder een gemeenschappelijk label deden. Met het oog op een 
betere onderlinle afstemmin9 hebben \rift communities in sejtember 2016 de cop_geratie Emoves 

Toepassing van de 
CODES 
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U.A. opgericht. Na een evaluatie van het festival in 2018 is besloten het 3 daagse festival om te 
zetten in een jaarprogramma. In 2019 heeft die verandering plaatsgevonden. Resultaat: 51 
activiteiten, ca 50.000 fysieke bezoekers, 122 workshops, > 1.809 deelnemende 
kunstenaar/artiesten uit > 50 landen, 4.8 miljoen views en bereik op social media 10.8 miljoen. 
Met behulp van (financiele) steun uit de Regiodeal Brainport wordt Emoves vanaf 2020 
getransformeerd tot een organisatie waar, in verbinding en in samenwerking met vele 
instellingen, bedrijven en overheden, 24 uur per dag / 365 dagen per jaar in uiteenlopende 
accomodaties, waaronder Gebouw SEU op Strijp S (6.500m2), (a) alle urban disciplines dagelijks 
beoefend kunnen worden, (b) talenten en (c) toppers op maat ondersteund worden, in 
combinatie met (d) een evenementen programma waarin de beoefenaars van alle urban 
disciplines periodiek een krachtmeting met de nationale en internationale top kunnen aangaan 
Tegen die achtergrond is 'to empower young people , every day' als mission statement 
geformuleerd. De belangrijkste stip op de horizon is dat we de jongelui, uit uiteenlopende 
buurten en milieus, in een of meer urban disciplines de kans bieden om, vertrekkend vanuit hun 
authentieke en intrinsieke passie, een eigen maatschappelijk carriere op te bouwen. Deze stip op 
de horizon noemen we de 'Emoves upward mobility circle'. Weliswaar hebben we momenteel 
talenten die tot de nationale en internationale top behoren, maar we willen die route van talent 
naar topper systematischer en professioneler uitbouwen. 

De drie codes Code Governance Cultuur 
Allereerst willen we in kort bestek de betekenis is van de 'Code Goverance Cultuur' voor 
Emoves schetsen. In 2016 hebben de founding fathers van Emoves bewust gekozen voor de 
cooperatie als rechtsvorm, daar de doelomschrijving van de cooperatie, in combinatie met de 
ultieme zeggenschap bij de leden, het beste aansloten bij de 'streetwise' cultuur van de urban 
communities. Na een opstartfase wil Emoves in de loop van 2020 de basis van de coOperatie 
versterken. Het oogmerk is 12 leden eind 2020. In februari 2020 zullen de eerste vijf 
communities als aspirant-lid toetreden. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
strategie en het beleid, het vaststellen van het jaarplan en de begroting, de benoeming van het 
bestuur / de leden van de RvC en het vaststellen van de jaarrekening. Vertegenwoordigers uit of 
namens de leden vormen met elkaar de Creatieve Raad. De Creatieve Raad is verantwoordelijk 
voor de artistieke kwaliteit van Emoves. Tevens ondersteunen zij het bestuur bij de dagelijkse 
bedrijfsvoering. 

Gelet op de doelomschrijving van een cooperatie zijn extra waarborgen vereist ter voorkoming 
van belangenverstrengeling en ter versterking van de onafhankelijkheid van het toezicht. In juli 
2018 is een onafhankelijke bestuurder benoemd, mede met de opdracht om de Governance in de 
organisatie te implementeren. In het kader van de implementatie van de governance zijn de 
statuten gewijzigd, reglementen opgesteld en procesafspraken gemaakt. Vanaf einde 2019 
bestaat de RvC in meerderheid uit onafhankelijke commissarissen. 
Ten behoeve van de uitvoering van het evenementen programma betrekt Emoves, tegen de 
achtergrond van de doelomschri'vin• van de cooperatie de leden bij de organisatie van de  
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events. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd. Uitgangspunten zijn marktconformiteit 
en transparantie. Bij de accountant zijn ze onderdeel van de controle. Vanaf 2020 is er een 
rooster van aftreden voor de leden van de RvC vastgesteld en zal de werving voortaan 
'openbaar' plaatsvinden. Met betrekking tot het profiel voor de nieuwe commissarissen wordt 
gestreefd naar > 50% vrouw (nu: 40%) en minimaal 40% een niet-westerse achtergrond (nu: 
20%). De activiteiten in het kader van de Governance zijn op de website gepubliceerd. 

Fair Practice Code 
Emoves is wars van bureaucratie. Gestreefd wordt naar een compacte, beweeglijke, flexibele en 
efficiente organisatie, die optimaal kan inspelen op de voortdurende veranderingen die zich in 
het urban veld afspelen, maar met respectering van de Fair Practice Code. Emoves heeft geen 
vaste dienstverbanden. Met de bestuurder, verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, 
is een ZZP contract afgesloten. De bestuurder wordt ondersteund door twee part-time 
vrouwelijke medewerksters, waarvan de ene verantwoordelijk is voor de (financiele) 
administratie en de andere voor de social media. Beide medewerksters, die meerdere 
opdrachtgevers hebben, werken op basis van een ZZP contract. De artistieke 
verantwoordelijkheid ligt bij de (leden van de) Creatieve Raad. Sinds oktober 2019 kunnen deze 
senioren een vacatiegeld verkrijgen. De kunstenaars / artiesten die bij de evenementen 
betrokken zijn verkrijgen een reis-, verblijf- en onkostenvergoeding, conform internationale 
maatstaven. In de loop van 2020 zal, in overleg met deze stakeholder, een uniforme regeling 
opgesteld worden. Bij pitches, die aan de basis staan van het programma-onderdeel urban & 
technologie, is een vergoedingsregeling vastgesteld. De deelnemers aan de pitch hebben een 
vergoeding gehad. De indieners van de boeiendste pitches worden bij de implementatie 
ondersteund. Het auteursrecht wordt voor 100% gerespecteerd. In een open sociale dialoog zal 
er in 2020 een transparante regeling opgesteld en gepubliceerd worden. 
Aan de talenten wordt een vergoeding verstrekt die ze de gelegenheid biedt optimaal aan de 
artistieke kwaliteiten te werken. Marktconformiteit steal daarbij voorop. Ten behoeve van de 
ondersteuning van de talenten zijn coaches nodig en zal er menskracht in de back-office 
toegevoegd worden. De coaches zullen een vergoeding krijgen conform de tarieven in de 
culturele sector. En de beoogde medewerk(st)er in de back-office zal aangesteld worden. 
Daarmee verwacht Emoves einde 2020 te voldoen aan alle eisen die in de Code Fair practice 
ontwikkeld zijn. De medewerk(st)ers die betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoering van de urban 
disciplines hebben een werkrelatie met de urban communities. In de loop van 2020 zullen we 
met die communities gesprekken voeren met als oogmerk dat alle arbeidsverhoudingen (gaan) 
voldoen aan de uitgangspunten en beginselen van deze Code. 
Alle vergoedingen zullen in de loop van 2020 in een Regeling worden vastgelegd en op de 
website van Emoves worden gepubliceerd. Extern zal een advies gevraagd worden over 
arbeidsrisico's en de bescherming daartegen. 

Code Diversiteit & Inclusie De Code Diversiteit & Inclusie is met grote instemming 
beroet. Diversiteit  & Inclusie is geen issue binnen de urban scene in Eindhoven. 'Colorful' is 
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onze belangrijkste kernwaarde en ligt ten grondslag aan alle activiteiten. Ook niet vreemd, daar 
de jongelui uit alle buurten en milieus afkomstig zijn. De urban scene wordt van oudsher, 
vergelijkbaar met voetbal, jazz of blues, gedomineerd door het mannelijk geslacht. Om die reden 
zullen we bij de actieve werving van jongelui in de (achterstands) buurten (programma-
onderdeel 'Emoves in de buurten') prioriteit geven aan de werving van jonge meiden. In 
samenspraak met het Jeugdfonds sport en cultuur van de gemeente Eindhoven gaan we (op 
locatie) activiteiten ontwikkelen met het doel kinderen uit bijstandsmilieus kennis te laten maken 
met alle urban disciplines. Binnen 4 jaar willen we alle (achterstands)buurten bezocht hebben en 
alle kinderen uit die bijstandsmilieu's (ca. 3.200), ondersteund door de scholen, uitgenodigd 
hebben. De werving van deze kids is het startpunt van de 'Emoves upward mobility circle'. 
Emoves beschouwt deze kinderen als de talentenvijver. 

Gezichtsbepalend blijft het evenementen programme. Vrijwel alle evenementen vinden op locatie 
plaats en zijn publiek toegankelijk, waaronder het gratis festival in de binnenstad. Voor een 
beperkt aantal evenementen wordt entree geheven worden. Dat zijn de evenementen voor de 
(internationale) incrowd, zoals de WorldBboy classic. Deze evenementen worden breder 
toegankelijk gemaakt door ze wereldwijd te streamen. 
Een belangrijk aandachtspunt vanuit deze Code is de P van personeel. De cooperatie heeft geen 
personeel in loondienst. Er is een beperkt werkapparaat dat zorgdraagt voor de aansturing van 
alle activiteiten. De meerderheid van deze medewerkers is van het vrouwelijk geslacht en precies 
50% is van buitenlandse komaf. Werk aan de winkel hebben we bij de Creatieve Raad: 
momenteel is dat een mannenbastion, niet zo heel vreemd daar de vijver, vanuit de eis van 
senioriteit, in Eindhoven vrijwel geheel uit mannen bestaat. Maar binnen een tijdsbestek van 4 
jaar streven we naar 50% vrouwelijke leden. Momenteel heeft 25% van de leden een niet-
westerse afkomst, binnen datzelfde tijdframe willen we naar minimaal 50%. In de loop van 2020 
zal Emoves in gesprek gaan met de leden, de partners en de preferred suppliers om kritisch te 
bezien in welke mate deze organisaties, instellingen en/of bedrijven voldoen aan de beginselen 
van de drie codes. 
Een onderdeel van de P+C cyclus is dat de Codes op 24 januari 2020 geevalueerd zijn. De 
gewenste verbeteringen zijn vertaald in het Implementatieplan Codes 2020. Transparantie wordt 
bevorderd door de publicatie van deze documenten op de website.  

Grand 
	

Ontwikkelf Aanvraag 532819 
	

Activiteitenplan 
Futura 	unctie 
	 p. 4 inleiding 

De ruimte en de geisoleerde ligging bieden makers de 'splendid isolation' om vrij te 
experimenteren. Ze worden in een vroeg stadium van hun carriere nog niet landelijk op de 
vingers gekeken en bewegen zich daardoor artistiek in grote vrijheid. Hun omgeving is divers: 
van de weidse kleigronden in Friesland en Groningen, tot de veengronden en bossen in Drenthe, 
tot de bruisende internationale stedelijke omgeving van steden als Groningen en Leeuwarden. 
Noordelijke makers interesseren zich in deze omgeving en weten de lokale context te 
verbinden aan een werelds perspectief. Die omgeving reikt diverse thema's aan als leegloop, 
armoede, zelfmoord, queerness, internationalisering en gentrificatie. Tegenstellingen tussen  
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stad en platteland worden omarmt en in diverse projecten bespreekbaar gemaakt. 
De diversiteit van de partners en het landschap zorgen voor een verscheidenheid van 
genres, media en disciplines, waar geen grenzen meer tussen bestaan; er wordt vormvrij 
gewerkt. Onze makers zijn daardoor ook overal te vinden: op locatie, in dorpshuizen, theaters, 
galerieen, scholen, clubs, technofestivals en poppodia. Ze gebruiken verschillende 
media om hun verhalen te vertellen: van mini-documentaires op YouTube, tot 3D-printers 
of een pop-album. Via en met onze partners vinden makers aansluiting bij diverse lokale 
doelgroepen zoals dorpsbewoners, festivalbezoekers, de urban-scene of studenten. Via 
Grand Theatre worden ze verbonden aan een inspirerende (inter)nationale context: makers 
en producenten uit andere delen van de wereld, die in het Grand in residentie zijn of op het 
podium staan. 

We zien dat de maatschappij snel verandert en vinden dat makers goed voorbereid moeten 
worden om met deze veranderingen om te gaan. Reguliere geldbronnen voor kunst drogen 
steeds meer op en de maatschappelijke opinie rondom de culturele sector is negatiever 
geworden. We onderzoeken daarom nieuwe manieren van werken van kunstenaars in 
een bredere maatschappelijke context. Naast aandacht voor aansluiting bij verscheidene 
publieksgroepen, zowel lokaal als elders, vinden we ondernemerschap belangrijk. Makers 
werken samen met een creatief producent en zoeken actief naar nieuwe financieringsbronnen, 
maatschappelijke en culturele samenwerkingspartners en coproducenten, ook buiten de 
Noordelijke streekgrenzen. 

p. 9 
3.2. voor wie is het? 

We kiezen voor makers die vernieuwend en divers werk willen maken in de podiumkunsten 
in de breedste zin van het woord: theatermakers, choreografen, componisten, vormgevers, 
audiovisueel kunstenaars, etc. Ze willen werken in of vanuit het Noorden en verbinden zich 
van hieruit aan het (inter)nationale veld. Ze komen van verschillende culturele en sociale 
achtergronden en hebben een natuurlijke interesse in de wereld, direct om hen heen en verder 
weg. Daarvoor werken ze vanzelfsprekend samen met een breed scala aan culturele en 
maatschappelijke partners. Ze denken 'vormvrij', zoeken passende vormen vanuit inhoud en 
werken daarbij over disciplines heen. 

p. 10 
Naast een artistieke selectie van makers worden de plannen beoordeeld op enkele algemene 
criteria: 

- Bijdrage aan de zelfredzaamheid van de makers en de duurzaamheid van de structuur 
waarbinnen zij zich organiseren. 

- 	Visie op de artistieke, zakelijke en persoonlijke ontwikkeling. 
- Visie op werken in de 'reele marktomstandigheden' van Noord-Nederland.  
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- Visie op de verbinding tussen regionaal en/of (inter)nationaal werken. 

p. 12 
4. activiteiten in 2021-2024 
In 2024 kunnen meer makers zich structureel in het Noorden vestigen, is er een diversere en 
florerende culturele scene en een bruisender artistiek leven in het Noorden. Onze bijdrage 
bestaat de komende jaren uit: 

- 9 Makerstrajecten per jaar in Station Noord (3 in- en uitstroom per jaar) 
- 4 Makerstrajecten per jaar bij Grand Theatre (2 in- en uitstroom per jaar). 
- Instroom meer diverse makers door samenwerking nieuwe partners. 
- Groeiend aantal creatief Noordelijke producenten, die structurele verbindingen met 

makers kunnen aangaan. 
- Zakelijke en organisatorische kwaliteit verbeteren door workshops en overkoepelende 

activiteiten. 
- Makers verbinden aan regionaal en (inter)nationaal professioneel netwerk, door 

contactmomenten 
met professionals en residenties van (inter)nationale makers. 

- Contactmomenten met publiek door presentaties en voorstellingen. Makers binnen 
trajecten stimuleren een passend publiek aan zich te binden. 

- Nieuwe sociaal-artistieke verbindingen met maatschappelijke partners. 
- Een grotere afzetmarkt in de regio (meer podia en festivals die makers uit het Noorden 

programmeren) en daardoor een groter publieksbereik van makers. 

p. 13 
Diverse instroom van makers door nieuwe samenwerkingen 
Om een bredere blik op aanstormend talent te krijgen werkt Grand Theatre structureel samen 
met twee lokale partners: Clash en Urban House. 
De komende jaren willen we met Urban House investeren in de vroege ontwikkeling van urban 
talenten, zodat de aansluiting met de professionele talentontwikkeling daarna beter te maken is. 
Het voorbeeld van Mohamed Yusuf Boss toont dat autodidact talenten veel in hun mars hebben 
en het culturele veld verrijken, als we de begeleiding samen goed op hun 
ontwikkeling afstemmen. 

p. 16 
Verbinding met maatschappelijke context 
Eerder spraken we over de verbinding met maatschappelijke thema's. Om makers in fase twee in 
deze sociaal-artistieke manier van werken nog beter te begeleiden gaan we de komende jaren 
samenwerken met Third Space/Lotte van den Berg en de Britse groep Quarantine, die al twee 
decennia artistieke projecten maakt met en over de mensen die erin 
meedoen. Third Space vestigt zich op een verlaten industrieel terrein in het Groningse Ter Apel 
en Grand Theatre is voor hun de artistieke partner. Met Quarantine werkten we de afgelopen  
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jaren al samen, en nu zij mede vanwege Brexit een vaste partner en werkplek op het Europese 
continent zoeken, bieden wij die graag. Beide zullen dus vaste gasten in de stad en regio 
worden, met als voordeel dat ze zich willen inzetten voor de begeleiding van onze beginnende 
makers. 

Toepassing van de 
	

Toepassing codes 
CODES 
	

De Codes in de werking van Station Noord/Grand Theatre 
Governance Code Cultuur 
Grand Theatre (stichting Grand Futura) is formele indiener van deze aanvraag. Betuur en directie 
committeren zich aan de Governance Code Cultuur. De stichting werkt met het bestuur en 
directie model. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in de statuten en 
het Bestuursreglement. Hierin zijn onder andere een bestuursprofiel en de 
regels voor het rooster van aftreden geregeld, waarbij de uitgangspunten in de Code worden 
gevolgd. Het bestuur bestaat uit zes personen en de samenstelling is conform het profiel divers 
in leeftijd, professionele en culturele achtergrond, expertise en woonplaats. Het bestuur heeft 
voor de beleidsvorming en -uitvoering een directie aangesteld. De handelingsruimte en 
verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in een 
Directiereglement en een Procuratievolmacht. Bezoldiging geschiedt conform de WNT, door de 
accountant geverifieerd. De directie verdeelt zijn taken en respecteert deze verdeling, heeft een 
voorbeeldfunctie richting organisatie, respecteert wet- en regelgeving, is eerlijk en oprecht en 
doet er alles aan om medewerkers, partners, makers en stakeholders 
transparant en open to benaderen. De organisatie heeft gezien de beperkte omvang geen 
formele medewerkersvertegenwoordiging. 

Bestuursvergaderingen vinden vier a vijf keer per jaar plaats. Aan de hand van de Governance 
Code Cultuur is een jaaragenda gemaakt, waarin de belangrijkste onderwerpen zijn opgenomen, 
zoals jaarplan en -begroting, jaarverantwoording, evaluatie van bestuur en directie en 
ontwikkelingen ten opzichte van de codes. Bestuursbesluiten worden in de 
verslagen vermeld. De accountant ziet hier op toe. 

Bestuursleden ontvangen geen honorering, wel indien verzocht een onkosten- en 
reiskostenvergoeding. Ook ontvangen zij op verzoek en op uitnodiging vrijkaarten voor 
activiteiten. Het bestuur ziet toe op de omgang met mogelijke tegenstrijdige belangen. De 
algemeen directeur en de bestuursvoorzitter herkennen dergelijke situaties en agenderen die. 
Alle nevenfuncties van bestuursleden en de directie worden besproken met en geaccordeerd door 
het bestuur, en gepubliceerd. 

Verbinding met stichting Station Noord 
De stichting Station Noord beheert de binnengekomen subsidiegelden voor de trajecten en de 
coordinatie van het netwerk en heeft uitsluitend een bestuur. Subsidie die Grand Theatre voor 
Station Noord binnenkrilgt worden door Station Noord beheerd. Het bestuur van de Stichting_ 
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Station Noord is na de herstart van het netwerk in 2017 benoemd en hanteert een 
rooster van aftreden conform de richtlijnen van de Code. Het bestuur is divers samengesteld wat 
betreft leeftijd, sekse, professionele expertise en spreiding over (Noord) Nederland. De vijf 
bestuursleden hebben geen relaties met partners of makers binnen het netwerk. 

De stichting heeft verder geen uitvoerende taken of verantwoordelijkheden; alle beslissingen 
worden gemaakt en activiteiten uitgevoerd door de netwerkpartners, alien meerjarig door OCW 
of Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde organisaties. De stichting heeft naast de 
structurele overheidssubsidies geen andere inkomsten en naast betalingen aan de partners geen 
uitgaven. 

De betalingen aan de netwerkpartners gaan via beschikkingen van het bestuur, gebaseerd op 
een trajectplan en -begroting waarin de specifieke doelen van het geld benoemd zijn: 
maker(s), ontwikkelingsdoelen, activiteiten, partnerbijdragen en bijdrage Station Noord 
binnen de trajectbegroting plus de deadline en voorwaarden voor verantwoording. Daarmee 
ziet het bestuur toe op de besteding van subsidiegeld binnen de doelstellingen en op 
inhoudelijke en fmanciele verantwoording. 
Grand Theatre ontvangt een extra beschikking voor de uitvoering van gespecifieerde 
netwerktaken, waaronder coOrdinatie en ontwikkeling van het netwerk, algemene marketing 
en communicatie, aanvragen en (jaarlijks) verantwoorden van Station Noord subsidies 
inclusief benodigde accountantsverklaringen, ondersteunen van het bestuur, onderhouden 
relaties met stakeholders et cetera. Het bestuur van Grand Theatre is verantwoordelijk voor 
deze taken en de directie stuurt de uitvoering door medewerkers aan. 

Fair Practice Code 
Het bestuur en de directie van Grand Theatre en het bestuur en de partners van Station 
Noord onderschrijven de Fair Practice Code (FPC) en delen de daarin genoemde 
kernwaarden van solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen. 
Station Noord is een netwerk van gelijkwaardige partners, ongeacht omvang of 
bestaansgeschiedenis van de organisatie. Belangrijke beleidsontwikkelingen worden open 
besproken en beslissingen over ontwikkelingstrajecten worden met de betrokken makers 
voorbereid en achteraf uitgebreid besproken. 

In Noord-Nederland is buiten de meerjarig gesubsidieerde gezelschappen vrijwel geen 
duurzame structuur voor beginnende of onafhankelijke makers. De regio kenmerkt zich door 
een rijk veld van projecten en initiatieven, met een nieuwsgierig en breed publiek. Die 
projecten worden van oudsher door makers zelf vaak ad hoc, zonder dragende organisatie 
en met weinig middelen gerealiseerd. Voor veel onafhankelijke makers is het (kunnen) 
vasthouden van de standaard als de FPC helaas niet vanzelfsprekend. Het is dan ook een 
belangrijk doel van Grand Theatre en Station Noord om to investeren in talenten die in de 
toekomst zelfstandig, duurzaam en volgens de FPC hun artistieke plannen kunnen  
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realiseren. 

Van beginnende makers vragen we dat ze samenwerken met een (beginnende) producent. 
Makers en producenten worden binnen de ontwikkeltrajecten gezamenlijk begeleid om zo 
veel mogelijk zelf aan het roer te gaan staan, uit vertrouwen in hun groeiende capaciteiten. 
Makers en hun producers (en vaak ook de besturen van hun eigen stichtingen) nemen zelf 
zo veel mogelijk verantwoordelijkheid voor inhoudelijke en financiele afwegingen, binnen 
soms beperkt beInvloedbare kaders. 

Uiteraard dragen Station Noord en Grand Theatre financieel bij aan de trajecten van de 
beginnende makers, zodat hun honoraria gegarandeerd kunnen worden conform cao. Dit is 
doorgaans niet voldoende om grootschalig werk te maken, waarvoor aanvullende fondsen 
of partners nodig zijn. Dat leidt tot vragen als: hoe maak je gebruik van de omstandigheden 
om je eigen artistieke koers te bepalen; wat kunnen partners of coproducenten financieel of 
materieel bijdragen; wat is een acceptabele eigen investering als startende cultureel 
ondernemer en hoe maak je keuzes op het moment dat je plannen door samenwerking 
worden beinvloed? 
Zo worden makers en producenten gecoacht in het schrijven en realiseren van plannen en 
begrotingen, binnen bestaande, reele markt- en arbeidsomstandigheden, met de FPC als 
basis. 

Code Diversiteit & Inclusie 
Het bestuur en de directie van Grand Theatre en het bestuur en de partners van Station 
Noord onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie. Dit volgt direct uit de gezamenlijke 
missie: het versterken van het artistieke klimaat van Noord-Nederland. Dat is bewust een 
breed maatschappelijk geformuleerde missie, voor de langere termijn, waarbij het 
vanzelfsprekend is om met een brede en inclusieve blik te kijken naar makers, doelgroepen 
en publiek. Dat gaat om verschillende aspecten, zoals verschillende culturele interesses of 
achtergronden van makers, spreiding van projecten over de steden en provincies en 
diversiteit in doelgroepen. 

Netwerkpartners 
Diversiteit en inclusie is stevig verankerd in de opzet en aanpak van talentontwikkeling. De 
diversiteit van Station Noord - van jongereneducatie tot internationale festivals, sociaalartistiek 
locatietheater tot klassieke muziek - garandeert een brede inbedding in de regio, 
ook naar publiek. Dit wordt de komende nog versterkt door structurele samenwerking 
tussen Urban House Groningen en Grand Theatre, waarbij hun urban talent, dat vaak 
autodidact is, eerder wordt opgemerkt en kan worden begeleid naar een 
ontwikkelingstraject als beginnende professional. 
Beginnende makers worden in de eerste plaats ondersteund door medewerkers van de 
partners van Station Noord. Binnen het trajectplan wordt expliciet ruimte gemaakt voor  
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externe betrokkenen, bijvoorbeeld coaches of artistieke medewerkers die specifieke 
bijdragen leveren. Daarmee zorgen we ervoor dat makers altijd passende begeleiding 
hebben in hun traject. 

Makers 
Naast de nieuwe artistieke top investeren we vanuit onze missie in de artistieke breedte: 
makers die een actieve rol spelen in het diverse veld van sociaal-artistieke, educatieve, 
semiprofessionele en amateurprojecten, verspreid over de hele regio. De makers die 
ondersteund worden zijn dan ook zeer divers in culturele achtergrond, leeftijd, opleiding (of 
juist geen opleiding), werkveld en expertise. Dat is niet alleen positief voor het artistieke 
klimaat van de regio, maar ook voor de makers en partners zelf: de blikken worden verbreed 
met andere kunstopvattingen, werkvormen en publiekperspectieven. 

Publiek 
Uiteindelijk worden de projecten van makers getoond aan publiek. Door de diversiteit van 
makers en partners die speelplekken bieden, is het publiek dat ook: van buurtbewoners en 
aanhang van participanten in projecten tot ervaren theaterpubliek, van jongeren op een 
technofestival of poppodium tot klassieke muziekliefhebbers. 

Evaluatie 
De trajecten en projecten worden regulier geevalueerd en de partners bespreken jaarlijks de 
werking van het netwerk als geheel. In beide komen diversiteit en inclusie aan de orde: worden 
makers adequaat begeleid in hun eigen culturele werk en biedt het netwerk als geheel voldoende 
plek aan de diversiteit die de regio kent? De uitkomsten worden bespreken met alle partners, het 
bestuur en onze belangrijkste stakeholders. Dat zal leiden 
tot verbeterpunten waar alle betrokkenen mee aan de slag kunnen. Tot nu toe worden voor 
Station Noord geen jaarverantwoordingen gemaakt. Grand Theatre neemt de stand van zaken 
ten opzichte van diversiteit en inclusie in de toekomst op in de jaarverantwoordingen. 

De 
	

Ontwikkelf 
	

Aanvraag 520117 
	

Activiteitenplan 2021-2024 
Nieuwe 	unctie 
	 Inleiding 

Oost 
P. 3  
De Nieuwe Oost ziet een onontkoombare beweging bij een nieuwe generatie kunstenaars: vanuit 
een sterke maatschappelijke betrokkenheid zetten zij hun creatieve kracht in om actuele 
verhalen en vragen zichtbaar to maken. In hun maakpraktijk zijn ze steeds vanzelfsprekender 
discipline-overstijgend, thematisch grensverleggend, gedreven tot samenwerking, en gericht op 
urgente onderwerpen. 

Dit is de generatie makers die De Nieuwe Oost een ontwikkelplek biedt. 
In de voorbije BIS-periode heeft De Nieuwe Oost-methode zijn waarde bewezen. Daarvan 
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getuigt de succesvolle doorstroming van onze makers naar zelfstandige beroepspraktijken en 
naar het topsegment. Nu makers hun artistieke praktijk niet langer traditioneel vormgeven 
binnen genres, disciplines of sectoren, vraagt ontwikkeling van de maakpraktijk om een hybride 
inzet van talent, kennis, netwerk en kunde. Ook in de komende periode creeert De Nieuwe Oost 
de omstandigheden die aansluiten bij de huidige werkwijze van een diverse groep makers, van 
startende professional tot midcareer maker. 

P. 7  
we werken in 2021-2024 aan: 
een dynamische organisatie die leiderschap toont op het gebied van de ontwikkeling van een 
eerlijke, includerende maakpraktijk. 

p. 9  
Dit betekent dat DNO: 
• er nadrukkelijk voor kiest om te denken en werken vanuit het begrip maakpraktijk: het geheel 
van vaardigheden en strategieen die leiden tot een artistieke positie, en tot artistiek werk; 
• de focus verschuift: van het werken aan interdisciplinaire output, naar het delen en co-creeren 
binnen de maakpraktijk. Dit stelt onze makers nog meer in staat om zich dwars door de 
vakdisciplines heen te ontwikkelen tot professionals met een duurzame, samenhangende en 
onderscheidende praktijk, met meer binding tussen maker en publiek, en meer inbedding in de 
samenleving. 

p. 11: 
Uitgangspunten 
Op basis van deze visie hanteren we in de periode 2021-2024 de volgende uitgangspunten voor 
de ontwikkeling van makers, disciplines en de cultuursector. 

C. Impactrijk en inclusief 
DNO streeft ernaar makers de mogelijkheden te bieden impact te maken, door met 
maatschappelijke partners te co-creeren, en een Onderscheidend educatie- en/of 
participatieprogramma te ontwikkelen. Daarnaast ligt er een sterke focus op het ontwikkelen van 
curatorschap, dat we zien als een belangrijke competentie binnen de hedendaagse maakpraktijk. 

p. 14 
Inbedding regionaal, landelijk en internationaal 
DNO is lid van Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) en het 
Directeuren Overleg Cultuur Deventer. Daarnaast hebben we structurele samenwerkingen met 
podia, festivals en instellingen in binnen- en buitenland. Ook werken we samen met tal van 
maatschappelijke en educatieve organisaties, zoals diverse faculteiten van de kunstvakopleiding 
ArtEZ, de Weekendschool, diverse organisaties in de ouderenzorg, Vluchtelingenwerk, en met 
bachelor- en masterprogramma's Geesteswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Verder  
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zijn we aangesloten bij het Landelijk Productiehuizenoverleg Pop. 

p. 23 
DNO scout het hele jaar door. We onderhouden sterke banden met opleidingen (o.a. ArtEZ, 
Fontys, AHK, HKU, Rietveld Academie, Woordkunst, Radboud Universiteit en diverse mbo's), 
nemen zitting in jury's en bezoeken festivals en podia in Nederland en daarbuiten. DNO scout 
ook buiten de gebaande paden, in het non-formele circuit buiten de opleidingen. We streven 
ernaar getalenteerde makers die een minder traditionele route bewandelen in beeld te krijgen. In 
de komende periode geven we deze scouting extra aandacht, door meer in te zetten op ons 
netwerk van makers, maatschappelijke en culturele partners. 

p. 29 
4.1. artistieke kwaliteit 
Impact in verbinding 
DNO begeleidt makers die zich in hun werk met de maatschappelijke omgeving verbinden. Ze 
gaan de samenwerking aan met professionals uit maatschappelijke sectoren als de zorg, de 
wetenschap en het onderwijs. DNO schept de voorwaarden voor een werkwijze waarbij de 
makers en de betrokken partners elkaar verrijken en waarde voor elkaar creeren. Voor de 
makers zit deze waarde in de mogelijkheid om andere werkvormen te onderzoeken, en in het 
leggen van een andere relatie tot het publiek, dat niet alleen bezoeker van het eindproduct is, 
maar als deelnemer betrokken wordt. Voor de maatschappelijke partners ligt de winst op het 
terrein van creatieve in- en output. Onze impactprojecten (zie 4.3, p. 31) leveren een bijdrage 
aan de ontwikkeling van identiteit, sociale binding en burgerschap. 

p. 30 
4.2. eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering 
DNO sluit aan bij de Fair Practice Code voor de culturele sector. Werken volgens de code en de 
nieuwe Wet Arbeid in Balans hebben effect op onze begrotingsstrategie. We kiezen er 
nadrukkelijk voor niet te groeien in prestaties, maar te investeren in eerlijke beloning, zoals 
vastgelegd in het fair pay-criterium, en in een werkklimaat gebaseerd op ontplooiing en 
continuIteit. 

p. 31 
4.2. Educatie en participatie 
Participatie 
DNO orienteert zich sterk op andere maatschappelijke domeinen, vooral op ouderenzorg en - 
welzijn en op nieuwkomers. We dragen bij aan de maatschappelijke betekenis van cultuur en 
geven een stem aan mensen die ondervertegenwoordigd zijn in het publieke debat en op 
culturele podia. Dit doen we met projecten als: 
• de 'Verhaalwerkplaats voor nieuwkomers' (voor leerlingen NT2 en vluchtelingen); 
• dansworkshops en voorstellingsbegeleiding bij de Weekendschool en regionale azc's;  
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• het ouderenschrijfproject 'Proza in plaats van prozac,' dat landelijk wordt uitgevoerd in meer 
dan twintig verzorgingshuizen. 

p. 32 
Programmaraad 
De Programmaraad is een groep bevlogen cultureel ondernemers, makers en denkers met 
uiteenlopende achtergronden. Zij zijn onze curatoren en helpen DNO een bredere invulling te 
geven aan het programme in Theater a/d Rijn. Wij doen een stapje opzij om de groepen en 
aandachtsgebieden waaraan de programmaraad zich heeft verbonden een plek te geven, ook in 
de organisatie. Dit voegt een belangrijke pijler toe aan ons profiel: de meerstemmigheid van 
meerdere perspectieven en het delen van eigenaarschap. Doel is dat niet gepraat wordt over de 
ander, maar juist door en met de ander. 

p. 33 
Doelgroepen 
Met experiment en ontwikkeling als vertrekpunt bedient DNO een bezoekersgroep die houdt van 
een avontuurlijke programmering, experimentele en interdisciplinaire projecten en die interesse 
heeft in het maakproces en graag dicht bij de maker is en daarom te volgen. 

Naast deze early adopters bedienen we ook andere specifieke doelgroepen. Dit doen we 
bijvoorbeeld door onze impactprojecten, door het werken met een programmaraad voor 
meerstemmigheid en nieuwe perspectieven in de programmering en het aangaan van diverse 
samenwerkingen. Hierdoor zijn we erin geslaagd om een diverser publiek aan ons te binden: van 
middelbare scholieren tot tachtigplussers en van een jonge urban-scene tot de meer traditionele 
cultuurliefhebber. 

DNO trok in 2017 74.554 en in 2018 79.842 bezoekers. Voor de BIS-periode 2021-2024 blijft 
DNO inzetten op de hierboven beschreven doelgroepen. Ondanks de verschuivingen in de 
afgelopen jaren, zijn we bewust van de oververtegenwoordiging van witte, hoogopgeleide 
twintigers en dertigers in ons publiek. We gaan de aankomende jaren nog intensiever aan de 
slag met het diversifieren van ons bereik. 

We bestempelen enkele projecten en doelgroepen tot prioriteit om ondervertegenwoordigde 
groepen op het gebied van gender, leeftijd, etniciteit, sociale afl<omst en abilities meer bij de 
maakpraktijk te betrekken. Hiervoor doen we een extra inspanning in marketingbudget en uren. 
Daarnaast zetten we intensief in op een internationale doelgroep door zoveel mogelijk tweetalig 
(Nederlands en Engels) te communiceren. 

p. 34 
Dialoog met de communities 
DNO biedt een platform aan verschillende wereldbeelden en denkwijzen. We brengen 
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uiteenlopende makers samen met een gevarieerd publiek. DNO zoekt actief naar verhalen van 
mensen die relatief weinig ruimte innemen in het publieke debat en op culturele podia. We 
zetten cultuur in als middel om te verbinden. We investeren in intensief contact met bijvoorbeeld 
asielzoekerscentra, scholen en verzorgingshuizen. Dit vergt een specifieke communicatie-aanpak 
die grotendeels offline en op microniveau is. Kern is dat we met de betreffende doelgroepen in 
dialoog gaan: marketing en communicatie is nooit eenrichtingsverkeer. 

Toepassing van de codes Fair Practice Code 
De Nieuwe Oost onderschrijft de kernwaarden van de Fair Practice Code. Itnern en extern voeren 
we het gesprek over de betekenis van de code en hoe we de principes hiervan naleven. Als 
ontwikkelinstelling voor de culturele ondernemers van de toekomst hebbe nwe een 
voorbeeldfunctie op het gebied van goed werkgeverschap en honorering. We hanteren de Fair 
Practice Code bij het opzetten van de stichtingen, beroepspraktijken en ondernemingen van 
(uitstromende) makers. 

p. 2 
Maatschappelijke waarde scheppen 
DNO staat de nieuwste generatie makers bi jop verschillende vlakken van hun ontwikkeling, 
biedt hen een podium en laat het publiek kennismaken met hun werk, van kritische 
stellingnames tot prikkelende belevingswerelden. Onze makers staan midden in de samenleving 
en creeren impact binnen DNO-projecten of hun eigen beroepspraktijk. Ze geven workshops in 
asielzoekerscentra, verzorgingshuizen, scholen en organiseren debatten met wetenschappers en 
maatschappelijke organisaties. Het kwantitatieve bereik van zowel talentontwikkeling als meer 
maatschappelijk gerichte projecten is zichtbaar te maken in bezoekersaantallen. De werkelijke 
impact voor de ontwikkeling (en doorstroom) van de kunstketen stijgt boven die cijfers uit. Raad 
en bestuur kijken met die blik naar strategie en resultaat. 

P. 3 
Code Diversiteit en Inclusie 
DNO wil een ontwikkelplek zijn waar meerstemmigheid vanzelfsprekend is. We willen het publiek 
een aanbod tonen waarin een diversiteit aan kunstdisciplines, (gender) identiteiten, culturele 
achtergronden en abilities een kaleidoscopisch geheel aan perspectieven vormen. Dit vergt 
continu en kritisch (zelf) onderzoek. 

Voor DNO betekent (culturele) diversiteit en inclusie ook het betrekken van pluriform 
vakmanschap: het lef om traditionele maakstructuren los te laten. We leveren verrijking met 
andere ziens- en werkwijzen en kijken kritisch naar de oorsprong van onze smaak en 
kwaliteitscriteria. We verruimen onze blik door blinde vlekken te onthullen, bij andere netwerken 
aan te sluiten en 'geleefde' kennis en expertise binnen te halen. 

Plaatsmaken en roulerend elgenaarschm 
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Onze artistieke visie 2021-202 heeft tot gevolg dat de organisatie een flexibeler en opener 
geheel wordt. De aandacht voor curatorschap en creative producing biedt ons de mogelijkheid 
om eigenaarschap uit te besteden, doorstroom te bevorderen en plaats te maken. Dit is 
noodzakelijk om de doelstellingen te behalen. 

In medewerkersbijeenkomsten zijn aandachtsgebieden en doelgroepen benoemd die de komende 
periode extra aandacht krijgen binnen ons beleid en/of projecten. Het verschilt per maker, per 
project, per programma en per onderwerp welke (nieuwe) doelgroepen je kunt en wilt bereiken, 
en de manier waarop dat gebeurt. Hierin gaan we meer maatwerk voeren. Op basis van 
voortschrijdend inzicht en resultaten van (expert) sessies kunnen aanpassingen en aanvullingen 
gedaan worden. 

Aandachtsgebieden 
• Bi-culturele en/of migratieachtergrond (makers, personeel, publiek en partners) 
• Actieve cultuurparticipatie van ouderen (project/programma) 
• Non-formals en/of praktijkopleiding (makers, personeel, publiek) 
• Mixed abilities (podium/programma, publiek) 

Waar staan we nu 
We voeren structureel overleg om bewustzijn, draagvlak en visieontwikkeling op inclusie en 
diversiteit in de organisatie te vergroten, op de afdelingen, bij projecten en op de locaties. 
laarlijks organiseren we een DNO-brede meeting. Daarvoor wordt externe expertise betrokken. 
Zowel de directie als het hoofd impactprogramma's volgen het programma Inclusief Leiderschap 
bij de Academie voor Cultuurmanagement. In de RvT hebben we een meer diverse samenstelling 
in leeftijd, gender en culturele achtergrond bewerkstelligd. 

Een aantal impactprojecten bij de literaire tak focust zich al een aantal jaren succesvol op de 
talentontwikkeling en participatie van doelgroepen zoals ouderen, nieuwkomers en wijkbewoners 
van aandachtswijken. De programmaraad bij theater en dans bestaat uit zes leden met 
expertise, netwerken en (culturele) achtergronden die onze organisatie diverser maken. Zij 
geven advies, dragen programma's aan, initieren projecten en brengen nieuwe publieksgroepen, 
partners en makers in beeld. We signaleren dat de bewustwording en extra aandacht voor 
diversiteit en inclusie tot zichtbare veranderingen geleid heeft op het podium, in het publiek en 
onder partners. 

Personeelswerving 
Meerstemmigheid komt mede tot uitdrukking in een diverser team. Hieraan werken we de 
komende jaren op meerdere niveaus: van stagiaire tot RvT. We maken ons wervingsbeleid 
inclusiever en richten ons in het bijzonder op hoogopgeleide jongvolwassenen met een 
migratieachtergrond. RvT lid Shafie Arab Shafie initieerde jarenlang projecten om deze groep 
jongeren aan het bedVsleven te kowelen. Ons  scoutings- en stagebeleid gaat zich nog actiever  
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richten op mbo-opleidingen. We werken aan inclusievere vacatureteksten, inventariseren 
alternatieve wervingskanalen en ontwikkelen een organisatiebrede memo Eerste Hu1p bij 
Inclusieve Personeelswerving. Bij omvangrijkere en hogere functies wordt mogelijk een extern 
gespecialiseerd wervingsbureau betrokken. 

Overige acties: 
• Medewrkers per afdeling geven in de praktijk invulling en opvolging aan de 

organisatiebrede visie 
• Diversiteit en inclusie is vast onderdeel van ieder projectplan en -uitvoering 

(productionele aanpak, marketingplan) 
• Meer makers met verschillende achtergronden in talenttrajecten 
• Monitoring in medewerkersbijeenkomsten: verantwoordelijkheid voor diversiteit en 

inclusie in takenpakket, verantwoordelijkheid ligt expliciet bij elke werknemer en de 
werkgever; 

• Directieworkshop 'prikkelarm programmeren' voor prikkelgevoelig publiek 
• Grotere rol programmaraad op het gebied van programmeren, personeel en het 

signaleren van nieuwe makers 

Het 
	

Theater 
	

Beleidsplan 2021-2024 	p. 6 
Zuidelijk 
	

Hoewel wij ernaar toe willen dat diversiteit vanzelfsprekend wordt zijn we er nog niet. Binnen elk 
Toneel 
	 thema zal minstens een maker met een biculturele achtergrond een project maken en houden 

we rekening met gender en diversiteit in de breedste zin van het woord. Mag u er ons op 
afrekenen? Jawel. 

p. 8 
2. (Co)Productie 
In PLAN krijgen makers op maat ontworpen trajecten met meerdere projecten. Binnen elk thema 
zal minimaal een nieuw talent een format ontwikkelen. HZT neemt ook hier zowel een initierende 
rol op zich, als dat we openstaan voor ideeen van makers. De thema's worden met de jonge 
makers van PLAN ook besproken. De PLAN-makers worden bij ons aangevuld met andere jonge, 
talentvolle, makers en collectieven met aandacht voor diversiteit. We streven ernaar met een 
aantal talenten langere lijnen te ontwikkelen binnen de thema's. 

p, 12 
Inclusiviteit uitstralen 
Diversiteit kent verschillende dimensies: etnisch-cultureel, politiek en generationeel etc. Mensen 
uit alle sociale klassen en van elke geaardheid moeten zich welkom voelen bij ons. We moeten 
prioritair op etnisch-cultureel vlak een inhaalslag maken. Op organisatievlak zijn er 
doelstellingen, maar minder evident is het om die houding naar buiten uit te laten stralen. We 
moeten ons omscholen om onze blinde vlekken te leren kennen en ons taal- en 
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beeldgebruik aan te passen. We zullen expertise inhuren om ons dat te leren en bij bepaalde 
prpj,ecten bitte staan. Waardoor een divers2ubliek zich bij ons welkom voelt. 

Bijlage "De Codes" 
	

P.2 
Uitdagingen voor de toekomst: externe medewerkers meer scholing aanbieden, meer inclusie in 
de personeelsploeg en de protocollen voor een goede en veilige werkomgeving nog meer aan te 
scherpen. 

Diversiteit en Inclusie 
In 2017 hebben 9 BIS theatergezelschappen en 13 standplaatstheaters, gezamenlijk het initiatief 
genomen de podiumkunsten een betere representatie te laten zijn van de samenleving. Het 
startte met een diversiteitsscan. HZT scoorde lets boven het gemiddelde wat betreft het belang 
en de visie op diversiteit en inclusie, en iets onder het gemiddelde wat betreft de realisatie. Maar 
eerlijk is eerlijk, het collectieve gemiddelde ligt gewoon te laag. 

P. 3 
HZT wil graag meer diversiteit en inclusie: 
- Omdat we het verhaal van de Ander in de breedste zin van het woord willen vertellen waarbij 
de Ander niet stigmatiserend staat voor een bepaalde bevolkingsgroep maar voor een filosofische 
verwondering. 
- Omdat wij een juistere afspiegeling van de maatschappij willen tonen. 
- Omdat het ons inhoudelijk verrijkt. 
- Omdat we meer en ander publiek in de zaal willen en partners aan onze zijde. 

Onze definitie van diversiteit is breed: etnisch cultureel, politiek en generationeel etc. Mensen uit 
alle sociale klassen en van welke geaardheid moeten zich welkom voelen bij ons. Wij kiezen er 
prioritair toch voor op etnisch cultureel vlak een inhaalslag te maken, om recht te doen aan grote 
groepen mensen uit de samenleving die nu onderbelicht zijn in de cultuursector en bij het 
publiek. De organisatie kiest er bewust voor om via losse, concrete acties de beleidsontwikkeling 
rond dit thema te stimuleren. We kiezen er niet voor het beleid al helemaal vast te leggen. Echt 
samenleven is experimenteren. Werkpunt is om die beleidsinitiatieven explicieter te maken en 
om te zetten in doelstellingen en bijscholing voor de hele organisatie. 

Programma 
De afgelopen jaren zijn er veel projecten geweest die diverse perspectieven centraal stelden. De 
voorstelling Zeventien over opgroeiende moslima's in Nederland; de voorstelling Achttien over 
het migratievraagstuk; gastarbeiders in Toen mijn vader nog een gastarbeider was; De Man is 
Lam over mannelijkheid; Shirt uit Fand! over homoseksualiteit en de Islam. Nu onze netwerken 
uitgebreid zijn, verplichten we ons ertoe om in de nieuwe beleidsplanperiode meer makers met 
een bi-culturele achtergrond opdrachten te geven. 

Publiek 
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Die verhalen vormden de sleutel tot het openen van vele deuren. Het samenwerken met nieuwe 
partners, opzetten van contextprogramma's, spelen op andere plekken, speciale 
educatieprojecten, leverden ons naast nieuwe contacten ook leerkansen op. Met de juiste 
mentaliteit, nl. raad vragen, kunnen wij veel leren over hoe doelgroepen het beste aangesproken 
kunnen worden. Werkpunt is om die inclusieve houding te vertalen naar alle 
corn mu nicatiekanalen. 

Personeel 
De samenstelling van het personeel heeft een start gemaakt qua diversiteit maar het moet nog 
diverser. Ook in werving van acteurs, freelancers, makers, theaterdocenten etc. In onze manier 
van werven zijn we al actiever op zoek naar inclusiviteit. Naast de officiele vacaturetekst, 
schrijven we nu ook steeds een officieuze, meer speelse en open jobomschrijving die de 
nieuwsgierige en inclusieve sfeer van onze organisatie moet weergeven. De werving gebeurt 
actiever met inbegrip van de gesloten facebook- of Linkedin-groepen. Bij de selectie levert de 
Rooney Rule niet alleen andere kandidaten op, maar ook nieuwe inzichten over werving en teal. 
Werkpunt is om die inspanningen nog aan te scherpen door bij te scholen. Omdat we deze code 
veel fundamenteler gaan aanpakken op alle afdelingen, gaan we het team ook bij- en 
omscholen. 

P. 4 
Partners 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid partners van HZT gegroeid. Dat heeft met onze 
veranderende mentaliteit te maken maar ook met de meer maatschappelijke aard van 
voorstellingen. Ook onze educatieve werkwijze, bijvoorbeeld het geven van theaterworkshops 
aan nieuwkomers in samenwerking met New Dutch Connections - die hier ook kantoor houden - 
draagt hieraan bij. De keuze om langer met een thema bezig te zijn vergroot die mogelijkheid 
om nieuwe partners  aan ons te binden.  

Hiphophuis Ontwikkelf Aanvraag 565920 
	

BIS activiteitenplan 2021-2024 
unctie 
	

p. 3 
Inleiding 

Het HipHopHuis is sinds 2002 het centrum voor creativiteit en ontwikkeling volgens de universele 
waarden van hiphopcultuur. Met Rotterdam als basis opereert het HipHopHuis landelijk en 
internationaal, met een dynamisch aanbod dat de status quo uitdaagt, cultureel en ook 
maatschappelijk. De afgelopen jaren hebben we ruimte gevonden voor inhoudelijke reflectie, 
voor het investeren in de urban arts sector, het ontwikkelen van community leaders en hun 
initiatieven, binnen en buiten onze directe achterban. Daarmee is onze groei al stevig ingezet. 
Zo lanceerden we in samenwerking met het VSBfonds het nieuwe concept Powertalk en zetten 
we een grote samenwerking op met de Kunsthal. Daar kwam een publiek op of dat vele malen 
groter was dan onze eigen community. En onze eigen community had nooit eerder ze iets om zó 
trots op te zijn binnen de muren van een museum. In de cultuurplanperiode 2021-2024 gaan we  
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naar the next level waarin we zelf initieren en agenderen vanuit een beter toegeruste organisatie 
en een onafhankelijke positie. Waarin we onze eigen inhoud verfijnen en verder bouwen aan een 
stevige urban sector, via de ontwikkeling van community leaders en grassrootsorganisaties. We 
versterken van dit netwerk, zowel organisatorisch als inhoudelijk, onder meer met training, 
Powertalks, een kennis- en netwerkconferentie en een grassrootsprogramma in het Rotterdam 
Street Culture Weekend. Urban arts is geworteld in hiphop en zwarte cultuur. Je kunt urban arts 
niet los zien van deze context. Vanuit dat vertrekpunt geeft ons programma urban arts en haar 
publiek een stevige plek in de culturele sector. Onze aanpak betrekt de communities bij de 
inhoud en zorgt voor eigenaarschap. Ook in the next level blijven we werken vanuit co-creatie 
met de artistieke voorhoede. Dat is en dat blijft ongewijzigd, omdat geloofwaardigheid de enige 
manier is om biculturele Nederlanders, en de urban arts scene in het bijzonder, vanuit 
vertrouwen deel te laten nemen aan de culturele sector. 

p. 8 
Erykah Badu zegt 't, de jeugd leeft 't, de status quo ontkent het. Hiphop is de healer. Hiphop is 
de belangrijkste culturele stroming van de afgelopen 50 jaar. Uitgegroeid van een lokale New 
Yorkse subcultuur naar de meest invloedrijke subcultuur in de wereld. Gecreeerd door kinderen 
en jongeren die noodzaak zagen zichzelf en hun omgeving opnieuw uit te vinden op een 
autodidactische manier, als een sampler. Bestaande kunst en cultuur werd afgebroken en 
opnieuw opgebouwd uit verschillende elementen en invloeden - de uitkomst soms niet meer te 
herleiden naar de oorspronkelijke bronnen. Hiphop vertrekt vanuit je innerlijke authenticiteit, 
van daaruit past hiphop zich aan en transformeert de situatie en omgeving. Hiphop vertrekt 
vanuit jouw kracht, vult aan, verrijkt en maakt dat je je openstelt aan de wereld. Dat is 
precies waarom het zo'n globale aantrekkingskracht heeft. We influence the influencers. In 2002 
opende de Rotterdamse hiphopcommunity het eerste HipHopHuis ter wereld, een nieuw 
fenomeen waar verschillende disciplines samenkwamen onder een dak. De belang-rijkste doelen: 
erkenning krijgen als kunstvorm en het voortbestaan van de hiphopcultuur. Eind jaren negentig 
werden we gefouilleerd als we kwamen optreden. Twintig jaar later is het HipHopHuis een 
instituut, met 2019 als ons beste jaar tot nu toe met ruim 100.000 bezoekers en een omzet van 
een klein miljoen. We wonnen de Doro Siepelprijs voor onze bijdrage aan diversiteit en we staan 
op de gastenlijst bij feestjes van het Koningshuis. Breaking wordt een Olympische Sport en 
de drievoudig wereldkampioen is Nederlands' trots Menno van Gorp. Het momentum was nooit 
eerder zo sterk. Wij belichamen de volwassenwording van ons genre. We zijn de 
ontwikkelinstelling die de understanding over de urban arts oprekt, zowel binnen als buiten de 
urban sector. Dit doen we vanuit de urgentie van intellectueel leiderschap en eigenaarschap, om 
als scene meer plek te claimen en meer betekenis te geven aan onze culturele beweging. 
We leiden leiders op en vergroten hun zichtbaarheid. We verbinden denkers en doeners met 
elkaar, lokaal, landelijk en internationaal. Daarmee leggen we een stevige basis voor 
huidige en toekomstige game changers. Urban arts is geworteld in hiphop en zwarte cultuur. Je 
kunt urban arts niet los zien van deze context. Om verder te groeien als culturele beweging moet 
je niet alleen vakmanschap en artistieke vaardigheden doorontwikkelen, maar ook je relatie tot  
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de maat-schappelijke context. Met onze track record, methodiek en visie is het HipHopHuis 
de plek waar urban arts zich verder ontwikkelt op al deze fronten. Door het HipHopHuis te 
betrekken in de BIS wordt kennis, netwerk en methodiek onderdeel van de Nederlandse 
culturele infrastructuur. Met het ondersteunen van dit plan draagt het Rijk bij aan het 
doorontwikkelen van het intellectueel kapitaal in de landelijke urban arts sector, met grote 
impact op de leiders hierbinnen, en een groeiende bewustwording bij een veel bredere kring. 
Voor de overbrugging tussen makers en denkers is verbinding nodig, want reflectie en discussie 
is nodig voor een duurzame artistieke ontwikkeling. Onze plannen zijn groot in de impact, maar 
bescheiden in omvang. Onze aspiraties zijn verstrekkend en reiken verder dan de komende 
periode. We maken weloverwogen keuzes om ons apparaat in een realistisch tempo te laten 
meegroeien met onze ambitie. 

p. 12 
Het HipHopHuis is sinds 2002 het centrum voor creativiteit en ontwikkeling volgens de universele 
waarden van hiphopcultuur. Een safe space voor beginners, professionals en fanatiekelingen. Ze 
vinden er houvast in hun artistieke, persoonlijke en sociale ontwikkeling. De organisatie wordt 
gerund door een hecht team met diepe wortels in de internationale hiphopcommunity. Met 
Rotterdam als basis opereert het HipHopHuis landelijk en internationaal, met een dynamisch 
aanbod dat de status quo uitdaagt, in het individu, de hiphopscene en de culturele sector. Het 
HipHopHuis was het eerste in z'n soort: ons merk HipHopHuis is zo bepalend geweest voor de 
ontwikkeling van hiphop in het culturele landschap, dat soortgelijke initiatieven op allerlei 
plekken in het land ook 'hiphophuizen' genoemd worden. Wij zijn voor hiphopinstellingen wat 
Red Bull is voor energy drinks. We hebben een voorbeeldfunctie en we keep changing 
the game. We pushen de inhoudelijke grenzen en bouwen aan een infrastructuur in onze scene. 
Dit is voor de komende jaren onze reden van bestaan. 
2.1 ONZE VISIE 
Het HipHopHuis streeft naar een wereld waarin je als jongere kans- en invloedrijk bent, de 
ruimte krijgt je eigen kracht te ontdekken, jezelf te zien in al je complexiteit en van daaruit 
te bouwen en te bloeien, samen met de mensen om je heen. 

2.2 ONZE MISSIE 
Krachtige individuen maken sterkere communities, sterke communities maken een betere 
samenleving. We versterken de wereld met hiphop. In een land als Nederland dat balanceert 
tussen superdiversiteit en polarisatie realiseert het HipHopHuis a sense of belonging. 

2.3 ONZE STRATEGIE 
We ontsluiten creativiteit, voeden artistiek en organisatorisch talent en bieden podia, zowel op 
lokaal, landelijk en internationaal. We hebben de tools, de kennis en het netwerk waarmee onze 
deelnemers uitgroeien tot zelfverzekerde, onderlegde creatieve leiders, die richting geven aan 
hun eigen toekomst en die van de culture, binnen en buiten onze landsgrenzen. Wij realiseren 
onze visie en missie door het ontwikkelen en supporten van creatief talent op een toegankelijke  
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en custom-made manier. 

2.4 DE WAARDEN EN PRINCIPES VAN HIPHOPCULTUUR 
Het vertrekpunt in ons aanbod, onze aanpak en onze uitingen zijn de universele hiphopwaarden, 
waarmee we de cultuur discipline overstijgend benaderen. We passen de waarden toe op urban 
stijlen als deejaying, breaking, spoken word, vogue, afro, producing, dancehall en knowledge of 
self. 

1) Express Your Self 
Creatieve expressie ligt aan de basis van hiphop. Rap, breaking, deejaying, beatboxen en graffiti 
waren de stijlen van het eerste uur, maar inmiddels zijn er tal van dans- en muziekdisciplines die 
onder de paraplu 'hiphop' passen. Bovendien beperkt hiphopcultuur zich niet tot deze artistieke 
uitingsvormen. Hiphop manifesteert zich ook politiek, economisch en intellectueel. 

2) Keep It Real 
Authenticiteit zit tot in de haarvaten van hiphop culture en is de rode draad in ons bestaan. Het 
leert je luisteren naar je innerlijke stem - wees jezelf tegen elke prijs, anders ben je niet credible 
en !evert het je niks op. 

3) Speak Truth To Power 
De oorsprong van hiphop ligt in de jaren zeventig in de Bronx, New York, waar men hard 
getroffen werd door ongelijkheid en onrecht. Het benoemen en bestrijden van onrecht is het 
fundament van de maatschappelijke missie van hiphop. 

4) Change The Game 
Hiphop blijft vooruit kijken en verder bouwen op de rijke traditie. Innovatie en vernieuwing is de 
essentie van deze groei: originaliteit is hierbij de kern. 

5) Each One Teach One 
Binnen de hiphopcultuur is het een missie om een volgende generatie to inspireren. Via 
mentoring, coaching, docentschap en thought leadership wordt dat concreet. De meest dankbare 
rol voor een artiest is als je overtreft wordt door je leerling, die vanuit een eigen authentieke 
core iets nieuws toevoegt. 

2.5 ONZE WERKWIJZE: VOOR ONS DOOR ONS 
We geloven in het mantra 'voor ons, door ons'. De hiphopcommunity, waar onze medewerkers, 
artiesten, community leaders, communities, docenten en publiek samen deel van uitmaken, deelt 
het fundament van hiphopwaarden. 
Door deze aanpak is het HipHopHuis gericht op het ophalen van de vraag en spelen we in op 
behoeftes in de Nederlandse scene. Het is voor ons vanzelfsprekend om niet 
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p. 24 
4.4 SAMENWERKINGEN 
In onze methodiek is co-creatie een vast gegeven. Door partijen te betrekken bij het totale 
proces (inhoud, communicatie, productie) bereiken we samen meer dan de som der delen en is 
er wederzijds eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en trots. 
The Black Archives & Patta Binnen ons Powertalkconcept is er een sterke match met het werk 
van The Black Archives op het gebied van hiphop. In onze meest recente samenwerking was ook 
streetwear label Patta betrokken als partner, vanuit het project 'Books We Share, That Make Us 
Care'. We kijken ernaar uit om deze driehoek opnieuw te maken. Dankzij dit partnership 
ontsluiten we een aanvullend netwerk binnen de context van hiphop en zwarte cultuur. 

The Notorious IBE 
The Notorious IBE (International Breakdance Event) is een driedaags, internationaal hiphop- en 
dansfestival in Heerlen. We werken al zes jaar samen, waarvan de laatste vijf jaar intensief met 
een eigen area. Wij zetten hier een progressief programma neer om de wereldwijde break- en 
urban danscommunity uit hun comfort zone te pushen. Met een focus op de ontwikkeling van 
vrouwelijk leiderschap hebben we een statement gemaakt tussen de veelal door mannen 
georganiseerde battles en toernooien. Jaarlijks wordt het evenement bezocht door 12.500 
bezoekers afkomstig uit ruim 40 landen. Een belangrijk moment dus, om ons ook internationaal 
te positioneren. We ontmoeten er onze internationale peers en partners zoals Break Free uit 
Houston, Just for Rockers uit Parijs en Breaking Convention uit Londen. 

ADE Beats 
De hiphopconferentie ADE Beats brengt jaarlijks de landelijke en internationale muziekindustrie 
bij elkaar in de Melkweg, Amsterdam. We hebben een lange geschiedenis met elkaar, die begon 
met de eerste 'Beats for Kids' in het HipHopHuis en recentelijk met een panel tijdens ons event 
Make A Scene. De komende periods programmeren we jaarlijks naast 'Beats for Kids' een 
internationale Powertalk tijdens ADE Beats. 
Summer Dance Forever Het urban dansfestival Summer Dance Forever is een spit in het 
internationale circuit van stand-up dance, artistiek !eider John Agesilas deelt onze gezamenlijke 
missie om de dansgemeenschap te voeden met cultuurhistorische kennis. We werken waar 
mogelijk samen, zowel in de totstandkoming van onze Powertalks, als in een nieuw concept 
waarin we Summer Dance als onderdeel van Make A Scene in Rotterdam ontvangen. 
Research Centre for Material Culture (RCMC) We werken samen met RCMC op het gebied van 
research, programmering en uitvoering. Onze ambitie is om concrete invulling te gaan geven aan 
het uitdragen van principes en geschiedenis van urban arts. Zowel in onze programmering 
als online, in beeldproducties en publicaties. Deze producten dragen bij aan een lokaal 
hiphoparchief dat tot nu toe grotendeels ongedocumenteerd is gebleven. Onze samenwerking 
draagt de titel: 'Keeping It Real: HipHop, from Rotterdam to the World'. De publicaties, film en 
expositie leiden toe naar een manifestatie in 2022, gelijktijdig met het 20-jarig bestaan van het 
HipHopHuis.  
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Operator Radio 
Operator Radio is een online radiostation dat uitzendt vanuit een zwevende zeecontainer, 
praktisch naast het HipHopHuis. Hun bereik onder vooruitstrevende muziekliefhebbers in binnen-
en buitenland is groot. Operator Radio gaat de Powertalks live streamen en toevoegen aan hun 
online archief. 

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
We hebben de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met het LKCA. Echter hebben we tot nu 
toe niet in de positie gezeten hierin zelf te agenderen en op onze eigen condities te werken. Met 
de content die wij nu ontwikkelen kunnen we de kanalen van het LKCA inzetten om een breder 
cultureel netwerk aan te haken op de ontwikkeling van het urban genre. Dit past bij onze 
ambities om het bredere veld te bereiken en bij de ambities van het LKCA, mede gezien hun 
aansluiting bij het European Hiphop Studies Network. 

Superark 
Navin Thakoer is kunstenaar en initiatiefnemer van Superark en OntFramed, waarin met 'visuele 
placemaking' ruimte wordt gemaakt voor nieuwe visies aan het dominante culturele discours. We 
werken samen aan een mentoringtraject met de Nederlandse graffitipionier Greg Oron waarin 
deze methodiek wordt toegepast. Komende jaren bouwen we deze formule uit met meerdere 
talenten. 

Bijlmer Parktheater 
We hebben een bijzondere band met Ernestine Comvalius (directeur) en Simone Zeefuik 
(programmeur) van het Bijlmer Parktheater. We hebben in de afgelopen periode onze 
vertrouwensrelatie versterkt, mede door sessies over inclusiviteit en een programme rond de 
serie 'When They See Us'. In de komende periode bouwen we voort op deze 
samenwerking. 

Toepassing van de 	Toepassing Codes (p. 78 - 79 in aanvraag) 
CODES 
	

Codes 
Inclusie en fair practice zijn thema's die verweven zijn in onze kerndoelen, onze aanpak en 
de ambities voor de komende periode. Omdat co-creatie aan de basis ligt van onze formules 
is het belangrijk om expliciet te zijn over integriteit en openheid. Zo hebben we een aantal 
vuistregels voor de manier waarop we met elkaar omgaan; We bieden en verwachten een 
gelijkwaardig proces met inzicht en zeggenschap in financien, duidelijkheid over credits en 
intellectueel eigendom en heldere afspraken over communicatie. 

Code Culturele Diversiteit 
Het HipHopHuis is organisatie waarin diversiteit zichtbaar is op alle niveaus, in bestuur, 
llybliek„proArammeriggpersoneel en partners. Een inclusieve werkwilKe is voor ons 	 
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vanzelfsprekend, zelfs noodzakelijk om te komen tot eigenaarschap en relevantie. Ons 
programma komt tot stand in co-creatie met uiteenlopende partners en communities. Deze 
samenwerkingen slagen alleen met een sensitieve aanpak. Dat werkt omdat ons personeel 
zelf onderdeel is van deze communities, zowel ons vaste personeel als onze vrijwilligers. 
Ons team belichaamt daarmee niet alleen onze waarden, maar is herkenbaar en vertrouwd 
voor ons publiek. Onze werkwijze en ons publiek hebben we eerder beschreven in ons 
profiel. We zijn voorbeeld in de sector en worden om die reden vaak om advies gevraagd. 
Desondanks blijven we onszelf ontwikkelen op dit onderwerp. Dat doen we met Ring The 
Alarm-sessies, waarin we experts uitnodigen om met ons team in gesprek te gaan. De 
deskundigen zijn rolmodellen aan wie wij ons kunnen spiegelen: mensen met een geleefde 
ervaring op de onderwerpen inclusie, intersectionaliteit en decolonisatie. 
In de komende periode zetten wij de Ring the Alarm-sessies door, en nodigen daarvoor een 
groter deel van onze organisatie uit. Naast het vaste personeel nodigen we ook docenten en 
vrijwilligers uit. Zo bouwen we niet alleen aan onze kennis, maar ook aan een open cultuur 
waarin we deze onderwerpen bespreken. 

Fair Practice Code 
De urgentie van de Fair Practice code is ons meer dan bekend. De ontwikkeling die we als 
organisatie hebben doorgemaakt gaan we borgen, daar hoort een geactualiseerd 
personeelsplaatje bij. Dat geldt voor de hoeveelheid functies, de beloningssystematiek en 
het aantal uren. 
Bij de aanscherping van onze visie en onze professionaliseringsslag hoort betere beloning, 
zowel voor de mensen binnen onze organisatie als voor freelancers. Voor de freelancers 
hebben we een hoger tarief begroot. Ondanks de loyaliteit en gunfactor van artiesten wordt 
het moeilijker om mensen duurzaam aan ons te binden vanwege onze lage tarieven; onze 
artiesten kunnen elders steeds beter betaalde opdrachten krijgen. Om ons niveau vast te 
houden moeten we de tarieven verhogen. 
Bovendien motiveren we makers en community leaders in ons leadership programma om 
zich niet te laten uitbuiten. En de condities die we verwachten van anderen met wie we 
samenwerken, moeten we zelf ook bieden, aan ons team, aan onze bezoekers, in ons pand 
en in onze relaties. We must practise what we preach. 
Een integrate upgrade is nodig omdat de organisatie anders niet overeind blijft. We kiezen er 
nu niet voor om op voorhand te schaven aan onze programma's. Daarvoor is de urgentie te 
groot. 

Governance Code Cultuur 
Ons bestuur bestaat uit een diverse groep professionals (genderidentiteit, etnische 
achtergrond, leeftijd, expertise). De inzet van diversiteit en voor onze community is de 
essentie van het HipHopHuis en het bestuur. De principes van de GCC worden actief 
toegepast. Mogelijke belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen worden gemeld en 
besproken. Zo wees een van onze bestuursleden na overleg een bestuursfunctie of vanwege 
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de mogelijke perceptie van belangentegenstelling. Nevenfuncties zijn bekend. Principes rond 
de wijze van besturen liggen vast in het bestuursreglement. Er vindt zorgvuldige 
verslaglegging plaats, openbaar en naar de gemeente. Het bestuur bewaakt de artistieke en 
professionele integriteit van de organisatie, onder meer door scherp te sturen op de 
(on)wenselijkheid van samenwerkingen en de invloed van externe financiers. Zorgvuldigheid 
naar onze mensen en fair practice maken dat wij de komende cultuurplanperiode 
aanpassingen doen in het beloningsbeleid van het HipHopHuis. Uitdagende situaties worden 
door directie en medewerkers aan het bestuur gemeld. Hiervan zijn in de voorbije jaren 
diverse voorbeelden dankzil goed overlegopgelost. 
Activiteitenplan 
p. 4: 
En, we zijn een niet te missen podium voor nieuwe muziek met waarbij we met partners als 
Rewire en het nieuw op te richten Rizoom een impuls geven aan de nieuwe muziekscene. 
Met andere woorden, we zijn een huis in beweging. De enige ontwikkelplek in Nederland die zich 
specifiek richt op dans en beweging en daarin landelijk een voortrekkersrol speelt. Een 
eigenwijze plek die makers kansen geeft, genres vernieuwt en ontwikkelt en daarmee relevant is 
voor en een afspiegeling wil zijn van de maatschappij. 

P. 5 
Missie en visie 
De manier waarop we werken is in beweging. Korzo kiest een nieuwe koers. We gaan voor meer 
dialoog, meer diversiteit en meer doorstroming. 

Onze drie ambities 
1. Leidraad beweging: we hanteren als thematische leidraad in al ons werk het bewegen. Dans, 
fysiek theater en circus zijn geworteld in beweging. En hoewel muziek daarbij een aparte poot 
lijkt, is beweging in dit genre voor Korzo vanzelfsprekend. In alle programma's en activiteiten die 
we produceren, presenteren en ontwikkelen is de beweging in de maatschappij leidend. We 
rekken ons ontwikkelbeleid op van dans naar beweging, passend bij de huidige en komende 
generatie makers voor wie multi- en interdisciplinair werken een gegeven is. Dat betekent niet 
dat we een multidisciplinaire ontwikkelplek warden, maar het geeft Korzo wel meer vrijheid en 
sluit aan bij ons jonge publiek, dat steeds meer switcht tussen verschillende genres en stijlen. 

2. Investeren in publiek: we hebben een rol in de samenleving, een overtuiging die uit het 
bovenstaande punt al spreekt. Kunst en de kunstenaar staan niet op zichzelf, maar verhouden 
zich tot de steeds veranderende samenleving en maken er deel van uit. Vertaald naar Korzo: wij 
en de makers investeren sterker dan ooit in het (leren) kennen van ons publiek. 

p. 6 
3. Proactief in samenwerking: vanuit de beweging definieren we ook onszelf. Korzo is een open, 
gastvrije organisatie die ontvangt en erop uit gaat, die proactief is en opereert als  
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netwerkorganisatie. We willen in allerlei vormen bijdragen aan de culturele en maatschappelijke 
biotoop. Samenwerken is voor ons essentieel en verrijkend. We zien Korzo als knooppunt in een 
groot lokaal, landelijk en internationaal netwerk van makers en publiek. We opereren in vele 
netwerken waardoor we onze eigen kennis en expertise en die van onze gasten, partners en 
makers optimaal kunnen inzetten. We werken als hybride organisatie met een gedegen structuur 
en eigen wijze van produceren. Dat past bij de generatie makers die nu op het punt staat met 
hun werk de wereld te veroveren. En dat past bij de keuzes van het publiek van vandaag. 

De vier V's 
Ons beleid is helder gekaderd binnen vier waarden, alien met een v: vernieuwing, verklaring, 
verdieping, en verbinding. We houden de blik breed op het podiumkunstenveld en op de 
samenleving wear dat veld deel van uitmaakt. 

P. 7  
Vernieuwing heeft inhoudelijk betrekking op het werk en de ontwikkeling van de genres, maar 
ook op de doorstroming: de makers zijn bij Korzo voor een tussenstop, ze maken ook weer 
ruimte voor anderen die na hen komen. Verdieping komt op verschillende vlakken tot stand. 
Makers worden aangespoord om te blijven streven naar inhoudelijke verdieping van hun 
kunstenaarschap, en kunnen hiervoor een beroep doen op begeleiding door de Korzo staf, 
artistieke coaches en dramaturgen. Maar verdieping betreft ook het vergroten van de impact en 
de zeggingskracht van het werk. Verklaring vindt plaats in het intensieve contact dat we 
stimuleren tussen onze makers en het publiek. De studio's zijn in ons huis, wat het mogelijk en 
makkelijk maakt om creatieve processen te delen met publiek; wezoeken makers die ervoor 
openstaan om te werken, praten en delen met groepen uit de samenleving. Deze bredere basis 
brengt een hechtere verbinding tot standtussen Korzo, de makers en de samenleving waarin we 
ons bewegen. 

p. 19 
Marketing en educatie 
Korzo-publiek is avontuurlijk, nieuwsgierig, stedelijk en hoogopgeleid. Ons publiek kiest 
confrontatie boven garantie en inhoud boven vermaak. Men komt voor het programme, maar 
ook voor de steer. Uiteraard benaderen we ons diverse publiek per genre op verschillende 
manieren. Niet iedereen is immers hetzelfde en we kunnen en willen ook niet iedereen 
bedienen. Onze aanpak is te vinden in het uitgebreide marketingplan dat bestaat uit 
verschillende deelplannen, per format, per genre en doelgroep. Dit plan is uiteraard op te 
vragen. 

p. 19 & 20 
Publiekswerking & community building 
De samenleving verandert sterk; publieksgroepen voor podiumkunsten zijn in beweging en wie 
de weg naar een theater nog niet vindt, heeft misschien best interesse. Onze ambitie is  
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belevingen te bieden waarbij het publiek, jong en oud en vanuit verschillende achtergronden, 
geInspireerd en geenthousiasmeerd het theater verlaat. Zo wordt een voorstellingsbezoek bij 
Korzo ingebed in een bredere ervaring om de band met publiek te versterken en drempels weg 
te nemen bij potentieel nieuw publiek. Twee trajecten hierin benoemen we graag: 
publieksontwikkeling en educatie- en randprogrammering. 

p. 21 
Crosstown on tour. 
Jongeren komen niet alleen naar Korzo, wij trekken ook de 
wijken in. leder stadsdeel in Den Haag heeft een Cultuuranker: een theater, bibliotheek of 
museum van waaruit activiteiten voor het stadsdeel georganiseerd worden. In 2019 draaiden we 
een succesvolle pilot met twee Cultuurankers, een in de Schilderswijk (Theater Vaillant) en een 
in de Spoorwijk (Laaktheater). Hier geven dansdocenten van Korzo een tien tot twaalf weken 
durend workshopprogramma dat eindigt met een presentatie in Korzo. Jongeren uit de wijk zijn 
het publiek. Dit workshopprogramma werkt als een instapmodule voor jongeren voor wie de stap 
naar Korzo nog niet vanzelfsprekend is en is voor Korzo een onderdeel van het scoutingbeleid 
voor jong talent. 

Toepassing van de codes Toepassing van de Codes 
Korzo onderschrijft de Codes en volgt de CAO Toneel en Dans. 

p. 1 
Code Cultural Governance 
Met het aantreden van de nieuwe directeur in april 2018 is de organisatievorm van Korzo 
veranderd. Waar er voorheen een zakelijk en artistiek directeur waren, koos Korzo in 2018 voor 
een verandering van dit model en zocht een algemeen directeur, ondersteund door een zakelijk 
leider en een artistiek leider dans. 
Daarmee veranderde ook de inrichting van de rest van de organisatie. Onder het motto "zonder 
continuYteit, geen doorgroei" is samen met het personeel gekeken naar de beste invulling van de 
eigen functies binnen de organisaties, zijn functiebeschrijvingen opgesteld, indien nodig herzien 
en zijn het functieraster en de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit opnieuw 
vastgesteld. Tegelijkertijd kreeg de Raad van Toezicht nieuwe leden die geworven zijn via The 
Colourful People en ging daarmee van vier naar zes leden. Zij stelden samen met de directeur 
het RvT/Bestuursreglement op. Naast het RvT/Bestuursreglement is in 2019 ook een nieuwe 
overeenkomst opgesteld met de directeur/bestuurder en de Personeelsvertegenwoordiging 
(PVT). 

De directeur/bestuurder functioneert met een Raad van Toezicht waarmee een jaarlijks 
vergaderrooster met te behandelen punten is afgesproken. De directeur/bestuurder en de RvT 
ver2aderen minimaal vier keer kerlaar. De RvT verodert den keer2er par in afwezigheid van 
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het bestuur en heeft een jaarlijks overleg met de PVT. 

In 2019 zijn alle functiebeschrijvingen en daarmee het nieuwe loongebouw vastgesteld. De CAO 
Toneel en Dans is daarbij gevolgd en de Fair Practice Code is hierbij zoveel mogelijk als leidraad 
genomen, voor zover de mogelijkheden binnen de culturele sector dat toelaten. 
De mandatering is vastgesteld en er vinden jaarlijks vastgelegde resultaatgerichte gesprekken 
plaats tussen directeur en de RvT en leidinggevenden en hun medewerkers. Daarvoor wordt een 
gespreksformulier gevolgd. 

Code Diversiteit en Inclusie 
Door er actief op uit te gaan, wordt Korzo als vanzelfsprekend onderdeel van de veranderende 
stad en wereld. We ontwikkelen programmering en festivals die aansluiten bij de stad waarin we 
wonen. Zo hebben we bijvoorbeeld het project Satyagraha opgezet, waarbij onze eigen makers 
met zangers en dansers uit de stad, zoals Kwekers in de Kunst en het Zangam koor, deze Philip 
Glass opera hebben gemaakt. 

We spiegelen ons bij het aannemen van personeel, docenten en makers bewust aan de 
samenstelling van het (jonge) publiek waarmee we werken. We verbinden ons aan diverse 
partners en investeren in community managers. Diversiteit of inclusie is voor ons geen thema, 
het is een voorwaarde om toekomstbestendig te kunnen opereren. Korzo heeft meerdere 
lopende trajecten op dit gebied die we voortzetten in de nieuwe beleidsperiode: 
Publiek. "Are we here yet?" wordt voortgezet en verbindt het publiek, het programma en de 
makers via community managers. Deze community managers gaan in gesprek met hun 
achterban over wat zij zouden willen bezoeken en doen in Korzo. Ook zelf trekken we erop uit en 
gaan gesprekken aan over wat de bewoners van de stad en in het land beweegt. Daarbij geven 
we ons jonge publiek expliciet een stem in de programmering en programma's. Dat doen we 
bijvoorbeeld door ze te betrekken bij het programma via Crosstown en de oprichting van de 
urban denktank. 

Personeel. 
We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de stad. Bij het aannemen 
van nieuw personeel wordt door de HR-adviseur altijd vermeld dat diversiteit en inclusiviteit een 
rol speelt bij de aanname. Vervolgens zijn slagen gemaakt bij de uitbreiding van het 
marketingteam, het docententeam en het werken met community managers. Daarvoor opereren 
we proactief. Dat kost tijd, maar we werken hier actief aan. 
Onder leiding van Saundra Williams en Tessa van Lier volgt het personeel van Korzo momenteel 
een (Unconsious) Biastraining. De training bewerkstelligt daadkracht en biedt tools voor het 
maken van beleid en dat vervolgens om te zetten in resultaat. Er wordt momenteel een breed 
gedragen en gezamenlijk geformuleerd beleid met concrete acties opgesteld. Dat wordt jaarlijks 
centraal besproken en gemonitord. 
Daarnaast krijgen jonge Korzo-medewerkers de gelegenheid het programma van de Haagse  
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Cultuuracademie volgen. Daarbij haakt Korzo ook aan als programmapartner. 

Programma. 
Met het India Dans Festival en het werken met een diverse makerspool zijn heldere stappen 
gezet richting een divers en inclusief programma. We geloven in ons programma en vinden dat 
daarin representatie van belang is. 

Met Deborah Cameron en Damani Leidsman voeren de directeur, programmeurs, hoofd educatie 
en hoofd marketing doorlopend gesprekken over wat we verstaan onder diversiteit en 
inclusiviteit en wat concrete acties zijn om in de programmering aansluiting te blijven vinden bij 
de veranderende stad Den Haag. 

Een ander voorbeeld is de opzet van de urban denktank om programme in te vullen. Met deze 
denktank ontwikkelen we een programmalijn. De denktank wordt ingevuld door een eigenstandig 
programme-team: onze community managers, vertegenwoordigers van GUAP, docenten van ons 
educatie-team en Korzo-medewerkers vanuit marketing, educatie en programmering. 

Programme en partners. Den Haag kent een grote diversiteit aan publieksgroepen die allemaal 
een specifieke benadering willen. Om dat potentieel ten voile te benutten en recht te doen aan 
onze uitspraak dat we er willen zijn voor zoveel mogelijk, steeds wisselende groepen publiek, 
zetten we de komende periode sterk in op publieksontwikkeling. In een nieuwe, nauwe 
samenwerking met de programmeurs, makers en de afdeling marketing en educatie werken we 
de komende periode een uitgebreid educatie- en publieksontwikkelingsprogramma uit. Onze 
programma's worden daardoor zichtbaar meer divers en inclusief. Het werken met community 
managers, het docententeam en de groep makers die we aannemen zijn daarvan voorbeelden. 

Met de organisatie van This is Drip! is het afgelopen jaar semen met GUAP (Sherwin Blijd) en 
CultuurSchakel (Joan Biekman) ruimte gegeven om jong Haags urban danstalent een platform te 
bieden. Met The Hague Moves, een initiatief van Pep Den Haag, trekken we de komende periode 
op om divers choreografisch talent te stimuleren. Dat doen we ook in samenwerking met St. 
Aight (Heavy Hitters), die daarnaast in Korzo een thuisbasis hebben voor I Love HipHop. Onder 
leiding van Multicultureel Jongerengeluid werken we aan een Gnawa Festival en programmeren 
we Noord-Afrikaanse concerten. 

Ook geven wij met het Holland Dance Festival invulling aan de inclusieproductie in het kader van 
DanceAble. Dat doen wij door makers uit ons eigen huis te verbinden aan deze productie. 

CAO en Fair Practice / pay 
De Codes worden in ieder geval een keer per jeer besproken tijdens een vergadering van de 
Read van Toezicht met de directeur/bestuurder. De CAO en Fair Practice Code worden gevolgd 
wanneer het gaat om eigen ploducties,zogramma en personeel. We zien eenprobleem 1311  de 
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inkomende programmering en waarvoor een reguliere uitkoopsom wordt betaald. Dit knelt want 
het is hierbij niet mogelijk te achterhalen of deze artiesten fair betaald worden. Zij staan 
namelijk niet onder contract bij Korzo. Dit dilemma is neergelegd bij de NAPK, de 
belangenvereniging van aangesloten Podiumkunstinstellingen en Kunsten92. 

Ook binnen het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag (DP) waar Korzo lid van is, wordt de 
waarde van de Fair Practice Code erkend. Het DP zal in de komende vergaderingen bespreken 
wat de mogelijkheden zijn, maar voorziet bij voorbaat dat invoering van welke Fair Practice-
maatregelen dan ook, (financiele) consequenties zal hebben en/of leiden tot verschraling van het 
aanbod, die niet binnen gelijkblijvende budgetten opgevangen kunnen worden 

Korzo - personeel 
Bij het aangaan van contracten en inroosteren van personeel worden de richtlijnen van de CAO 
Toneel en Dans nageleefd. Korzo past deze CAO toe en volgt bij het aantrekken van zzp'ers deze 
richtlijn. Korzo hanteert voor choreografen en dansers een afgeleide van de CAO. Het bruto tarief 
wordt in 2019 nog vermeerderd met 30%, vanaf 2020 is dit 40% zoals afgesproken met de 
sociale partners. Voor publiciteitsmedewerkers, productieleiders en technici worden tarieven 
gehanteerd tussen de € 30,- en de € 50,- per uur. Dit tarief is afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden en de werkervaring. 

Korzo investeert in duurzame inzetbaarheid van haar personeel. Niet alleen via 
scholingstrajecten maar ook door medewerkers de gelegenheid te geven van functie te wisselen 
of bij andere werkgevers ervaring op te doen en kennis te delen. 

Structureel overwerk is bij Korzo niet aan de orde. Overwerk wordt door de medewerkers binnen 
een realistische termijn gecompenseerd. Wanneer overwerk noodzakelijk is, wordt het overwerk 
door de medewerker zo snel mogelijk gecompenseerd of er wordt vervangend personeel 
aangetrokken om compensatie mogelijk te maken 

Likeminds 	Ontwikkelf Aanvraag 506196 
	

Activiteitenplan likeminds 2021-2024 
unctie 
	 p. 1 

H1 Waarden 
Missie en visie 
Met de begeleiding van honderden superdiverse theater-, film- en muziekmakers (waaronder 
Nasrdin Dchar, Glen Faria, Sef, Akwasi, Dilan Yurdakul en Saman Amini), met de productie van 
tientallen succesvoorstellingen (waaronder TF-geselecteerden Schijn en A Seat at the Table), 
met het coproduceren van prijswinnende films (Rabat en Wolf), met het initieren van relevante 
talentontwikkeling-platforms (De Nacht van de Vergeten Toneelpnjzen, De Tafel van 
Talentontwikkeling en het Performance Technology Lab), met het creeren van internationale 
projecten (Generation-to-Generation, ID:Babylon en The Wells Project), met het verbinden van 
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rafelranden en instituties, met de radicale en onvermoeibare beleidsadvisering bij fondsen, raden 
en overheden, met het continu licht zetten op blinde vlekken heeft Likeminds de afgelopen twee 
decennia bewezen stadsbreed en wereldwijd een van de meest relevante ontwikkelplaatsen te 
zijn. De komende jaren willen wij dit blijven zijn. En meer. Omdat altijd alles in beweging is...en 
moet zijn om het relevant te houden. Likeminds is een ontwikkelplaats. Makers, medewerkers, 
partnerships, publieksgroepen, ze ontwikkelen zich door onze activiteiten: trainingsprogramma's 
voor jong talent, theaterproducties en internationale multimedia-projecten. We doen veel. We 
zijn superdivers. We doen dit alles op basis van enkele waarden: 
Likeminds is radicaal ontwikkelen 
De hele organisatie ademt ontwikkeling als kerntaak. We bieden makers een begeleidingscontext 
en podium om zich als zelfstandig kunstenaar te ontwikkelen. We bieden medewerkers een 
duurzame, professionele omgeving, waarmee ze zich kunnen ontplooien als 'mogelijk-maker'. We 
bieden partners in het werkveld de uitdaging om aan te haken bij nieuwe concepten en 
platforms, waarmee relevante verbindingen in stad, land en wereld ontstaan. We bieden 
verschillende groepen in de samenleving een dynamisch programma van activiteiten, waarmee 
onverwachte ontmoetingen plaatsvinden. Ontwikkeling staat centraal. Duurzaamheid, diversiteit 
en veiligheid vormen daartoe de bedding. 

Likeminds is radicaal maken 
Als je iets maakt, wordt het zichtbaar. De huidige wereld vraagt om zichtbare, constructieve 
alternatieven voor cynisme en angst. We leven in een tijd met grote uitdagingen: we putten onze 
leefwereld uit, we laten bedrijven 
en technologieen onze levens bepalen, we maken steeds moeilijker onderscheid tussen felt en 
fictie, we zien de rechtsstaat broos worden. De vraag is hoe we daarmee omgaan. Berusten we 
met deze gegevens? Verzetten we ons tegen het systeem? Of maken we alternatieven en breken 
we daarmee de vicieuze cirkels? Likeminds staat het laatste voor. We bieden weerstand door te 
maken. We create to resist. 
Likeminds is radicaal verbinden 
Maken is verbinden. Je maakt continu contact met het materiaal (verhalen, vormen) en met het 
publiek dat ernaar kijkt. Dat ontstaat al in de voorbereidingsfase en loopt dwars door het 
maakproces heen. Hoe meer contact er is, des te meer verbindingen er ontstaan, des te meer 
het eindresultaat relevant is voor verschillende mensen. Wij kiezen er radicaal voor om het niet 
alleen te doen. Wij maken graag samen met gelijkgestemden - die niet per se te vinden zijn in 
hetzelfde netwerk, circuit of discipline. Radicaal verbinden is gelijk aan grenzen overschrijden. 

p. 2 
Likeminds is radicaal divers 
Wij verbinden ons met gelijkgestemden, dwars door allerlei lagen, circuits en vakgebieden heen. 
Hiermee ontstaat een divers netwerk. Wij bevinden ons in de geInstitutionaliseerde omgeving 
van schouwburgen en stadsgezelschappen en in de rafelige netwerken van onze makers. Wij 
produceren met kleine en grote, publiek gefinancierde en commerciele partners. Wij presenteren 

44 



Overzicht beleidsplannen BIS-gezelschappen m.b.t. diversiteit 

ons superlokaal en internationaal. Ons werk is radicaal divers. Soms wit, soms zwart, soms 
persoonlijk, soms universeel. Wij bieden nieuwe makers het podium. Een generatie die divers by 
context is. De belevingswereld van onze makers is vloeibaar en meerstemmig. Hun identiteit 
vervloeit van omgeving naar omgeving, van situatie naar situatie, van publieksgroep 
naar publieksgroep. Het werk dat daaruit voortkomt is dan ook divers. Het ontwikkelt zich via 
wereldbeelden en fascinaties - waarbij culturele en religieuze diversiteit een katalysator is. 
Likeminds is radicaal futuristisch Maken vanuit een wereldbeeld, vraagt om een visie op de 
toekomst. Aileen al om het hoge tempo waarin technologieen de manier waarop we leven, kunst 
maken en ervaren ontwikkelen. Wat vandaag actualiteit is, is morgen irrelevant. Wat vandaag 
hip is, is volgende week klassiek, maar kan een jaar later weer retro zijn. Het is daarom 
belangrijk om radicaal futuristisch te zijn. Eenmaal een visie op de toekomst, dan ook de morele 
verplichting om te handelen. Laat dat nou precies zijn wat de jongste generaties van ons vragen 
in de recente protestmarsen. Als we weten waar we op afstevenen, wat doen we er dan mee? 
Zoals futurist en historicus Yuval Harari het omschrijft: "Als je niet weet wat je wilt, of waar je 
naartoe gaat, dan is het voor de technologie wel heel makkelijk om je een richting te geven." De 
keuze is aan onszelf. Doe je iets? Maak je? Of doe je wat anderen mogelijk-maken of machines 
je laten doen? Wij kiezen voor radicale, toekomstgerichte eigenzinnigheid. 
Likeminds is radicaal plaats-bepalend Wij vormen een plaats waar ontwikkeling ontstaat. Vanuit 
een divers wereldbeeld en radicale eigenzinnigheid. Vanuit visie en moed. Vanuit verbintenis met 
gelijkgestemden. Bij ons is steeds de vraag: ben je een maker of een volger? Creeer je nieuwe 
horizonten of laat je je door algoritmes sturen? Wij kiezen er radicaal voor om bewust, willens en 
wetens, eigen algoritmes te maken en onze makers een context te bieden waarin ze hetzelfde 
kunnen doen. De modus is: als anderen het niet doen, doen wij het. Vervolgens creeren we 
nieuwe ruimtes en plaatsen waar mogelijk wordt wat noodzakelijk is. Mentaal, artistiek en fysiek. 
Daarmee zijn wij door te maken ook plaats-bepalend. Als een nomade die zijn kamp opzet. Hier 
gaan we nu maken. Net  zolang het relevant is. Tot er ergens anders gemaakt moat worden, 
omdat het ergens anders relevanter is. 

ACTIVITEITENPLAN 

ID. 3 
Rotten & Thema's 
VANUIT ONZE VISIE HEBBEN WE EEN AANTAL ROLLEN: 
Likeminds als begeleider. Een nieuwe generatie theatermakers/podiumkunstenaars een 
ontwikkeltraject bieden, vanuit onze visie, kennis en ervaringen. De Likeminds' Factory is een 
oefenterrein voor jongeren met de behoefte om theater te maken. De Likeminds' Werkplaats is 
een proeftuin, waarin young professionals kunnen onderzoeken en signatuur ontwikkelen. De 
Non Profit Kapitalist is een productieplatform voor makers met publieksrelevante, sociaal-
artistieke concepten.Likeminds als verbinder. De nieuwe generatie verhalenvertellers 
verschillende platforms bieden om hun gemaakte werk te tonen en testen. Likeminds heeft een 
breed en divers netwerk van podia en festivals, die de makers als steppin' stones kunnen  
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gebruiken. Likeminds speelt regelmatig de rol van liaison. Likeminds als artivist. Het werk van de 
nieuwe generatie massa en context bieden, waarmee de opinio communis in beweging wordt 
gebracht. We stimuleren makers uit alle hoeken van de samenleving met alle diverse 
achtergronden, seksuele voorkeuren en gender-variaties om bij ons werk te maken. 
Likeminds geeft stem aan een nieuwe generatie maatschappijvormers. Ons programma schudt 
klassieke hokjes en heilige huisjes op. Likeminds als verkenner. Als organisatie stellen wij ons 
continu de uitdaging om te innoveren. Wij ontginnen nieuwe gronden. We ontwerpen nieuwe 
concepten. We rekken grenzen op. Letterlijk, als we onze makers verbinden met makers uit 
andere culturen/landen of disciplines met elkaar vermengen. Likeminds verkent de new cultural 
frontiers. Likeminds als futuroloog. Wij kijken de toekomst in, voorbij de grenzen. Zo ontwerpen 
we programma's waaruit nieuwe productiewerkwijzen ontstaan. Zo hebben het opzetten van het 
Decamerone-project en het Performance Tech Lab geleid tot andere coaching-technieken. Niet 
alleen makers ontwikkelen zich bij Likeminds, ook de organisatie als mogelijk-maker ontwikkelt 
zich, voorbij haar eigen grenzen. In het werk van Likeminds wordt de wereld verbeeld. Dat levert 
een divers activiteitenplan op. Eclectisch zelfs. Weliswaar een beleidskeuze, het levert ook een 
complex aangezicht voor publiek, programmeurs en pers. Wie is Likeminds nu precies? Wat is de 
rode draad van producties en makers? Het zijn terugkerende vragen, wezensvreemd voor een 
fluIde organisatie. Om het voor publiek, programmeurs, partners en pers alsnog richting te 
geven, vatten we ons programma in twee thema's. Deze zijn overkoepelend en intrinsiek. Ze zijn 
toepasbaar als kijkwijzer en marketingmiddel. Ze zijn een afdruk van de onderwerpen waar onze 
makers mee deafen. Ze zijn een representatie van hun wereldbeeld. 

DE TWEE THEMA'S ZIJN: 
Meer zijn... - waarin identiteit een meerstemmige en vloeibare toestand is. In dit thema zijn alle 
onderwerpen vervat die gaan over persoonlijke, culturele en seksuele ontplooiing. Hoe vrij mag 
een mens zijn in een segregerende en algoritmiserende wereld? 
Mijn omgeving... - waarin persoonlijke en gedeelde ruimtes kwetsbaar en ambigu zijn. 
Ruimtes vol menselijke ontmoetingen en virtuele verbintenissen. In dit thema zijn ale 
onderwerpen vervat die gaan over generatie-switches, migratie en integratie, klimaatcrises en 
fact-free-politics. Wat is waar en waar zijn wij? 

p.10 
H6 Werkwijze en structuur 
Met zorg 
Dat begint bij de keuze van makers. Onze zoekfunctie is zorgvuldig afgesteld. We kiezen 
inhoudelijk sterke makers met een superdivers wereldbeeld. We kiezen constructieve 
unstenaars, die een alternatief voorstellen. We kiezen onafhankelijke doen-denkers, vrij van 
heilige huizen en normatieve codes. We kiezen bezorgde burgers, een pleidooi houdend voor een 
ander ontwerp van de wereldorde. 

Met risico 
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Maken is grenzen verleggen. Bij Likeminds is het adagium: ik gebruik wat ik kan gebruiken om 
een nieuwe wereld vorm te geven. Wij begeleiden en produceren met de gedachte: Dit is onze 
fucking samenleving. Zo worden concepten, teksten, voorstellingen en films ontwikkeld die 
vreten aan de randen van onze maatschappelijke codes. Aan onze arrogantie. Onze zekerheden. 
Wij bevragen vanzelfsprekendheden door alternatieven voor te stellen. Regelmatig zijn deze niet 
prettig of gemakkelijk. Dat brengt risico's met zich mee. Dat schuurt en roept weerstand op. Dat 
leidt tot risicomijdend gedrag bij theaters, festivals en fondsen. Wij zien dat onze rol als 
'mogelijk-maker' essentieel is. Wij zijn ervoor om de moed mogelijk te maken. Door een 
bres te blijven slaan voor risico-nemende theatermakers en door zelf moedig te blijven 
produceren. Welk risico bedoelen we precies? Falen wordt afgemeten aan artistiek 
onderzoeksresultaat, aan publieksreacties en publieksopbouw. Mocht een resultaat 'tegenvallen' 
in de ogen van programmeurs of festivaldirecteurs, kan het zijn dat deze niet gepresenteerd 
wordt. Voor Likeminds is die mogelijkheid tot falen de enige mogelijkheid tot ontwikkeling. Er 
moet vrije ruimte zijn om tot nieuwe gedachten te kunnen komen. Falen mag. Wij zien het als 
onze taak om makers bewust te maken van de risico's. Van daaruit kan een maker 
zelf kiezen het risico aan te gaan. Met vertrouwen 
De publieke ruimte is populistisch en binair. De marges zijn klein, woorden zijn explosief en 
relevantie wordt kwantitatief gemeten. In zo'n context zijn onze producties intens geladen. Dat 
kan ontwikkeling in de weg staan, zeker wanneer angst raadgever wordt. Op die momenten is 
het nodig om een omgeving van vertrouwen te kweken. Een context van transparantie en 
cooperatie. Onze makers hebben het nodig om moedwillig de kleine marges te overschrijven, om 
tot nieuwe voorstellen te komen. Dat is mogelijk als wij ons als superlab opstellen, 
een open huis voor sociaal optimisme en vrolijke artistieke ontwikkeling. Daarbinnen zijn alle 
onderwerpen welkom: van gender matters tot kameleonkarakter, van coming-out tot 
klimaatcrisis. Het is aan de makers om relevante thema's en vormen te kiezen. Het is aan ons 
om hen vertrouwen te bieden. 

p. 13 H8 Relevantie 
Publieke relevantie 
Zoals gezegd, in het werk van Likeminds wordt de wereld verbeeld. Dat levert een eclectisch 
activiteitenplan op. De vraag is steeds: hoe blijven we herkenbaar dankzij onze diversiteit? Een 
eenduidig beeld communiceren van producties en makers is niet vanzelfsprekend. Eenduidigheid 
past niet zo goed bij ons. Aan de andere kant is onherkenbaarheid ook niet gewenst. 

p. 14 
Geografische en contextuele relevantie 
Likeminds is radicaal plaats-bepalend. Daarmee zijn we steeds in beweging, op zoek naar een 
relevante plaats om te maken, te presenteren. Onze kunstenaars beginnen een maakproces 
vanuit hun eigen omgeving en reizen vervolgens als nomaden richting plaatsen waar hun 
voorstellingen vruchtbare grond vinden. Het werk van Likeminds is omgevingsgericht. Daarom 
zijn we divers by context. Likeminds heeft de afgelopen jaren haar netwerk in Amsterdam breed 
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en divers gesponnen. We hebben ongebruikelijke verbindingen gelegd, circuits gekoppeld en 
organisaties met elkaar laten samenwerken die dat eerder niet deden. We hebben een brug 
geslagen tussen het grassroots-circuit van talentontwikkeling en de grote toneelinstituties. We 
hebben het cultureel diverse netwerk een plek gegeven binnen het establishment. 
We hebben door het hele land onze voorstellingen gepresenteerd, projecten opgezet en nieuwe 
makers gescout. Met deze modus wordt Podium Noord ontwikkeld. Een podium waar makers 
kunnen maken, toeschouwers kunnen ontmoeten en jongeren kunnen oefenen. 
Wat betreft de uitstroom van onze professionele makers in de Werkplaats, krijgt de natuurlijke 
samenwerking met de AHK (Academie voor Theater en Dans), Festival Over het 13, Theater 
Bellevue, Theater Frascati en de cultuurhuizen in Zuid-Oost, Bos&Lommer en Nieuw-West een 
vervolg. We werken samen op het gebied van expertise-uitwisseling en begeleidingstrajecten. 
Met International Theatre Amsterdam (ITA) wordt de samenwerking voortgezet in de vorm van 
een nieuw te ontwikkelen productie over de Bende van Nijvel. We zijn met Podium Noord 
superflexibel in het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden. 
We zijn niet meer afhankelijk van de faciliteiten van deze instellingen, maar hebben we zelf ook 
lets te bieden. Waar vier jaar geleden nog de bedrijfsvoering onder druk stond door een sterke 
mate van afhankelijkheid, zijn we nu klaar voor een verregaande ontwikkeling. Met de nieuwe 
plaatsbepaling komen nieuwe en stevige samenwerkingsverbanden in beweging. Dat geldt niet 
alleen voor onze directe partners of 'medebewoners' of stadsdeelgenoten. Dat geldt voor alle 
stedelijke, regionale, (inter)nationale gelijkgestemden. Het biedt niet alleen uitzicht op nieuwe 
samenwerkingen. Het biedt ruimte aan nieuwe trajecten, producties en concepten. 
Kortom: nieuwe verhalen, nieuwe vormen, alternatieven. 

Toepassing van de 	T Toepassing van de Codes 
CODES 
	

Code Diversiteit & Inclusie 

Vanuit de waarden, visie en missie van Likeminds dragen we zorg voor een inclusieve, 
transparante, coOperatieve en solidaire werkomgeving. We passen daarbij de Codes 
diversiteit&Inclusie, Fair Practice en Cultural Governance toe. 

Diversiteit & Inclusie 
Likeminds is superdivers vanaf oprichting, voor en achter de schermen. Onze makers, 
producties, onze medewerkers, onze partners en publiek representeren de gelaagdheid van de 
hedendaagse samenleving. Wij maken verschil, door verschillen te tonen. Een actieplan 
diversiteit & inclusie is voor Likeminds vergelijkbaar met de vraag 'is Mohammed moslim?' Ons 
bestaansrecht is gebed in het streven naar een inclusieve samenleving. Onze diversiteit is altijd 
van binnenuit gekomen. Wij zijn nooit nodeloos opportunistisch geweest. Wij kunnen niet eens 
aan window dressing doen. Wij zijn superdivers. Wet betreft de strategie op artistiek gebied: we 
stimuleren makers uit alle hoeken van de samenleving met diverse achtergronden, seksuele 
voorkeuren en genders om bij ons te maken. Wij geven zoveel mogelijk ruimte en podium aan 
verschillende stemmen van de opkomende generatie. De ervaring leert dat deze generatie zich  
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niet wil laten vastleggen in eenduidige identiteiten. Ze geven liever vorm aan een flu ide 
identiteit. Daarmee verbinden wij ons als organisatie. Wij verbinden ons aan makers die het 
klassieke hokjes denken overstijgen. Wij worden gekleurd door onze makers. ZIj bieden een 
nieuwe perceptie met de gedachte: Dit is ooze fucking samenleving. 

Representatie van de samenleving staat centraal in het personeelsbeleid. Qua bezetting van het 
mogelijk-makende team zijn wij altijd op zoek naar een diversiteit in karakters, culturele 
achtergronden, gender en competenties. Zolang het team dezelfde vrije en diverse geest heeft 
als de makers, passen ze goed bij Likeminds. Wat het team samenbrengt is een fascinatie voor 
ontwikkeling en een inclusief wereldbeeld. Dat is op zich al een scherp afgebakende zoekfunctie. 
Het maakt het daarom niet altijd gemakkelijk om de juiste persoon op de juiste vacature te 
krijgen. Het vergt een continue doorontwikkeling van het netwerk en een 
grondige zoektocht binnen en buiten dat netwerk. Daarbij zijn wij afhankelijk van de 
ontwikkelingssnelheid van de gehele sector (inclusief de opleidingen). Feit is dat de diversificatie 
van de sector langzamer gaat dan de ontwikkeling van het wereldbeeld van onze makers. Het 
levert ons vertraging op en meer investering. We verwachten de komende tijd opnieuw voor de 
volgende dilemma's te staan: hebben we in ons team een vrouwelijke technicus nodig? Goed en 
lang zoeken, ze vormen een minderheid. Willen we een man met bi-culturele roots als 
coordinator van onze jongerenafdeling Factory? Goed en lang zoeken, ze vormen een 
minderheid. Goed en lang zoeken. Dat was en is het devies. Omdat we de waarde van 
representatie maar al te goed kennen. Omdat we de negatieve effecten van cultuurdominantie 
nog iedere dag ervaren. Omdat we begrijpen dat we een voorbeeldfunctie hebben als 
organisatie; naar onze achterban en naar de sector. We verwachten de komende periode 
opnieuw te moeten schakelen tussen positieve discriminatie enerzijds en anderzijds de 
diepgewortelde verzuchting 'het zou toch niet meer nodig hoeven zijn'. 
De diversiteit van onze eigen werkomgeving is essentieel. Vanuit het gegeven dat wij ons 
verbinden met organisaties van verschillende gezindten, kerntaken en volumes, is onze 
omgeving superdivers. We kunnen putten uit een rijke bron aan potentiele medewerkers op 
allerlei functies. We begeven ons niet alleen in cultureel diverse circuits, maar ook in meer 
eurocentrische geInstitutionaliseerde circuits. Wij vinden onze gelijkgestemden 
op basis van de voorliggende vraag. Wie hebben we op basis van de profielschets nodig voor de 
functie? 
Het antwoord op deze vraag zetten we vervolgens in alle delen en lagen van ons netwerk uit. 
Andersom is het ook aan de hand en worden wij als vraagbaak ingezet, als een makelaar in 
diversiteit. Niet helemaal de gewenste rol wat ons betreft, maar ook Kier is soms de nood een 
deugd. 

Inclusief programme en makers-ensemble vraagt ook om een inclusieve manier van 
communiceren. In onze marketingstrategie staan de waarden centraal. We communiceren wie 
we zijn: open, divers, met risico, zorg en vertrouwen. Daarmee is de communicatie inclusief en 
zal de nieuwe marketingmanager niet alleen het smoelwerk creeren en de toon sitchen maar 
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ook actief verbinding maken met de plaats waar makers willen maken en presenteren. Inclusie 
ontstaat door context- en omgevingsgevoeligheid. Dat is het smeermiddel in onze werkwijze. 
Fair Practice Code Hetzelfde geldt voor de waarden van de Fair Practice Code. Vanuit de 
uitgangspunten van onze visie kunnen we niet anders dan deze waarden in de praktijk brengen. 
Als ontwikkelen kerntaak is, dan moet er een bedding van solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, 
vertrouwen en transparantie zijn. We dragen het belang van fair practice uit en willen jonge 
makers en nieuwe initiatieven de ruimte geven zich te ontwikkelen. We willen de vrijheid borgen 
om te onderzoeken en experimenteren. We willen een veilige situatie creeren voor makers, zodat 
ze kunnen falen en doorgaan. Dat vraagt openheid en flexibiliteit. Niet alle ontwikkeltrajecten 
zullen direct uitmonden in een (reisbare) voorstelling. Onderzoek en experiment verhouden zich 
niet altijd goed ten opzichte van prestatie-eisen en CAO's. Daarom maken we het onderscheid 
zo duidelijk mogelijk. Welk deel van het ontwikkeltraject is R&D? Wat zijn de verwachtingen 
daarbij, artistiek en zakelijk? Vanaf het begin van het begeleidingstraject wordt dit 
gecommuniceerd middels een convenant tussen organisatie en maker. Verwachtingspatronen 
komen onder druk te staan bij succesvoorstellingen. De vraag is vervolgens auteursrechtelijk van 
aard: van wie is deze voorstelling? Deze vraag drukt sterk op de vertrouwensrelatie tussen 
maker en coach. De ontwikkelvisie van de coach kan in zo'n situatie haaks staan op de ambitie 
van de maker. De vervolgvraag is: wat kost het om een succesvoorstelling te hernemen? Als een 
voorstelling goede recensies krijgt, dan zijn theaters en festivals er als de kippen bij, maar de 
uitkoopsommen staan vaak niet verhouding tot de benodigde kosten van de herneming. De 
waarden en verantwoordelijkheid van Likeminds en de ambities van de maker kunnen ook hierin 
haaks komen te staan. Het zijn procesrisico's die we proberen te ondervangen met 
duidelijke afspraken op voorhand. Dit alles meegenomen, nemen we ons voor de komende 
periode voor om een helder onderscheid te maken in de budgettering van producties. Zoals in 
het dekkingsplan aangegeven, maken we onderscheid tussen Ontwikkelprojecten en 
Productieprojecten - in artistiek-inhoudelijke premisse, productievolume en financieel 
uitgangspunt. We leggen dit in een convenant vast, in het wederzijdse vertrouwen dat we een 
gezamenlijk doel voor ogen hebben: de ontwikkeling van artistiek vermogen, inhoudelijke 
zeggingskracht en publieke relevantie van de maker. 

H3 Governance 
Likeminds past de principes van Governance Code Cultuur toe. Wat ons betreft zijn de drie Codes 
met elkaar verbonden en werken op elkaar in. Ook in de bedrijfsvoering streven wij naar een 
transparante, diverse, cooperatieve modus. Likeminds is statutair gezien een plaats waar talent 
zich kan ontwikkelen en een podium krijgt ter expressie. We bieden een begeleidingscontext aan 
jongeren, autodidacten en afgestudeerde theatermakers. We bieden een organisatiestructuur 
waarin producenten, publiciteitsmedewerkers, educatief medewerkers en directeuren 
zich kunnen ontplooien. Met ontwikkeling als kerntaak komen vanzelfsprekend bedrijfsrisico's in 
zicht. Het kan voorkomen dat een voorstelling niet aanslaat of voldoende verkocht wordt. Het 
kan ook voorkomen dat een junior medewerker zich niet ontwikkelt zoals verwacht. Het zijn 
weerbarstige processen die geen kwaliteitsgarantie in zich dragen. Dat kan een weerslag geven  
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op de kwaliteit van de producties en verdienvermogen van de organisatie. Daarom is onze 
personele bezetting een combinatie van deskundige ervaring en jong talent. Dit principe passen 
we toe op alle organisatielagen en in allerlei functies. Waardoor een duurzame bedrijfsvoering 
ontstaat, gericht op de kwaliteitsbevordering van makers en medewerkers. 
Likeminds heeft een Raad-van-Toezicht-model. De Raad is verantwoordelijk voor het toezicht op 
beleidsstrategieen en -kaders. Ze is een statutair verankerd orgaan, dat de taak heeft toezicht te 
houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De 
Raad heeft een adviserende rol en reflecteert op besluiten van het bestuur waar nodig. De Raad 
controleert en houdt integraal en onafhankelijk toezicht. Naast haar wettelijke taak onderhoudt 
de raad ook contacten met stakeholders (makers, fondsen, overheden en organisaties). Bij 
schrijven van dit ondernemingsplan bestaat de Raad uit drie leden. Vanaf 18 maart 2020 treedt 
de secretaris of volgens het gefaseerd rooster van aftreden. De Raad heeft maatregelen 
getroffen tot het werven van een nieuw lid, zodat het ledental opnieuw het statutair vastgelegd 
aantal heeft. Er is een vacature uitgezet volgens de kaders van de Code Diversiteit&Inclusie. 

Musical Mak Ontwikkelf Aanvraag 535614 
	

Activiteiten plan 2021-2024 
ers 	unctie 	 p. 1 Introductie op musicalmakers 

MusicalMakers is het ontwikkelhuis voor de nieuwe Nederlandse musical. Op deze plek 
krijgen in totaal twaalf makers, verdeeld over vier trajecten, de tijd, vrijheid en begeleiding 
voor het ontwikkelen van nieuwe verhalen en vormen binnen het musicalgenre, met liefde 
voor het ambacht en de traditie. Er is ruimte voor nieuw talent om zich in de verschillende 
disciplines van de musical te verdiepen en voor meer ervaren makers is er ruimte voor 
vernieuwing en experiment. Elk jaar treden er drie deelnemers toe die een op maat gemaakt 
traject volgen, dat is uitgestippeld in samenspraak met de Artistieke Raad en een team van 
creatives. De eerste zes zijn geselecteerd, de rest komt via een open call binnen. We leggen 
daarin ook de focus op deelnemers buiten de Randstad. 

Naast de vernieuwing van vastgeroeste stijlvormen, zetten wij in op inclusiviteit en diversiteit. 
We gaan actief op zoek naar invloeden uit de diverse Nederlandse gemeenschappen, 
ook door samenwerkingen aan te gaan in verschillende steden om de verhalen van de 
bewoners te ontdekken en verspreiden. De daaruit voortvloeiende rijkdom aan verhalen, 
en niet-westerse muzikale of ch'oreografische invloeden moeten tot bloei komen in meeslepende, 
krachtige en relevante musicalproducties. 
Wij geven de Nederlandse musical een pioniersrol. Vooralsnog is de musical als niet- 
gesubsidieerd genre een ondergeschoven kindje binnen de podiumkunsten. Het ontbreekt 
aan tijd om iets nieuws uit te proberen. Het ontbreekt aan geld om makers onafhankelijk 
te laten opereren en aan kennis en aandacht om verdieping en vernieuwing aan te kunnen 
brengen. MusicalMakers is de plek waar deze investeringen worden gedaan; een voedingsbodem 
voor de verbreding van het aanbod, voor verbreding van het publieksbereik en 
uiteindelijk voor emancipatie van het genre. 
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p. 2 
Visie 
De doelstellingen van MusicalMakers zijn: 
• Vernieuwing. Creeren van een professioneel klimaat waarin alle facetten van het 
maakproces bij een musical kunnen gedijen, ook op het gebied van vormvernieuwing. 
Door tijd, ruimte en veiligheid te bieden, kan nieuw talent zich ontwikkelen 
en kunnen gevestigde makers meer risico's nemen. 
• Verdieping. Uitbrengen van kleine werkplaats- en festivalvoorstellingen, zodat de 
voortgang tussentijds kan worden getoetst voor en door publiek. Hiermee brengen 
we ons eigen succes in kaart. Risico's nemen en fouten maken is noodzakelijk; door 
voldoende tussentijdse toonmomenten ontstaat er tijd en ruimte om te leren, te 
herpakken en weer door te groeien naar creatie van middenzaalproducties. 
• Verbreding. Vertellen van nieuwe verhalen uit de kleurrijke samenleving, of verhalen 
van een vergeten of genegeerde geschiedenis benadrukken. Deze verhalen hoeven 
slechts gevonden, gehoord en uitgelicht te worden. In de juiste vertelvorm creeren 
we hiermee meer gevoel, mededogen en vreugde voor dat wat onbekend is. 

P. 3 
• Participatie. Engagement en impact genereren voor het publiek van vandaag en 
morgen. Het musicalgenre een meer volwaardige plek geven in het kunstenveld 
door een structurele dialoog op gang te brengen met enerzijds de gehele creatieve 
sector en anderzijds de gehele en diverse Nederlandse bevolking. 

Op basis van deze pijlers willen we de Nederlandse musical inclusief, divers en innovatief 
maken. Het is hiervoor van cruciaal belang om tijd en ruimte te bieden aan nieuwe getalenteerde 
makers uit verschillende disciplines (choreografie, muziek, tekst, vormgeving etc.) 
met uiteenlopende achtergronden. Onze makers worden structureel ondersteund en krijgen 
een vaste plek bij ons. Productiedwang kan eindelijk plaatsmaken voor tijd, aandacht, 
verdieping en groei. Hieruit ontstaat een interessante wisselwerking: we stuwen de vooruitgang 
van de Nederlandse musical op, en creeren een basis waar inclusiviteit en diversiteit 
kunnen opbloeien. Deze aanpak zal zorgen voor een grotere aanwas van nieuwe talenten, 
wier blikken weer voor meer vernieuwing zal gaan zorgen. 
Daarnaast zullen gevestigde makers bij ons de ruimte voelen om te experimenteren en 
meer risico's te nemen; niet met een directe omzet, maar met de vooruitgang op de lange 
termijn als (winst)oogmerk. Musical kan dienen als de katalyserende kunstvorm voor de 
emancipatie van grote groepen mensen in de samenleving wier verhalen nog niet of nauwelijks 
worden gehoord. Daarom faciliteert MusicalMakers tevens een uitwisseling tussen 
alle lagen van het musicalveld. Gevestigde makers en jonge talenten kunnen elkaar 
inspireren. Daarnaast kunnen de ontmoetingen met `gewone Nederlanders' ons helpen 
om kennis te blijven maken met nieuwe verhalen. Onze visie is dat de ontmoeting met en 
uitwisseling tussen verschillende mensen leidt tot verdieping, vernieuwing en emancipatie.  
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Kansen krijgen betekent elkaar de ruimte geven. Diversiteit en inclusiviteit moeten meer 
regel dan uitzondering worden. Door de vele samenwerkingen die MusicalMakers aangaat 
en faciliteert, kan er een vliegwieleffect ontstaan op alle lagen van het musicalveld. 

p. 5 
2. Organisatiestructuur 
MusicalMakers wordt een kleine, slagvaardige organisatie. Om het Nederland van nu te 
vertegenwoordigen is het noodzakelijk dat de organisatie een afspiegeling is van de wereld om 
ons heen. Om dat te garanderen, bestaat de organisatie tenminste voor de helft uit vrouwen 
en voor de andere helft uit mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, van wie een 
substantieel deel met een niet-westerse achtergrond. Zij worden ondersteund en uitgedaagd 
door een speciaal samengesteld team van creatives en de Artistieke Raad. 
2.1 De twaalf makers 
Het kloppende hart van MusicalMakers wordt gevormd door twaalf makers die een 
meerjarentraject bij ons aangaan. De makers worden van binnen en buiten het musicalgenre 
aangetrokken. Daarnaast zijn diversiteit en inclusie een harde voorwaarde. Het uitgangspunt is 
het constante streven om nieuwe, authentieke verhalen te vertellen op een innoverende wijze, 
waarbij de eerste twee jaar de focus ligt op grootstedelijke thematiek. Hierbij is de creatieve en 
persoonlijke achtergrond van de makers de spil. We selecteren daarnaast op eigen artistieke 
hartslag, bijzondere stijI en eigenzinnige visie. Als eerste hebben wij Samya Hafsaoui, Daan 
Wijnands, Dada Bukvi6, Fadua El Akchaoui, Job Greuter en Naomi van der Linden geselecteerd 
(zie 8.1). Allen hebben in hun gevarieerde werkzaamheden getoond knelpunten in de 
maatschappij en hun eigen identiteit te raken en om te zetten tot krachtige en aangrijpende 
voorstellingen. 

2.2 Artistieke Raad 
Onder het dagelijkse bestuur opereert een werkorganisatie die zich bezighoudt met de 
begeleiding van de makers en hun producties: de Artistieke Raad. Om van MusicalMakers 
een succes te maken is er een gebundelde denkkracht nodig die toeziet op de voortgang, 
die een kritische houding aanneemt en zowel organisatie als makers van feedback voorziet. 
Voor vier jaar wordt er daarom een Artistieke Raad aangesteld. Deze bestaat uit vijf ervaren 
professionals uit diverse kunstdisciplines. De leden zijn overwegend vrouw en cultureel 
divers. Zij bewaken het proces en delen hun kennis en ervaring. Allen beschikken over een 
groot, divers netwerk, hebben het vizier gericht op innovatie en inclusie van het genre en 
zullen de volgende taken uitvoeren: 

p. 7-8 
2.4 West-Beat studio's 
De studio's van West-Beat zijn een veilige haven om te werken, ervaringen uit te wisselen 
en workshops te krijgen. West-Beat is gelegen in Amsterdam Nieuw-West, en vormt een 
nieuwe hub tussen de Amsterdamse binnenstad en Amsterdam Nieuw-West. Dit is de plek 
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waar de stad uitdijt en waar de voorheen nog als 'buitenwijken' bestempelde buurten 
meegenomen worden in een inclusieve stad zonder grenzen. De locatie drukt uit dat wij ons 
verbinden met een samenleving in ontwikkeling. Een samenleving die kleurrijk is, maar 
ook een samenleving die zich voor een groot deel nog maar mondjesmaat gerepresenteerd 
ziet op de Nederlandse podia. Deze plek biedt de vrijheid en ruimte aan de makers om met 
elkaar en een constante aanwas van experts zichzelf te ontwikkelen. 
Doel is om van West-Beat een bruisend en dynamisch centrum te maken waar ook 
ruimte is voor andere disciplines. Organisaties die hier zullen plaatsnemen naast MusicalMakers 
zijn ROSE stories en de Theateralliantie. West-Beat heeft 1100 m2 aan dans-, 
muziek- en theaterstudio's, kamers en kantoorruimte. In het hart bevindt zich het 'Makersplein', 
waar onze vaste organisatie kantoor houdt en waar de makers elkaar informeel 
kunnen kruisen. Deze plek is ook toegankelijk voor nieuwsgierige mensen van buitenaf. 
2.5 ROSE stories 
ROSE Stories ondersteunt MusicalMakers in de zoektocht naar diverse verhalen. Ze heeft 
laten zien dat er in Nederland een wereld te winnen is, met succesvolle projecten als het 
verhalen- en receptenboek Melk & Dadels, en de daarop geinspireerde theatervoorstelling. 
Melk & DadeIs is gebaseerd op meer dan honderd verhalen van Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen die zijn opgehaald. Die methodiek is succesvol gebleken. Hieraan werkte ook 
Andreas Fleischmann mee, toen hij nog directeur was bij de Meervaart en het Het Nationale 
Theater. Ook dit is een beproefde samenwerking. Deze producties vertellen de verhalen 
van Nederlands-Marokkaanse vrouwen van binnenuit en zetten een ander beeld van 
hen neer: sterke vrouwen met een unieke stem en verhaal, in plaats van onderdrukt door 
man en geloof. Waar andere organisaties en media vaak verhalen vertellen over 'de ander', 
deelt ROSE stories de verhalen direct vanuit de gemeenschappen zelf. 

2.6 Theateralliantie 
De Theateralliantie is een initiatief dat in haar kernwaarden sterk aansluit bij MusicalMakers. 
Zij zetten zich in voor een veiliger vangnet voor grote theaterproducties. Co-creatie, 
risico- en kostenspreiding zijn het uitgangspunt, opdat meer verhalen een breder 
publiek kunnen bereiken. Ze zijn een succesvolle matchmaker tussen theaters en producenten 
gebleken. Wij willen nauw met hen samenwerken, zodat we gebruik kunnen maken van 
hun sterke banden met verschillende theaters en makers, evenals hun marketingervaring. 
In totaal zijn achttien theaters uit de grote steden, zoals bijvoorbeeld de Luxor, Het Nationale 
Theater en het Chasse Theater, en de grote producenten, zoals Bos Theaterproducties 
en MediaLane Theater, bij de alliantie aangesloten. 

P. 9 
2.7 Overige partners 
MusicalMakers zal met verschillende overige partners samenwerken. Een bekende naam 
is bijvoorbeeld TopNotch, het platenlabel van o.a. Kenny B, Typhoon, Akwasi en Fresku. 
TopNotch zal de songcycle aansturen, en hun eigen team van muzikanten en componisten 
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daarbij betrekken. Met The House of Vineyard werken we nauw samen om de voorstelling 
Van Fadua El Akchaoui van de grond te krijgen, en Amber Vineyard is een kandidaat voor 
de Artistieke Raad. Maarten Verhoef, hoofd van de bachelor Muziektheater ArtEZ en 
verantwoordelijk voor de inhoud van de master aldaar, draagt graag bij aan het Verhalenhuis 
als dat in Arnhem neerstrijk. Daarnaast gaat MusicalMakers verbanden aan met de 
Toneelacademie Maastricht, omdat ze een diverse makerspoule heeft en vaak genre-overstijgend 
werkt. Ook werken we met het Luxor Theater en het Het Nationale Toneel; zij zullen 
expertise en ruimte inzetten om verhalen het best tot hun recht te laten komen. 

p. 12- 13 
3. Werkwijze & plan van aanpak 

3.2 Het Verhalenhuis 
Actuele verhalen uit de maatschappij moeten de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van 
nieuwe musicalproducties, opdat deze beter aansluit bij de leefwerelden van mensen uit 
verschillende wijken, steden en provincies. Onder leiding van ROSE stories strijken elk jaar de 
talenten, de creatives en de leden van de Artistieke Raad neer in een nieuwe stad. Daar worden 
vervolgens twee edities van het Verhalenhuis georganiseerd. In elke stad werken we samen met 
lokale partners, die helpen een podium te vinden, contact te leggen met buurthuizen en sociaal-
maatschappelijke organisaties, om mensen uit alle lagen van de stad te leren kennen, de 
culturele activiteiten van die stad in kaart te brengen en een Verhalenhuis op te zetten. Hierin 
delen inwoners hun eigen verhalen, in hun eigen vorm. 

Op die manier bevorderen we het delen van verhalen die rechtstreeks uit de bevolking komen. 
Het bereiken van doelgroepen die nog niet (vaak) de weg naar de musical vinden, vereist extra 
inspanningen. Hiervoor heeft ROSE stories onder leiding van Fadoua Lairi een 'local 
outreach'-aanpak uitgedacht. Daarbij wordt er mond-tot-mondreclame gegenereerd door lokale 
ambassadeurs. Zij bezitten alien een groot netwerk in de lokale (niet-westerse) 
gemeenschappen en zullen met hun enthousiasme mensen warm maken voor het delen van 
verhalen, of hen vragen deze verhalen te beluisteren tijdens de presentatieavonden. Deze 
aanpak is effectief gebleken in het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor verschillende 
theatervoorstellingen van ROSE stories, waaronder Noumi, zusje zeven en Melk & Dade/s. 
Na een eerste selectie krijgen de dragers van de verhalen begeleiding in het vertellen, of laten 
vertellen door familie of vrienden. Op deze presentatieavonden zijn alle betrokkenen van 
MusicalMakers en zo veel mogelijk leden van de Artistieke Raad aanwezig. Teruggekeerd in 
onze thuishaven in West-Beat, schrijven onze makers op basis van deze presentatieavonden 
gezamenlijk zes nummers voor een song-cycle-experiment, onder begeleiding van Kees de 
Koning (TopNotch). In deze musicalvorm stuwt de muziek een narratief voort. Succesvolle 
musicals, zoals Jesus Christ Superstar en Hadestown, zijn zo begonnen. Het materiaal wordt 
uitgebracht als conceptalbum en door de makers als podiumvoorstelling gepresenteerd, waarbij 
we toetsen welk effect de verhalen teweegbrengen bij een publiek. Dit gebeurt drie maanden na 
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elk Verhalenhuis. 

De rijkdom aan verhalen die de Nederlandse bevolking in zich draagt vindt daarmee een weg 
van het kleine lokale podium naar misschien wel een grote-zaalmusicalproductie. We starten met 
het Verhalenhuis in Rotterdam, waar het eerste traject zijn presentatie beleeft in april 2021. De 
presentatie van het tweede traject in Rotterdam en Den Haag staat gepland voor oktober 2021. 
In de daaropvolgende jaren verplaatst de verhalenkaravaan zich naar Heerlen/Maastricht in 
2022, Arnhem/Nijmegen in 2023 en Zwolle/Deventer of Enschede/ Almelo in 2024. De 
podiumpartner is een theater of cultuurhuis in de stad waar de presentatie van het traject 
plaatsvindt. In Rotterdam is dat het Luxor Theater. In Den Haag coopereren we met 
podiumpartner Het Nationale Toneel en zijn we in overleg met de maatschappelijke partner 
SchuldenLab. 

p. 15 
4. Communicatie en publieksbereik 
MusicalMakers wil niet alleen een platform bieden aan cultureel diverse makers en inclusieve 
verhalen. Het initiatief slaagt pas volledig als de musical ook een nieuw publiek bereikt. De 
persoonlijke herkenning binnen onze gemixte samenleving in de bestaande musicalverhalen en -
muziek, is nu nog gering. Wij voegen de verhalen, muziek en dans toe, zodat de verschillende 
bevolkingsgroepen voor wie deze nieuwe verhalen bedoeld zijn, eindelijk worden bediend. 
Daarnaast is het zaak om het reguliere musicalpubliek te betrekken in de veranderingen die we 
trachten aan te brengen in hun geliefde genre. 

Uitvoering CODES 
	

Uitvoering Codes 
p. 1-4 
Code Cultural Governance 
MusicalMakers onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het raad-vantoezicht-
model zoals beschreven in de Code Cultural Governance. De dagelijkse leiding van stichting 
MusicalMakers is in handen van twee directeuren, die tevens het bestuur van de stichting 
vormen. Zij zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het artistieke beleid, en hebben ten 
minste een keer per maand directieoverleg. 

De directie bestaat uit een man en een vrouw die gelden als zwaargewichten in het culturele 
veld, wier carrieres onderscheidend zijn in de niet-aflatende professionele en persoonlijke 
toewijding aan het diversifieren van het veld. 
De directie legt verantwoording of aan de Raad van Toezicht van de stichting. De Raad van 
Toezicht bestaat uit twee mannen en twee vrouwen, deels werkzaam in het musicalveld, deels in 
andere beroepsvelden, maar alien met een grote affiniteit voor het genre musical en het 
vertellen van nieuwe verhalen. De exacte rolverdeling en vorm van samenwerken 
tussen directie en Raad van Toezicht is  vastgele_gd in de statuten van de stichting en zal verder 
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worden uitgewerkt in een directiereglement. De directie draagt onder toezicht van de Raad van 
Toezicht zorg voor het naleven van de codes, reflecteert op het algemeen functioneren in relatie 
tot de missie/visie van de stichting, en stelt het jaarverslag op. Tevens legt de directie periodiek 
financiele verantwoording of aan de Raad van Toezicht en uiteraard jaarlijks middels het 
opstellen van de jaarrekening. 

Fair Practice: eerlijke beloning en goed werkgeverschap 
MusicalMakers volgt de cao Toneel en Dans en volgt daarmee de Fair Practice Code van eerlijke 
beloning en waardering. Ook voor zzp'ers geldt dat zij een honorarium krijgen uitgaande van de 
schaal en vergoedingen voor reis en verblijf gebaseerd op de cao. Voorgaande eisen stellen wij 
ook aan al onze partners. MusicalMakers zal bij openbare presentaties en voorstellingen waarbij 
sprake is van kaartverkoop de auteursrechten innen en 

1 
musicalmakers codes 
deze conform van tevoren gemaakte afspraken verdelen onder de rechthebbenden, zijnde 
schrijvers, componisten, vormgevers en zichzelf als producent. Het deel van de auteursrechten 
dat aan de stichting zelf zal worden uitgekeerd zal worden toegevoegd aan het 
budget ter ondersteuning van nieuwe producties. De verdeling van de auteursrechten zal 
te alien tijde in goed overleg met en na instemming van alle mogelijke rechthebbenden aan 
het begin van elk maakproces worden vastgelegd. 
Verder hecht MusicalMakers aan een plezierig en gezond werkklimaat. Dat betekent 
dat de stichting aandacht besteedt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, 
actief beleid maakt op doorgroeimogelijkheden en inzet op werkplezier. MusicalMakers 
is een gastvrije werkplek waar professionaliteit en persoonlijke verbinding de boventoon 
voeren. Daarbij biedt MusicalMakers haar medewerkers een gezonde werkomgeving, van 
voeding tot werkplek. 

Duurzaamheid 
MusicalMakers gelooft in de kracht van duurzaam ondernemen. Duurzaamheid komt 
terug in onze werkwijze op het gebied van bijvoorbeeld publieksbinding, marketing, 
talentontwikkeling, samenwerkingsrelaties en hr-beleid. Maar ook in zaken als energiebesparing, 
afvalscheiding en het beperken van grondstoffengebruik. Verder zal MusicalMakers 
in West-Beat in Amsterdam Nieuw-West huisvesting delen met twee andere organisaties 
(ROSE stories, Theateralliantie). MusicalMakers zal zo efficient mogelijk te werk gaan, 
zodat de zogenaamde ecologische footprint van MusicalMakers zo klein mogelijk blijft. 

Code Culturele Diversiteit 
Bij MusicalMakers bedienen we een publiek dat het Nederland van vandaag en morgen 
weerspiegelt. Wij hebben bijzondere aandacht voor een publiek dat tot nu toe niet of 
onvoldoende wordt bediend in het theaterlandschap. Als organisatie vormen we een afspie•elin 
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van dit publiek en zijn we er bekend en vertrouwd mee, waardoor wij hen weten te 
bereiken en betrekken. We stimuleren actief de productie van een divers musicalrepertoire 
en we beschikken over een sterk divers netwerk. Wat ons onderscheidt is dat diversiteit niet 
alleen van onderop wordt bepaald door onze makers, maar de directie en het bestuur van 
bovenaf hier ook op sturen. 
Door in alle lagen van stichting MusicalMakers in te zetten op (culturele) diversiteit en 
inclusiviteit wordt van binnenuit gewerkt aan de Code Culturele Diversiteit en zit diversiteit 
diep verankerd in het DNA van de stichting. 
Een deel van het team van MusicalMakers (inclusief het bestuur) is cultureel divers en 
het bestaat voor minstens 50% uit vrouwen. Minimaal 40% is bicultureel (een niet-westerse 
2 achtergrond) en minimaal 25% is young professional. Bij 100% van onze projecten passen 
we color blind casten toe. Verder zijn minimaal 7 van de 12 makers verbonden aan de stichting 
bicultureel. En ook daar is minimaal 50% van de makers vrouw. 
Vuistregels 
Culturele diversiteit zit in het DNA van MusicalMakers. Zodoende hebben wij een aantal 
vuistregels geformuleerd. Deze vuistregels zijn onze maatstaf waaraan we ons handelen 
maar ook het scouten van verhalen en makers structureel spiegelen. 
• Teams worden op basis van ervaring, motivatie en artistiek profiel samengesteld, 
en zijn divers inzake culturele achtergrond, gender en discipline. 
• Het geheel is meer dan de som der delen: wederkerigheid en gelijkwaardigheid 
staan in samenwerken altijd centraal. Het aangaan van gesprekken, hoe moeilijk 
of ongemakkelijk ook, is daarom een voorwaarde voor deelname. 
• De (niet-westerse) achtergrond van de maker en cast is een gegeven en wordt niet 
per definitie tot onderwerp van de voorstelling gemaakt. 
• Alle artistieke keuzes zijn gemotiveerd vanuit de inhoud; vorm en inhoud zijn 
complementair. 
• De verhalen die de musicals vertellen, bieden een verrassend perspectief op het 
thema diversiteit, impliciet of expliciet. 
• De personages representeren de huidige samenleving in al haar diversiteit. Onder 
hen zijn inspirerende rolmodellen. 
• De vertelstructuren en muziek zijn geinspireerd door westerse en niet-westerse 
culturen. 

Tot slot 
Artistieke vernieuwing en kennisdeling 
MusicalMakers heeft een voortrekkersrol op het gebied van inclusief werken binnen zowel 
in het musicalvak als op podiumkunsten-breed niveau. Met onze authentieke werkwijze en 
bewuste keuze voor uitsluitend originele verhalen uit de diverse samenleving, wagen wij 
ons doelbewust op nieuw terrein. Om de artistieke vernieuwing die dit met zich meebrengt 
te kunnen dragen, hanteren wij een werkwijze waarin we sterk de nadruk leggen op de 
ontwikkelfase. Dat doen we door passende en diverse teams samen te stellen uit inhoudelijk 
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sterke en ervaren artistieke redacteuren, en door veel aandacht te besteden aan research 
(onder meer middels de introductie van het Verhalenhuis). Hiermee zetten we enerzijds in 
op nieuw geproduceerd materiaal van hoge artistieke kwaliteit. Anderzijds garanderen we 
middels deze werkwijze dat deelnemende makers zich optimaal kunnen ontwikkelen onder 
begeleiding van hoog niveau. 
MusicalMakers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als voortrekker en wil 
andere organisaties en instellingen uit het veld zo veel mogelijk positief inspireren met haar 
vernieuwende werkwijze en maatschappelijke doelstelling. Ervaringen uitwisselen en kennis 
delen met andere organisaties of instellingen uit het veld die gebaat zijn bij kennisdeling 
zijn voor ons voorwaarden voor de samenwerkingen die wij voor dit project aangaan met 
cultuurpodia en uiteenlopende maatschappelijke en culturele organisaties, verspreid door 
het land. 

Partners 
MusicalMakers werkt samen met gelijkgestemde, impact-gedreven partners die net als wij 
opereren op het grensvlak tussen cultuur, media en samenleving. Dit zijn bijvoorbeeld 
ROSE stories en de Theateralliantie, en daarnaast mensen uit de musicalindustrie, producenten, 
theaters, collega-instellingen en opleidingen. Maar ook instellingen in de wijken 
waar het Verhalenhuis zal neerstrijken. Alle partners van MusicalMakers onderschrijven 
de kansen van meer culturele diversiteit in het Nederlandse culturele aanbod voor een 
meer inclusieve samenleving, alsmede het belang van andere mensen aan het woord laten 
en het vertellen van nieuwe verhalen in de sector. We kiezen bewust voor samenwerkingen 
met zowel culturele als maatschappelijke partners, die samen op regionaal en landelijk niveau 
een  9rpot en divers bereik hebben.  

Orkater 	Ontwikkelf Aanvraag 50524 
	

Activiteitenplan 
unctie 
	 P. 2 

woord vooraf 
De aanvraag 
	

De kracht van Orkater schuilt in de samenhang: een open, divers en dynamisch collectief van 
van Orkater is 	makers waar nieuw en gevestigd talent elkaar inspireert en elkaars voorstellingen mogelijk 
in te zien via de 	maakt. Dat alles onder het dak van een sterke organisatie die visie ontwikkelt, doelstellingen 
volgende link: 	bewaakt en continuIteit waarborgt voor makers, voor programmeurs en voor publiek. 

https:// 
	

Minister Van Engelshoven staat voor ruimte voor nieuwe kunstvormen, diversiteit en een eerlijke 
www.orkater.n1/ 
	

beroepspraktijk. Wethouder Meliani maakt zich hard voor een inclusieve sector. Dat is precies 
orkater 	 waarom Orkater binnen het landelijke en hoofdstedelijke theaterbestel een vaste waarde is. 

Directie en Raad van Toezicht bepleiten aansluiting bij BIS en A-BIS. Om de samenhang van 
ontwikkeling, produceren en presenteren voor de komende jaren te borgen zal eveneens een 
aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten worden gedaan. 

p. 10 
Kunstvakopleidingen 
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"Orkater is uniek in het voortdurende onderzoek naar hoe muziek het theater kan verrijken en 
andersom. Orkater is een begrip en toont een voortdurende vernieuwingsdrang. Deze partner is 
van groot belang voor de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie (ATKA) waarin de 
muzikale kleinkunst traditie via de nieuwe generatie nieuwe theatrale vormen vindt. Orkater 
inspireert de studenten en als instituten werken we graag en gemakkelijk samen, acteurs zijn 
gastdocenten en studenten stagiaires. Orkater is een voorbeeld in de omarming van nieuwe 
verhalen en nieuwe publieken. "Diversiteit moet je doen"sprak Marc in het Bijlmer Parktheater. 
Uit ons hart gegrepen. Niet /anger praten, maar theater maken dat divers en inclusief is. Via het 
traject van Orkater/De Nieuwkomers laat het gezelschap al jaren zien dat het de ontwikkeling 
van jong talent echt serieus neemt. De inbedding in de structuur van het gezelschap is uniek. 
Kleinschalig, zeer persoonlijk en met een belangwekkende missie."Yvette Fijen, artistiek 
directeur ATKA 

p. 11 
Orkaterpubliek 
Dankzij het doorlopende publieksonderzoek door Motivaction, weet Orkater veel over haar 
publiek. Het onderzoek maakt duidelijk dat er een trouwe publieksgroep is die regelmatig 
kaarten koopt op basis van de naam Orkater (66,7%). Deze groep is overwegend Nederlands, 
hoog opgeleid en van middelbare leeftijd. Het valt op dat leeftijd, afkomst en opleidingsniveau 
van het publiek sterk samenhangen met het onderwerp en de samenstelling van de cast. Een 
groot nieuw en divers publiek werd bijvoorbeeld bereikt dankzij coproducties met het Bijimer 
Parktheater (meer etnische diversiteit) en LF Culturele Hoofdstad 2018 (middelbaar opgeleid en 
veel bezoekers die voor het eerst een theatervoorstelling bezochten). Nieuwkomersvoorstellingen 
trekken op veel plekken een relatief jong publiek. In de periode 2017-2019 zijn er grote stappen 
gezet in het professionaliseren en uitbreiden van de educatie en randprogramma-activiteiten. 
Meer jonge mensen (van middelbare scholen, theaterscholen of de IMC Weekendschool) 
brachten een bezoek aan de voorstellingen of het huis Orkater. 

PUBLIEKSBEREIK EN -BEHOUD 2021-2024 
Orkater legt nog meer de nadruk op het bereiken, binden en behouden van nieuw, jong en divers 
publiek. Deze publieksgroepen zijn te verdelen onder: 

• Bezoekers met een diverse achtergrond en opleidingsniveau. 
Deze groep komt vooral op thema of locatie van de voorstelling af. 

• Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
• Studenten en jongeren, 18-24 jean 

daze groep is op zoek naar goedkope en toegankelijke mogelijkheden om cultuur te 
beleven. 

• Culturele festivalliefhebber, 18-30 jaar: 
Van laag tot hoogopgeleid, heeft een modaal inkomen, houdt van laagdrempelige sociale 
en culturele events waar de nadruk ligt op verrassing, onderscheiding, geestdrift. 

• Breed geinteresseerde cultuurliefhebber, 29-44 jaar:  
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Welwillend, maar weinig vrije tijd. Geen frequente theaterbezoeker. 

p. 12 
2. Aangescherpte en gedifferentieerde PR-campagnes 
De diversiteit van het werk en merk Orkater zal meer terug worden gezien in de PR-campagnes 
die Orkater uitzet: differentiatie per voorstelling wordt belangrijker. Met meer gelaagde 
boodschappen kunnen via verschillende communicatiekanalen meer groepen bereikt worden. 
Met samenwerkingen als met Bijimer Parktheater en Schouwburg de Lawei wordt door 
thematiek, cast en een toegespitste campagne een nieuw en divers publiek bereikt. Borboletas 
bijvoorbeeld zal door de thematiek aansluiting vinden bij nieuwe doelgroepen. 

3. Het Merk Orkater uitdragen 
Wie, wat en waarom is Orkater? Voor een grote groep en generatie 45+ is Orkater 'beroemd', 
maar voor de jongere mensen is die bekendheid niet vanzelfsprekend. Naast promotie voor de 
voorstellingen gaat Orkater óók communiceren over waarom Orkater doet wat het doet: 
talentontwikkeling, diversiteit, vernieuwing, samenwerking, engagement. Vanzelfsprekende 
waarden voor de organisatie. In de communicatie naar een nieuw publiek moet dit scherper 
worden geformuleerd. Om Orkater beter in de markt to zetten, zet Orkater een strategische 
denktank van makers en marketeers op en verbetert het de interne communicatielijnen. 

Bijlage Codes 
	Bijlage codes 

p. 1 
FAIR PRACTICE CODE 
Orkater onderschrijft de kernwaarden van de Fair Practice Code (FPC). Goed werkgeverschap, 
professionele arbeidsvoorwaarden, transparantie, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn 
grondprincipes voor de bedrijfsvoering. Orkater wordt gewaardeerd door makers, medewerkers 
en college's om haar aangename bedrijfscultuur. 

p. 3 & 4 
CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE 
Orkater bestaat uit makers van verschillende leeftijden, gender, afkomst en kwaliteiten. Zij 
vormen de belangrijkste bron bij het maken van programmakeuzes. De ene maker wil een 
publiek iets vertellen, de ander wil verwarren, bewust maken of informeren. Orkater stemt het 
werk van die makers met elkaar af, zet het tegenover elkaar of verbindt het met elkaar. Hoe 
verschillend ook, iedere maker toont op zijn manier betrokkenheid bij de mens en wereld waarin 
die leeft. 

Orkater stimuleert bewustwording en debat over diversiteit en inclusie bij makers, de eigen 
organisatie en publiek. Het gezelschap wil bij een nog diverser publiek relevante verhalen en 
thema's onder de aandacht brengen. Orkater streeft naar een vanzelfsprekende diversiteit en 
inclusie in haar programmk  publiek, personeel en partners.  

61 



"Fu sabi pe yu e go yu musi sab' pe yu k'mopo", zegt een uitdrukking in het Sranantongo. "Als je 
wilt weten waar je naar toe moet, moet je weten waar je vandaan komt". Orkater wil 
belangwekkende geschiedenissen naar boven halen, omdat ze ons lets leren over vandaag. 
Voorstellingen die ook de ongemakkelijke waarheid willen laten zien. Zonder de geijkte helden, 
maar met twijfelende, zoekende mensen in de hoofdrol. Het mag pijnlijk zijn, scherp en 
confronterend, maar zoals alle Orkatervoorstellingen op een herkenbare manier gebracht, met 
humor en ruimte voor nuance. Orkater streeft er naar haar publiek een Spiegel voor te houden. 
Voorstellingen met theme's als inclusie, discriminatie, privilege, cultural appropriation, tolerantie, 
vrijheid, tegenstellingen, onmacht, dromen, samenleven, erfgoed, culturele identiteit, 
eenzaamheid en uitsluiting nemen een prominente plek in binnen de plannen voor de periode 
2021-2024. 

Personeel 
In haar personeelsbeleid streeft Orkater naar een in alle opzichten gebalanceerde mix van 
mensen. Een ontwikkeling waar enkele jaren geleden bewust op is ingezet en die inmiddels 
zichtbaar resultaat toont. Het personeel is diverser dan ooit, zowel op kantoor als op de vloer. 
Het ensemble is de afgelopen periode uitgebreid met de makers van het nieuwkomerscollectief 
Sir Duke, de aanstormende regisseur Belle van Heerikhuizen en dramaturg/theatermaker Floor 
Houwink ten Cate. 

4 
Publiek 
De focus ligt de komende jaren op uitbreiding van het publieksbereik naar een nieuw, jonger 
publiek. Bezoekers met een diverse achtergrond en opleidingsniveau zijn specifiek benoemd als 
doelgroep voor de komende periode. Orkater spant zich in om voorstellingen voor iedereen 
toegankelijk te maken en ook in die zin inclusief te zijn, bijvoorbeeld door voorstellingen te 
ondertitelen. 

Partners 
Met de vaste samenwerkingspartners Bijlmer Parktheater (Amsterdam Zuidoost), IMC 
Weekendschool (Amsterdam Noord, Zuidoost en West), Amsterdamse Bostheater (Zuid) en 
Jeugdtheaterschool Amsterdam en Amsterdam Zuidoost is tweerichtingsverkeer het motto. 
Kennis- en expertise uitwisseling staan hierbij centraal. De samenwerking met Bijlmer 
Parktheater is inmiddels meer dan tien jaar oud. Aanvankelijk nog voorzichtig en aftastend, maar 
dat stadium is nu gepasseerd. Directeur Ernestine Comvalius zei kortgeleden: "Andere 
gezelschappen praten over samenwerking, Orkater en Bijlmer Parktheater doen het gewoon". 
Deze samenwerking is geent op de wederzijdse wens vergeten verhalen van nieuwe 
Nederlanders te vertellen en elkaars publieksgroepen beter te bereiken. In 2018 werd deze 
samenwerking genomineerd voor de allereerste &Award (Woiski vs. Woiski). 
De samenwerking met IMC Weekendschool zorgt voor een kennismaking van jongeren die van 
huis uit niet met muziektheater en Orkater in contact zouden worden gebracht:  een eerste -  
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Theater 
	

Theater 	Meerjarenbeleidsplan 
Rotterdam 
	

2021-2024 

Bijlage "De Codes" 

soms allesbepalende - ervaring. De samenwerking met de jeugdtheaterscholen zorgt voor beter 
bereik van geInteresseerde jongeren  
P. 4 
In Theater Rotterdam (TR) bundelden het RO Theater, de Rotterdamse Schouwburg en het 
Productiehuis Rotterdam in 2017 hun krachten. Een huis van twaalf eigenzinnige 
makers met grote ambities. We hebben ervaren dat het niet evident is om met zoveel makers 
onder den en hetzelfde dak een herkenbaar profiel te ontwikkelen. We zijn ons er bewust van 
geworden dat de diversiteit van Rotterdam zich niet voldoende weerspiegelt in makers, in onze 
werking en in ons personeel. 

P. 5 
TR onderschrijft de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code 
Cultuur. TR past die toe en wil dit waarmaken in de representatie van de samenleving in onze 
publieken, de personele samenstelling en de samenwerkingen in Rotterdam. 

P. 6 
3.1. ONZE MAKERS EN HUN PRODUCTIES 
We introduceren onze makers en het artistiek parcours dat ze gaan uitzetten, dat staat voor 
kwaliteit, diversiteit en vernieuwing van TR. Hun voorstellingen bewegen zich tussen theater, 
mime, dans en performance en worden getoond in de grote zaal, op de vlakke vloer en op 
locatie. 

P. 16 
In ons aanbod ligt de focus op vernieuwing en inclusiviteit, waarmee we nieuwe publieken beter 
bereiken. We handelen vanuit het credo Language no problem. We programmeren wekelijks 
meerdere voorstellingen waarbij dans en beeldende taal leidend zijn. Veel voorstellingen zijn 
Engelstalig of we werken met boventiteling. 

P. 17 
6.1 DUURZAME VERBINDING MET PUBLIEK 
TR beseft dat Rotterdam met zijn rijke diversiteit om nieuwe vormen van interactie vraagt. 
Vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid, gaan we de komende jaren communities opzoeken 
die te weinig vertegenwoordigd zijn bij TR. We willen nieuwe perspectieven naar buiten brengen 
maar vooral ook nieuwe perspectieven naar binnen halen. De actieradius van P&I beweegt zich 
van 'publiekswerving' tot 'publiekswerking' en van 'ontvangen' tot 'deelnemen'.  
Code Diversiteit & Inclusie 
MISISE EN VISIE 
TR ontleent zijn bestaansrecht aan de duurzame verbinding met haar publiek. We koesteren 
onze relatie met onder andere Rotterdamse nieuwkomers, TR Schouwburgers en de buren van 
de Pauluskerk. Desalniettemin moet ons publiek en onze organisatie een betere afs.ie.elin.  
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worden van de Rotterdamse samenleving. Rotterdam is een superdiverse stad en kent talrijke 
communities die nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn bij TR. TR wil aansluiting vinden bij wat 
er leeft in de stad, en niet opleggen wat er moet leven in de stad. Hierbij geloven we in de 
(levende) kracht van theater. Binnen TR dragen we zorg voor een diversiteitsbeleid dat gedragen 
en verankerd is in de hele organisatie. Onze nieuwe functie Publiek & Interactie (P&I) zal hier 
een stevige bijdrage aan hebben vanuit haar verbindende rol van zowel binnen- als 
buitenwereld. P&I komt voort uit de samenwerking van de bestaande afdelingen Marketing en 
Educatie, en belichaamt de belangrijkste artistieke en sociale waarden van TR: dialoog, openheid 
en betrokkenheid. 

COMMITMENT EN DRAAGVLAK 
Onze ambitie is helder: binnen TR wordt naar elkaar geluisterd. Op alle afdelingen is een sterk 
bewustzijn over respect en gelijkwaardigheid aanwezig, een natuurlijke grondhouding van 
waaruit inclusie en diversiteit verder vorm wordt gegeven, actief wordt uitgedragen en geborgd. 
Dat is de voorwaarde om je steviger te kunnen verbinden met nieuwe doelgroepen, publiek, 
personeel en partners en om volgende stappen te kunnen zetten. 

In 2019 organiseerde TR voor het hele personeel workshops 'onbewuste vooroordelen'. Dit als 
start om intern de dialoog te voeren over diversiteit en inclusie. Hier gaan we mee door. 
Om echt veranderingen te bewerkstelligen in diversiteit en een inclusieve organisatie, dienen we 
eerst te weten waar we staan. We doen een interne analyse met instemming van onze 
medewerkers om inzicht te krijgen in de diversiteit van onze personele organisatie. Op die 
manier kunnen we verandering ook meten. Verandering zien wij als een continu proces van 
uitproberen, leren en bijstellen. 

PERSONEEL 
TR ambieert dat het personeelsbestand eind 2024 zoveel mogelijk een afspiegeling is van de 
Rotterdamse samenleving. Hierbij gaat diversiteit wat ons betreft over culturele achtergronden, 
gender, opleidingsniveau, seksuele orientatie, beperking, sociaal economische status en over 
de toegankelijkheid van onze gebouwen. Iedereen zou zich welkom moeten voelen bij TR. 
Ons SMART plan van aanpak zal de volgende activiteiten bevatten: 
We zetten vacatures uit in andere (voor ons nieuwe) netwerken en stralen interculturele 
sensitiviteit uit in beeld en taal. We hanteren de Rooney Rule die stelt dat voor elke vacante 
functie minstens een kandidaat uit een diversiteitsgroep wordt uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Aanstellen van een vertrouwenspersoon met kennis van 
inclusie en bias en hospitality workshops. 

We bekijken het per afdeling: zo zien we bij TR zeer weinig vrouwelijke technici en technici met 
een biculturele achtergrond. TR zal hier extra inspanningen op plegen. 
Bij TR werken mensen met een jysieke b!perking of chronische ziekte, maar we willen vaker 	 
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mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij onze organisatie betrekken. 
TR wil zich sterker en bewust inzetten voor sociale mobiliteit en talentontwikkeling. De komende 
vier jaar wil TR zich ontwikkelen tot erkend MBO leer/werk bedrijf: er werken stagiaires op de 
afdelingen techniek, productie, programmering en marketing. We investeren in hun 
ontwikkeling met kennis en aandacht. We bevorderen een inclusief werkklimaat waar 
medewerkers zich gezien, veilig en vrij voelen en waarbij TR kan bijdragen aan hun ontwikkeling. 

PUBLIEK 
TR beseft dat Rotterdam met zijn rijke diversiteit en talrijke communities om interactie vraagt. 
Vanuit betrokkenheid, gelijkwaardigheid en in gesprek met de artistieke praktijk, gaan we de 
komende jaren communities opzoeken die to weinig vertegenwoordigd zijn bij TR. Van het 
kunstenpubliek op de Witte de Withstraat en ouderen uit de wijk tot skaters en moslima's. We 
willen niet alleen nieuwe perspectieven naar buiten brengen maar ook nieuwe perspectieven naar 
binnen halen. De actieradius van P&I beweegt zich van 'publiekswerving' tot 'publiekswerking' en 
van 'ontvangen' tot 'deelnemen'. 

Het slechten van drempels is een belangrijke voorwaarde in het aantrekken van diverse 
publieksgroepen. Zo paste TR in 2019 haar prijsbeleid aan, waardoor bezoekers <30 jaar voor 
10 euro naar het theater kunnen. In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 21-24 formuleerden we 
onze concrete acties. Zo gaan we experimenteren met contextprogrammering rondom 
voorstellingen, we gaan door met nagesprekken die de kijkervaring van de toeschouwer centraal 
stelt en we stellen onze repetitieprocessen open voor dialoog met publiek en experts. 

PROGRAMMEREN EN PRODUCTIE 
Onze programmeurs cureren zoveel mogelijk inclusief met als doel het bereiken van 
verschillende publieken. De workshops 'onbewuste vooroordelen' dragen ook bij aan de artistieke 
keuzes die onze programmeurs maken. TR blijft de genereuze presentatieplek voor veel 
'makende' gezelschappen die in onze stad werken, waarbij we ook oog hebben voor makers met 
een bi-culturele achtergrond. Inclusief programmeren betekent dat we handelen vanuit het credo 
Language no problem. We blijven wekelijks meerdere voorstellingen programmeren waarbij dans 
en beeldende teal leidend zijn. Veel voorstellingen zijn Engelstalig, waar nodig werken we met 
boventiteling. TR heeft zich samen met andere 13 BIS theaters en 9 gezelschappen verbonden 
aan het gezamenlijke landelijke diversiteitsprogramma Theater Inclusief. Binnen Theater 
Inclusief is TR trekker en aanjager voor meer inclusief aanbod op podia in het gehele land. 
Onze theatermakers Alida Dors, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en de collectieven 
Wunderbaum en URLAND tonen vanuit hun eigen kunstenaarschap artistieke kwaliteit, 
vormenrijkdom, vernieuwing en stedelijk engagement. Hiermee maken we veelvormig, 
vernieuwend en geengageerd theater en geven we zo uitdrukking aan de maatschappelijke 
onderwerpen en artistieke gevoeligheden van deze tijd. Onze voorstellingen, vaak op het 
snijpunt van genres en disciplines, worden gemaakt voor verschillende podia en locaties in 
	Rotterdam en reizen nationaal en internationaal.  We akken zowel ersoonli.ke als 

65 



maatschappelijke thema's aan. We gaan ons sterker dan voorheen 'verbinden met organisaties 
en communities waar andere stemmen, andere gemeenschappen, andere kwaliteiten, andere 
publieken zijn. We zijn verankerd in onze tijd, maar durven er ook tegenin te denken. Het 
Productiehuis Theater Rotterdam (PTR) heeft al jaren een extra focus op makers met een bi-
culturele achtergrond. Dat zie je ook terug in de medewerkers van het team. We zijn vanaf het 
begin oprecht nieuwsgierig geweest naar verschillende visies op theater, vanuit een andere 
perspectief benaderd dan vanuit een dominante cultuur. Graag maken we ruimte voor deze 
minder dominante stemmen in de samenleving en voor narratieven die we (nog) niet kennen. 

PARTNERS 
Onze partners dragen bij aan een artistiek en cultureel diverse programmering en productie, 
verbreding van ons publiek, doorstroom van talenten en onze rol in de keten. Onze partners 
varieren van de gemeente Rotterdam, Codarts, MBO Theaterschool, IFFR, Studio Erasmus, De 
Pauluskerk, Marathon Rotterdam tot de Rechtbank Rotterdam. In de nieuwe planperiode wenst 
TR scherper in te zetten in cocreaties en bruggen te bouwen tussen verschillende groepen 
en contacten te leggen met verschillende organisaties. Zo dromen we over een vervolg van de 
stille heldinnendisco met Women Connected om met 10.000 vrouwen van de hele wereld 
verhalen te delen via performances, of een nieuwe editie van ontbijtontmoetingen met onze TR , 
makers met bekende en onbekende Rotterdammers.  

P. 54/55 
code diversiteit en inclusie 
Diversiteit en inclusie zal ook in de toekomst vertaald worden in de keuze van verhalen, 
repertoire, coproducenten en uitvoerenden, en vanzelfsprekend bij werving- en 
selectieprocedures. Rondom Thuislozen waren in alle speelsteden maatschappelijke 
organisaties met een rol in de problematiek van dak- en thuislozen betrokken, zowel artistiek, 
als op het vlak van publiekswerking. De financiele drempel die voor deze doelgroep geldt 
werd met aanvullende middelen van cultuurfondsen en maatschappelijke organisaties 
weggenomen. 30% van de bezoekers was deze avonden voor het eerst in een theater. Bij de 
coproductie met Bright Richards in 2018 (The Bright Side of Life) werden met succes 
bedrijven, maar ook individuele bezoekers gevraagd extra kaarten te kopen voor vluchtelingen. 
Volgende producties, zoals de locatievoorstelling Tram, maken we op dezelfde manier 
toegankelijk voor alle Utrechters. De ervaringen die we hebben opgedaan bij het benaderen van 
maatschappelijke organisaties komen daarbij goed van pas. 

Om ons maatschappelijk netwerk uit te breiden houden we regelmatig stafvergadering onder het 
dak van een andere organisatie. Zo hebben eerdere edities bij Back-Up, De Dijk en Creative 
College plaatsgevonden. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de directies van de 
theatelgezelscha_ppen in de BIS en hun standplaatstheaters ontstond in 2018 het project Theater 
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Inclusief. Theater Utrecht heeft daarin een actieve rol. Theater Inclusief is een 
inspanningsverplichting die de betrokken partijen met elkaar zijn aangegaan op het vlak van 
diversiteit en inclusie. We werken verder aan een meer diverse en inclusieve aanpak met 
betrekking tot personeel, programmering, publiek en partners. 

De volgende afspraken zijn daarbij leidend: 
• In wervingsprocedures schrijven we vacatureteksten zo inclusief mogeijk, de vacatures worden 
externen gelezen alvorens we deze online plaatsen en er wordt meer aandacht besteed aan 
motivatie dan aan opleiding; 
•Vacatures worden niet alleen verspreid op vacaturesites, maar ook via ons netwerk van scholen 
en maatschappelijke organisaties en het netwerk van DOX en Theater Inclusief; 
• Bij sollicitatieprocedures wordt tenminste een (bij voorkeur twee) kandidaat 
uitgenodigd met een cultureel diverse achtergrond; 
• Nieuwe medewerkers worden gemotiveerd deel te nemen aan een zogeheten unconsious bias 
training. 
• In het kader van het project Theater Inclusief heeft de organisatie in 2019 
gezamenlijk een unconscious bias training gevolgd; 
• Bij stagevacatures wordt geworven bij HBO en MBO instellingen en via het netwerk van DOX; 
•Een vacature van de RvT is inmiddels ingevuld conform het voornemen binnen vijf jaar 
minimaal twee leden met een cultureel diverse achtergrond te benoemen; 
•Onze programmering bestaat uit verhalen met een Westerse en niet-Westerse oorsprong; 
• Bij het kiezen van leveranciers en diensten is, naast duurzaamheid, inclusie een belangrijk 
selectiecriterium. 

Naast maatregelen specifiek gericht op het bereiken van meer inclusie, blijven we in algemene 
zin werken aan een breed en gedifferentieerd publiek. Onder meer als volgt: 
• Via publiekswerking gaan we een diepere relatie met een bredere doelgroep aan: we betrekken 
hen direct bij het werk. Co-creatie en gedeeld eigenaarschap vormen het uitgangspunt; 
•De afdeling marketing en communicatie is uitgebreid met een online marketeer. We hebben 
meer expertise in huis om een grotere en bredere groep mensen online te bereiken voor ons 
aanbod; 
• Om een jonger publiek te stimuleren theater te bezoeken is medio 2019 een collectieve 
imagocampagne opgezet door de BIS-gezelschappen en de grotere theaters, gericht op 
jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar. In 2020 wordt deze collectieve inzet gecontinueerd; 
•De samenwerking met de veelal jonge makers bij DOX helpt Theater Utrecht ook bij het 
bereiken van een jongere doelgroep; 
• In Utrecht zijn we mede aanjager van PACT, een project dat vergelijkbaar is met het landelijke 
programma Theater Inclusief.  
p. 7  
Samenwerkingen met maatschappelijke, culturele en commerciele partners zijn vanuit de missie 
en visie van Toneelgroep Maastricht onontbeerlijk. Deze mix aan partners heeft het gezelschap  

Toneelgroe Theater 	Activiteitenplan 2021- 
p 
	2024 

67 



Overzicht beleidsplannen BIS-gezelschappen m.b.t. diversiteit 

Maastricht 
	

de afgelopen jaren slimmer, beter en ondernemender gemaakt. Ze stellen het gezelschap in 
staat te zoeken naar vernieuwende vormen van produceren en in het verlengde daarvan naar 
nieuwe publieksgroepen. Zij zorgen kortom voor innovatie en inclusie. 

p. 16 
Scholen in de regio 
In de overtuiging dat kwaliteit moet staan boven kwantiteit gaat Toneelgroep Maastricht de 
komende jaren een duurzame verbintenis aan met 3 Maastrichtse scholen, geselecteerd op 
basis van diversiteit. De Bernard Lievegoedschool (een vrije school waar leerlingen drama 
als eindexamenvak kunnen kiezen), El Habib (de enige Islamitische school in Maastricht) en 
het United World College (een internationale school). Per school wordt in dialoog met docenten 
en leerlingen een op maat gesneden samenwerkingstraject ontworpen om optimaal te 
kunnen inspelen op de specifieke behoeftes van elke school en de leerlingen zo goed mogelijk 
bij de werking van Toneelgroep Maastricht te betrekken. Het pakket bestaat uit een jaarlijks 
terugkerende workshop in de klas en een extra activiteit in het theater waarbij leerlingen van 
de verschillende scholen elkaar ontmoeten en samen zullen werken. Daarnaast biedt 
Toneelgroep Maastricht haar expertise aan middels advies en ondersteuning bij het ontwikkelen 
van scholenproducties. 
Vanwege de aanwezigheid van grote aantallen buitenlandse studenten en expats in de regio 
Maastricht richt de publiekswerking zich in de komende kunstenplanperiode verder op het 
wegnemen van drempels voor anderstaligen middels Engelse boventiteling bij de grote zaal 
producties. Voor mensen met een visuele beperking door voorstellingen te voorzien van 
audiodescriptie in samenwerking met Stichting Komt het Zien! 

Bijlage Toepassing 	p. 23 
diverse codes 
	1. Code Diversiteit & Inclusie 

Toneelgroep Maastricht onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Theater vervult in haar 
ogen een belangrijke verbindende functie teneinde mensen met verschillende achtergronden 
te verenigen, opdat ze elkaar leren kennen en elkaars verschillen kunnen gaan waarderen. De 
verschillen kunnen op het podium tot uitdrukking komen of gethematiseerd worden en er 
kan actief ingezet worden de voorstelling onder de aandacht te brengen bij bevolkingsgroepen 
met verschillende culturele en sociale achtergronden. 
Diversiteit en inclusie gaan in de ogen van Toneelgroep Maastricht niet enkel over etniciteit. 
De demografische samenstelling van bijvoorbeeld Maastricht telt 11,3% aan inwoners met een 
niet-Westerse achtergrond. Het straatbeeld is significant anders dan dat in de Randstad. Dat 
dwingt Toneelgroep Maastricht nog bewuster over de uitgangspunten rondom diversiteit en 
inclusie na te denken. Inclusie en diversiteit in de Limburgse regio betekenen daarom 'niet 
alleen' het uitreiken naar bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond, maar ook 
het ontwikkelen van actief beleid op het betrekken van potentieel publiek dat door zijn sociaal 
of fyek zwakkepositie achterbjjft in deelname aan de samenleving.  
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De afgelopen jaren heeft Toneelgroep Maastricht daarom een inclusief beleid ontwikkeld dat 
nieuwe bevolkingsgroepen bij haar activiteiten betrekt. De veelheid aan sociale, artistieke, 
maatschappelijke en commerciele partners die actief werden betrokken in de ontwikkeling 
van voorstellingen zorgde voor nieuwe kruisbestuivingen en het gezannenlijk opbouwen van 
nieuw publiek. Een voorstelling als Emma, die op locatie in Brunssum tot stand kwam in 
coproductie met het Fonds voor Sociale Instellingen, Emma Safety Footwear, en Festival Cultura 
Nova bereikte bijvoorbeeld een publiek dat voor meer dan 50% bestond uit mensen die 
nog nooit naar theater waren geweest: een publiek dat zich herkende in het verhaal en zich 
daardoor verbonden wist. En ook De Laatste Getuigen, een theatraal programma rondom de 
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, bereikte in de Limburgse schouwburgen duizenden 
Limburgers die niet bekend waren met theater, of met elkaars gedeelde geschiedenis. 
Naast het realiseren van dergelijke voorstellingen maakt Toneelgroep Maastricht in 
samenwerking met Het Laagland voorstellingen in klaslokalen waarbij thematieken worden 
verwerkt die aangedragen worden door de scholieren zelf, ontsluit het haar voorstellingen voor 
blinden middels audiodescriptie, biedt het Engelse boventiteling voor anderstalig publiek, en 
heeft het een jongerenpanel opgericht. 

Maar Toneelgroep Maastricht is nog niet klaar. Als een van de initiatiefnemers van Theater 
Inclusief heeft het voltallige personeel trainingen en workshops gevolgd hoe om te gaan met 
verschillen en onbewuste vooroordelen. Het heeft de kleine en hechte organisatie die 
Toneelgroep Maastricht is bewuster en actiever gemaakt ten aanzien van diversiteit en inclusie. 
Het traject leverde nieuwe inzichten op hoe diversiteit en inclusie voor de toekomst nog te 
vergroten. Concreet vertaalt zich dat in vier beleidskeuzes. Ten eerste wordt het artistieke team 
met een vrouwelijke regisseur uitgebreid om de stem van de vrouw pregnanter in het 
programma te implementeren. Daarnaast zal een meer realistische afspiegeling van de huidige 
Nederlandse samenleving op het podium gerealiseerd worden. Etnische diversiteit vond al 
doelbewust haar weg in de werking van het gezelschap middels samenwerkingen met actrices 
Jouman Fattal, Kimberley Agyarko, Liza Macedo Dos Santos en acteur Nick Renzo Garcia. Deze 
lijn wordt de komende jaren voortgezet en geIntensiveerd. Met de enige Islamitische school die 
Maastricht telt -de El Habib-school- zal intensief worden samengewerkt leerlingen dicht te 
betrekken bij de voorstellingen van het gezelschap middels contextprogrammering, workshops, 
repetitiebezoek. 

Met acteur Ali cifteci ontwikkelt het gezelschap een voorstelling over de eerste multiculturele 
samenleving in Nederland: Zuid-Limburg ten tijde van de steenkolenmijnen. 
In samenwerking met Theater aan het Vrijthof heeft Toneelgroep Maastricht het programma 
Theater Onbegrensd in het leven geroepen. Binnen Theater Onbegrensd worden 
samenwerkingen aangegaan met organisaties met een cultureel-diverse signatuur (o.a. Refugee 
Project Maastricht en de Molukse Stichting Moetiara Maloekoe) teneinde hun achterban middels 
s eciale  contextprogramma's te betrekken bij de voorstellingen.  

69 



Overzicht beleidsplannen BIS-gezelschappen m.b.t. diversiteit 

Tot slot: ten aanzien van het vaste personeel en leden van de Raad van Toezicht wordt 
zorgvuldig gewaakt voor het in standhouden van een goede mix tussen mannen en vrouwen. Bij 
vacatures voor vaste medewerkers wordt bovendien actief geworven naar medewerkers met 
een cultureel-diverse achtergrond door vacatureteksten toegespitster op te stellen dan voorheen 
en bij gelijkheid van kwaliteiten de voorkeur te geven aan de sollicitant met een biculturele 
achtergrond. 

2. Fair Practice Code 
Toneelgroep Maastricht onderschrijft de Fair Practice Code en draagt als gezelschap publiekelijk 
het belang uit van de gedragscode op basis van de vijf beschreven kernwaarden: solidariteit, 
diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. 

p. 25 
De Raad van Toezicht staat in voor haar eigen deskundig- en onafhankelijkheid. De Raad van 
Toezicht van Toneelgroep Maastricht evalueert daartoe jaarlijks haar eigen samenstelling, 
functioneren en positie ten opzichte van het bestuur. Hierbij wordt steeds bewaakt dat er 
leden zijn die passen in de verschillende functieprofielen die er binnen de Raad van Toezicht 
zijn: ook wordt er gelet op een evenwichtige verdeling van leden naar kennis, ervaring en 
diversiteit. 

Zittingstermlnen zijn vasteead en worden op_gevold in het rooster van aftreden. 
Toneelgroe Theater 
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2024 
	 5. PUBLIEKSONTWIKKELING EN -PARTICIPATIE 

Oostpool heeft een voorbeeldfunctie en benadrukt het belang van een inclusieve samenleving. 
Geleid door de inhoud representeert Oostpool verschillende identiteiten op o.a. cultureel, 
seksueel en religieus gebied door nieuwe verhalen te zoeken en te vertellen (zie codes-bijlage). 
Nieuwe verhalen uit de huidige maatschappij leiden tot meer diversiteit in o.a. cast en publiek. 
Over de gehele linie treft Oostpool een opvallende mix van jong en oud in de zalen, maar merkt 
op dat het publieksbereik in de Randstedelijke regio's meer cultureel divers van aard is. 
Oostpool omarmt de verschillen in en tussen de regio's en ontwikkelt vanuit haar 
maatschappelijke waarde strategische doelstellingen om interactie en participatie te 
bewerkstellingen. 

Oostpool zag haar publieksbereik afgelopen periode groeien. Hoewel het gezelschap in mindere 
mate bezoekers zag met een 'traditioneel toneelprofiel' (hoogopgeleid, weinig divers, met een 
gemiddelde leeftijd van 65 jaar en ouder), groeide het totaalaantal bezoekers. De grootste groei 
zat in 2018 en 2019 in de leeftijd van 20-45 jaar. Oostpools inhoudelijke koers om de actualiteit 
en persoonlijke verhalen als rode draad te nemen, resoneert bij deze nog steeds groeiende 
doelgroep. Door nieuwe verhalen in het theater te brengen, is Oostpools nieuwe publiek jonger  
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en meer divers. Oostpool zet daarom intensiever in op de doelgroep 20-45 jaar. 
Centraal in publieksontwikkeling en -participatie staat de groei naar 80.000 bezoekers per jaar 
en 25% groei in zaalbezetting door in te zetten op nieuw- en herhaalpubliek. 

In een inclusieve samenleving mag taal geen barriere zijn. Bij voorstellingen voorzien van 
boventiteling, worden ook communicatie-uitingen in het Engels aangeboden. 

Oostpool is mede-initiatiefnemer en onderdeel van Theater Inclusief, een initiatief van de 
negen BIS-instellingen theater en de tien schouwburgen in die steden/regio's. Samen wordt 
gewerkt aan een meer diverse en inclusievere aanpak met betrekking tot personeel, 
programmering, publiek en partners. 

p. 54 
De vergaande aandacht voor diversiteit en inclusie die uit Oostpools missie voortkomt, wordt 
versneld door de successen die Oostpool behaalt met haar voorstellingen en het publiek dat 
ermee bereikt wordt. Leidend in haar werk zijn nieuwe verhalen over nu, wat vraagt om 
diversiteit in de casts en waarmee een nieuw publiek wordt aangesproken. Artistiek directeur 
Marcus Azzini, 	 , is een groot voorvechter van een 
inclusieve samen eying. De a ge open jaren zijn stappen gezet op het gebied van de 
bedrijfscultuur (BIAS-trainingen), inclusieve werving en selectie en de dialoog met nieuwe 
publieksgroepen. 

Duidelijk is dat Oostpool er (nog) niet altijd voor iedereen kan zijn (bijvoorbeeld door 
bouwtechnische beperkingen van het pand) en nog niet alle lagen van de samenleving heeft 
weten aan te spreken. Oostpool heeft met het brengen van nieuwe verhalen belangrijke stappen 
gezet in meer diverse representatie en zet dit door op het gebied van publiek, (rand)programma, 
personeel en partners. 

PUBLIEK 
Oostpool werkt verder toe naar meer nieuw publiek dat Oostpool nog niet kent, waarbinnen nog 
meer verschillende culturele, seksuele, religieuze, politieke, economische en fysieke identiteiten 
vertegenwoordigd worden. 

Oostpool werkt aan sociale verbindingen en organiseert ontmoetingen tussen het gezelschap en 
de diverse samenleving. Ze gaat in dialoog met maatschappelijke organisaties en netwerken die 
aan thematieken van de voorstellingen raken, om zich te voeden op onderwerpen waarin ze niet 
thuis is. Dit stelt Oostpool in staat beter aan te sluiten bij verschillende belevingswerelden en de 
inhoud van voorstellingen gerichter bij nieuwe publieksgroepen terecht te laten komen. Rondom 
People, Places &'Things werd daarom samengewerkt met JellinekMinnesota. Enerzijds om te 
leren over verslaving en herstel. Anderzijds om via hen een brug naar nieuw publiek te slaan.  
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Andere voorbeelden voor het aangaan van nieuwe verbindingen: 
• Huis Oostpool als ontmoetingsplek. Ontmoeting en uitwisseling met diverse maatschappelijke 
groepen in Arnhem, Nijmegen en omgeving nog vaker en beter faciliteren in eigen huis. Zoals bij 
de ontmoeting met diverse geloofsgemeenschappen rond de voorstelling God is een Moeder. 
• Aanwezigheid in stad en regio. Aansluiten bij initiatieven in de stad en regio als wijkdiners, 
gesprekken in buurthuizen en (achterstands-)wijken. In overleg met partners kijkt het 
gezelschap voortdurend hoe ze ook zelf nieuwe initiatieven kan ontwikkelen. 
• Oostpool communities (online en offline). Verbinding versterken met diverse groepen mensen 
(vaak ambassadeurs) met wie Oostpool in gesprek gaat over ideeen in wording, thema's en 
voorstellingen. Zij openen deuren voor Oostpool op onbekende plekken en maken contact met 
nieuw publiek uit hun eigen achterban. 
• Toegankelljkheid. Oostpool voorziet haar producties waar mogelijk van boventiteling en 
schakelt doyen- en blindentolken in. Op deze manier worden haar voorstellingen voor een breder 
publiek toegankelijk. 

PERSONEEL 
Gevoed vanuit de inhoudelijke keuze voor nieuwe verhalen zet Oostpool de keuze voor zo divers 
mogelijke castsamenstellingen voort. De ervaring leert dat wanneer diversiteit als expliciet 
uitgangspunt geldt, er altijd mogelijkheden zijn. Dit beleid wordt vertaald naar het gehele 
personeelbestand van Oostpool: 
• Werving en selectie van nieuw personeel in samenspraak met gespecialiseerde 
wervingsbureaus. Met hun hulp benutten van andere wervingskanalen die beter aansluiten bij 
nieuwe doelgroepen. Met als doel een respons uit alle lagen van de samenleving op vacatures, 
zodat deze zo divers mogelijk ingevuld kunnen worden. 
• Training en coaching van het personeel. Met als doel onbewuste vooroordelen en uitsluiting 
zichtbaar te maken en de organisatiecultuur nog opener, nieuwsgieriger en rijker te maken. 
• Hoofd educatie en inclusie. De directie stuurt op diversiteit en inclusie en zal dit als 
aandachtsgebied ook onderbrengen bij het hoofd educatie & inclusie. Zo wordt de professionele 
ontwikkeling op dit onderwerp geborgd en het aantal ambassadeurs in de organisatie vergroot. 

PARTNERS 
Oostpool maakt de samenwerking met bestaande en nieuwe partners concreet door gezamenlijk 
plannen van aanpak op te stellen en de resultaten te monitoren met o.a.: 
• Arnhem Jong & Divers, Rozet en Gemeente Arnhem en Nijmegen 
• Kerntheaters Oost-Nederland (025, Zwolle, Twente, Stedendriehoek) 
• Colourful People, Diversity Recruitment en Binoche/ Antana 
• Theater Inclusief 

PROGRAMMERING 
Zie voor de diversiteit in programmering van Oostpool het activiteitenplan 2021-2024. Oostpool 
voelt en draagt verantwoordelijkheid voor het uitdragen en binnenhalen van diversiteit en  
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Toneelschu 
ur 
Producties 

Ontwikkelf 
unctie 

inclusiviteit in alles wat zij doet. 

HUIS OOSTPOOL 
Een belangrijk aandachtspunt is de toegankelijkheid van het theater en de kantoren van 
Oostpool voor ouderen en minder validen. De problemen die nu bestaan, zijn opgelost zodra in 
2024 het nieuwe pand wordt betrokken. Aanpassingen die tot die tijd in het huidige pand 
mogelijk zijn, worden doorgevoerd. 

p.55 
DUURZAME INZETBAARHEID & DIVERSITEIT 
Oostpool voert een levensfasebewust en op duurzame inzetbaarheid gericht personeelsbeleid. Er 
is aandacht voor maximale invulling van individuele kwaliteiten en behoeften van medewerkers 
in elke fase van de carriere. Er wordt meer ruimte gecreeerd voor opleiding en ontwikkeling 
om zo passende interne en externe inzet te stimuleren. In de dialoog tussen management en 
medewerkers worden de ontwikkelbehoefte en ontwikkeldoelen besproken. De directie gaat in 
meerdere jaarlijkse sessies het gesprek met de medewerkers aan over leren en ontwikkelen op 
het werk vanuit vertrouwen en veiligheid. Feedback geven en ontvangen, structureel evalueren 
van samenwerkingsrelaties/projecten en zelfreflectie/intervisie zijn hier onderdeel van. 

Er is een rooster van aftreden van de RvT dat zorgvuldig gevolgd wordt. Aandachtspunt bij 
opvolging van zittende leden is diversiteit in de samenstelling van de RvT. Het komende jaar wil 
de RvT een lid met een andere culturele achtergrond en een lid van een andere generatie 
aanstellen. De risicobeheersingsaanpak gaat de RvT verder implementeren.  
Activiteitenplan 
p. 5 
Visie en profiel 

VISIE EN PROFIEL 
Als enige productiehuis werkt Toneelschuur Producties (STP) exclusief met repertoire. 
Repertoire is in onze opvatting veel breder dan de klassieke westerse toneelcanon. Het omvat 
oude en recente boeken, verhalen en films die in onze tijd een (nieuwe) urgentie vinden. De 
bestaande tekst kan de regisseurs uitdagen, aan het denken zetten of zelfs tegenstaan, maar 
vormt in elk geval de basis waarop zij hun visie bouwen en zich artistiek ontwikkelen. 
De tien jonge regisseurs die we voor 2021-2024 selecteren, willen met hun werk de wereld 
waarin we leven bevragen door zich te verhouden tot verhalen, beelden, denkstructuren, die 
onze wereld hebben gevormd. Zij zien in het repertoire, het bestaande bronmateriaal, geen 
bevestiging van oude waardes maar juist een uitnodiging voor het vinden van een 
nieuw narratief. 

Veel van wat mensen kennen als historische feiten, of sociaal geaccepteerd gedrag, is in een 

Aanvraag 519173 

De aanvraag van 
Toneelschuur 
Producties is in te 
zien via de volgende 
link: https:// 
www.toneelschuurpro  
ducties.nl/visie/ 
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ander daglicht komen te staan. Denk aan de kolonisatie, de minder heroIsche feiten over 
vaderlandse helden of de 'Me Too-beweging'. Kunst, en meer in het bijzonder theater, speelt een 
rol in het reflecteren hierop en in het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en kaders 
om hiermee om te gaan. In een samenleving die door polarisatie en vluchtigheid verhardt en 
verruwt, is ons uitgangspunt dat door aandacht voor verleden, heden en toekomst 
reflectie wordt gestimuleerd. De keuze voor repertoire als uitgangspunt vraagt 
om een grote zeggingskracht van de regisseur, want deze moet zich in het 'nu' tot het 
bestaande materiaal en eerdere interpretaties daarvan 
verhouden. 

p. 6 
In 2019-2020 maakt De Toneelschuur/Toneelschuur Producties een transitie door met de komst 
van nieuwe directeur Marelie van Rongen. De plannen en geselecteerde regietalenten voor 
2021-2024 wijzen op een nieuwe meerstemmige koers ten aanzien van bestaand repertoire in 
de maatschappij vandaag. Bovendien wordt er een bijzonder ambitieuze en 
concrete inclusieve aanpak voorgesteld die de toegankelijkheid van avontuurlijk, jong werk 
aanzienlijk zal vergroten. 
We hopen dat de vernieuwingskracht die uitgaat van onze plannen, in combinatie met 
het aantoonbaar landelijke belang en de bewezen artistieke kwaliteit, u zal overtuigen 
STP een ontwikkelplek in de BIS toe te kennen. 

p. 17 
JONGERENPRODUCTIE STARRING# 
In de periode 2021-2024 zal STP jaarlijks de jongerenproductie Starring# realiseren. Een 
participatieproject en volwaardige productie waarin jongeren tussen de 15 en 21 jaar op 
professioneel niveau, onder begeleiding van een professionele regisseur en crew, een 
theaterproductie maken die 5 x zal spelen in de Toneelschuur. Het mes snijdt aan twee kanten: 
startende regisseurs krijgen de kans in ons huis te werken, een grote groep niet-professionele 
spelers te regisseren en zo te onderzoeken of er een match is met ons huis. Tegelijk maken we 
een groep jongeren, die we actief scouten binnen en om het onderwijs, 
enthousiast voor De Toneelschuur en theater in het algemeen. Voor regisseurs en deelnemers is 
Starring# een springplank gebleken: veel deelnemende jongeren zijn bij het huis betrokken 
gebleven als ambassadeur en sommigen stroomden door naar kunstopleidingen. Sommige 
Starring# regisseurs vonden later een plek bij Toneelschuur Producties. Steef de Jong ontdekte 
als scholier in de allereerste Starring# zijn liefde voor theater en regisseerde in 2019 de meest 
recente editie. 

SCHUURLABS 
Naast de producties en persoonlijke ontwikkelsporen realiseren we SchuurLabs; inhoudelijke 
activiteiten voor de versterking van het makerschap  en voor een grotere toegankelijkheid voor 
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publiek. OLD TEXT, NEW NARRATIVE In dit lab initieert en faciliteert STP een doorlopend, 
vierjarig vakgesprek over de staat van het repertoire. We onderzoeken met makers en partners 
het belang van behouden, vernieuwen, verbreden van repertoire in het podiumkunstenveld van 
vandaag. Hiertoe initieren we bijeenkomsten binnens- en buitenshuis (bijvoorbeeld op festivals) 
waar de meest uiteenlopende visies aan bod komen. Het onderzoek kent een internationale 
component, met als doel om vanaf 2024 tot samenwerking en uitwisseling te komen van 
kennis en werk van jonge regisseurs aangaande het opnieuw interpreteren of verbreden van 
bestaand repertoire. Dit laatste doen we in samenwerking met Internationaal Theater 
Amsterdam. ITA stelt daarvoor haar internationale netwerk beschikbaar en de eerste connecties 
met The Almeida, The Young Vic en The National Theatre worden in 2020 gelegd. 

CREATIVE ACCESS 
Naast een uitgebreid inclusie-traject i.s.m. Wolfpack (zie bijlage) pionieren we in 2023-2024 met 
een lab Creative Access. Bij Creative Access maken middelen als audiodescriptie, gebarentaal, 
ondertiteling en visueel theater op een creatieve manier onderdeel uit van een voorstelling. Het 
gaat hierbij dus niet om statische 'hulpmiddelen' die aan een bestaande voorstelling worden 
toegevoegd. Creative Access is zelf de artistieke inspiratiebron en vormt het uitgangspunt van 
een voorstelling. De ingezette middelen zijn hierdoor op een heel natuurlijke manier met het 
verhaal verweven en zorgen ervoor dat je als bezoeker - beperkt of niet - een echte 
totaalervaring krijgt. In Engeland is Creative Access al een beproefde, professionele praktijk. In 
Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Ons lab nodigt regisseurs uit om de heersende 
kijk- en maakcodes te bevragen en om met Creative Access en repertoire als uitgangspunt 
tot een korte voorstelling te komen. 

PARTICIPATIE: SOCIAL PRACTICE 
Nieuw onderdeel van de ontwikkeltrajecten van dezes regisseurs in de kernploeg is Social 
Practice. Dit houdt in, dat de makers met hun verbeeldingskracht zoeken naar manieren om 
buiten de gebaande paden om, mensen te betrekken en nieuw publiek te 
bereiken. Het betreft hier co-creatieve activiteiten die in samenwerking met lokale 
maatschappelijke organisaties en bewoners worden ontwikkeld rond een gedeelde fascinatie. In 
2020 deden we ervaring op met regisseur Eline Arbo rond Weg met Eddy Bellegueule. Zij 
beoogde het coming of age verhaal van een homoseksuele jongen, met input van 
Haarlemmers thematisch te verbreden naar sociale uitsluiting. STP initieerde - parallel aan het 
repetitieproces - een inspirerend cocreatief project in samenwerking met de maatschappelijke 
partners Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, de afdeling diversiteit en toegankelijkheid 
van de Gemeente Haarlem en Wereldkeuken. Deelnemers realiseerden onder onze begeleiding, 
en in contact met de makers, een foto expositie, het magazine Andersom en bijeenkomsten 
bij de voorstelling die grote sociale impact hadden in de stad en op de samenstelling en het 
bereik van publiek, lokaal en landelijk. Als 'social practitioner'creeert STP een andere relatie 
tussen makers, publiek en andere betrokkenen. Zo krijgt het publiek een bredere kijk op de 
wereld en wordt de thematiek en het inhoudelijke gesprek rond de voorstelling verbreedt.  
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p. 39 
EERLIJKE BELONING 
EN GEZONDE BEDRIJFSVOERING 
De CAO Toneel en Dans vormt sinds de oprichting de grondslag voor beloningsvormen en alle 
andere financiele afspraken. Dat is behoorlijk uniek in het veld van ontwikkelinstellingen en 
jonge makers (zie ook de bijlage m.b.t. Fair Practice en de Toelichting Begroting). Toneelschuur 
Producties is lid van de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK) en neemt binnen 
en buiten de vereniging deel aan de sociale dialoog over Fair Practice. 

BIJLAGE TOEPASSING 
	

BIJLAGE TOEPASSING CODES 
CODES 
	

DIVERSITEIT & INCLUSIE, 
DIVERSITEIT & 
	

FAIR PRACTICE EN GOVERNANCE 
INCLUSIE, 	 p. 1 
FAIR PRACTICE EN 

	
DIVERSITEIT & INCLUSIE 

GOVERNANCE 
	

De visie van De Toneelschuur (TS) en Toneelschuur Producties (STP) op het gebied van 
diversiteit en inclusie wordt onder nieuwe directeur Marelie van Rongen geactualiseerd en 
geconcretiseerd. Zij neemt haar ervaring uit het grootstedelijke jeugdtheater 
mee (De Toneelmakerij, DOX) waar diversiteit in makers en publiek al langer vanzelfsprekend 
onderdeel van de maakpraktijk is. Daarnaast heeft zij in haar werk bij het Oerol Festival 
meegewerkt aan de eerste toegankelijkheidstrajecten in de podiumkunsten die door organisatie 
5D i.s.m. VSB fonds werden gerealiseerd. 
Bij STP zijn in 2019 belangrijke stappen gezet, en in de komende Kunstenperiode gaan we die 
verder uitbreiden en verdiepen. Wij beogen hiermee een inclusief en gelaagd aanbod te 
ontwikkelen met als doel een divers samengesteld, cross-generationeel publiek aan te spreken. 
Hiervoor wordt er organisatie- breed een plan ontwikkeld dat geInspireerd is op de in Engeland 
geInitieerde 'creative case for diversity'. Op basis van deze artistiek gemotiveerde leidraad 
beogen we zo divers mogelijke teams samen te stellen vanuit de overtuiging dat dat het beste 
artistieke resultaat oplevert en een eerste voorwaarde is voor een inclusief publieksbereik. 

Diversiteit: Programma en Personeel 
De selectie van de makersploeg 2021-2024 van talentvolle regisseurs bij STP geeft blijk van 
deze nieuwe meerstemmige visie. De achtergrond van de makers is divers en hun perspectief en 
visie op theatermaken, repertoire en publieksontwikkeling ook. In de selectie van spelers bij STP 
is de diversiteit qua culturele achtergronden in 2017-2020 aanzienlijk toegenomen, mede door 
een daartoe gevolgde biastraining, en omdat er meer acteurs met een bi-culturele achtergrond 
van de theater-opleidingen kwamen.\ 

Binnen de TS is er eind 2019 (o.l.v. van de directeur) een nieuw breed programmateam 
geInstalleerd. Hoofd STP en adjunct-directeur Loesje Riethof maakt deel uit van dit 
programmateam, net als Marjorie Boston (dans en urban), Yuen Kwan Lo (context- 
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programmering, stadspartners) en Niels Nuijten (jonge makers en performance). In 2021-2024 
maakt TS ook plek voor de regisseurs van STP als gast- en contextprogrammeurs. Meer 'seats at 
the table' met een redere en diverse blik op het podiumkunstenveld die ook de ontwikkeling van 
STP zullen voeden. Het personeel van TS en STP is nu een mooie mix van leeftijden, mannen en 
vrouwen, jong en ervaren. Qua cuiturele achtergronden weerspiegeit het - op het nieuwe 
programmateam na- nog niet de diversiteit van de samenleving. Achter de schermen wordt er in 
2020 binnen alle afdelingen geInventariseerd waar wij nu staan volgens de Code en het daarin 
vermelde stappenpian. Deze nulmeting zal, samen met de nieuwe meerstemmige visie, duidelijk 
maken, weike stappen er verder nog gezet moeten worden intern om die visie organisatiebreed 
te implementeren en uit te dragen in de dagelijkse praktijk. Bedenker van 'the creative case for 
diversity', Hassan Mahamdallie, wordt als inspirator in dit proces betrokken. 

Diversiteit: Partners en Publiek 
In de trajecten van de STP makers zijn interessante externe partners van groot belang voor de 
verbreding van hun talentontwikkeling. In samenspraak met de makers, en uitgaande van hun 
bestaande relaties, is er een divers scala aan partners in talentontwikkeling ontstaan met o.a. De 
Toneelmakerij, ITA, Orkater, de Coproducers , Rose Stories en Wolfpack. Daarnaast gaan de 
makers in de nieuwe Social Practice projecten samenwerken met maatschappelijke partners en 
Haarlemmers rond een gemeenschappelijke thematiek. Partners in deze artistiek-sociaie 
samenwerkingen zijn oa. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, de afdeling diversiteit en 
toegankelijkheid van de Gemeente Haarlem en Wereldkeuken (zie activiteitenplan). 
Voor meer inzicht in de doelstellingen over bereik en samenstelling van publiek, verwijzen we u 
naar de marketing onderdelen in het activiteitenplan. 

Inclusie: een intrinsiek gevoelde noodzaak 
Drie makers uit de STP kernploeg gaven bij kennismaking al expliciet aan dat zij inclusiever 
teksttoneel willen maken. Zij hebben ervaring met het presenteren van prikkelarme 'relaxed' 
versies van hun werk. STP maakte daarop de connectie met Wolfpack (Eliane Baudet en Anniek 
Brummel) en medio 2020 start een vierjarige samenwerking. Wolfpack is een collectief 
van jonge adviseurs, producenten en marketingmedewerkers met een zichtbare en/of 
onzichtbare beperking die meer inclusie bij culturele instellingen willen bewerkstelligen. Wolfpack 
is op dit gebied voorioper in het veld en voert vanaf 2021 voor gezelschappen aangesloten bij de 
NAPK inclusie-scans uit. Wolfpack wil daarnaast met HNT Onbeperkt en STP een kopgroep 
vormen om innovatieve pilots in de praktijk te realiseren. 

p. 2 
Inclusiviteit wordt in alle lagen van de organisatie ingebed. Wolfpack begeleidt ons bij het 
realiseren van activiteiten maar ook bij de aanpak van de bewustwording van inclusiviteit in de 
interne organisatie. Het gebouw van De Toneelschuur, waar STP vaste bespeler is, is extern 
getoetst op fysieke toegankelijkheid en het heeft enkele verbeterpunten. Deze 
worden in de loop van 2020 aangepakt.  
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Inclusie: activiteiten van incidenteel naar 
structureel 
Vanaf 2021 is bij elke productie van Toneelschuur Producties in Haarlem minimaal 1 avond een 
gebarentolk aanwezig om de toegankelijkheid voor slechthorenden en cloven te vergroten. Vanaf 
2022 komt daar audiodescriptie voor blinden en slechtzienden bij en vanaf 2023 kent elke 
Toneelschuur Productie een prikkelarme versie. Wolfpack begeleidt de inventarisatie, het in kaart 
brengen van de doelgroepen en de samenwerkingspartners in de directe regio. Ook adviseren zij 
over het benaderen en op de juiste wijze ontvangen van dit publiek. 
In 2023 gaan we nog een stap verder en doen we met Wolfpack en de regisseurs in de kernploeg 
een Schuurlab Creative Access; een Engels begrip waarbij inclusiviteit van begin of aan 
geIntegreerd is in het totale artistieke maakproces. (zie activiteitenplan: 
Schuurlabs). Daarnaast is STP op zoek gegaan naar technische innovaties die inclusiviteit op 
grote schaal bevorderen. Wij beogen in 2023 de Smart Caption Glasses in Nederland te 
introduceren, naar voorbeeld van The National Theatre in Londen. Deze brillen laten in het glas 
van de bril, een transcript van de dialoog zien en omschrijvingen van het geluid in een 
voorstelling, eventueel zelfs in een andere taal. Het grote voordeel is, dat deze brillen bij alle 
speeldata gebruikt kunnen worden, waardoor de dove, slechthorende of anderstalige 
gebruiker ruime keuze heeft in data. 

FAIR PRACTICE 
STP volgt voor en achter de schermen de CAO Toneel en Dans en is aangesloten bij de NAPK. 
Fair Practice hoorde al lang voor het ingaan van de code tot onze praktijk, met dank aan 
voormalig directeur Frans Lommerse die altijd is gaan staan voor betaling van 
de jonge kunstprofessional volgens de CAO. Om de kwalitatieve ondersteuning die we voor ogen 
hebben bij STP optimaal uit te voeren, nemen we het makerschap ook in financieel opzicht zeer 
serieus. Zo betalen we onze regisseurs bijvoorbeeld niet alleen voor hun werk op de vloer, maar 
ook voor de planontwikkeling en de gesprekken die we voeren. We stellen onze begrotingen voor 
projecten op vanuit de (redelijke) wensen van de makers, die we getoetst hebben aan hun 
artistieke uitgangspunten. Dat er daadwerkelijk CAO conform gewerkt en betaald wordt over de 
voile breedte van de uitvoerenden is uniek in het veld van ontwikkelinstellingen, productiehuizen 
en jonge makers. Wij horen vaak van makers dat veel organisaties zeggen het te doen, 
maar het in de praktijk niet doen. Terwijl het juist zo belangrijk is om dit bij beginnende makers 
en jonge stichtingen meteen goed te regelen. Keerzijde is, dat de producties van STP door 
beoordelingscommissies en overheden met regelmaat als (te) kostbaar bestempeld worden. 
Deze producties waren en zijn niet duur maar 'gewoon' Fair Practice. Dat betekent namelijk, dat 
je naast regisseurs ook acteurs, scenografen, musici en dramaturgen etc. conform cao betaalt. 
Het onderschrijven van de Fair Practice Code is bij STP dus ook geen aanleiding voor een lager 
activiteitenniveau of meerkosten in relatie tot ons vorige kunstenplan. 

GOVERNANCE 
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Wij leven de Code Governance Cultuur na. We hebben de noodzakelijke aanpassingen aan onze 
statuten gedaan om te voldoen aan de nieuwe Code. De Stichting Toneelschuur Producties volgt 
het bestuur-directiemodel en er is een directieregelement. Het bestuur is betrokken maar 
functioneert op afstand. Er is een helder rooster van aftreden en er is inzicht in de 
nevenactiviteiten van de bestuurders. Het bestuur evalueert haar functioneren jaarlijks met 
behulp van de zelfevaluatie-tool van Cultuur en Ondernemen. 
Het bestuur kwam in 2019 zes keer bij elkaar. Dit was vaker dan voorheen om de nieuwe 
directie en lopende organisatieveranderingen te begeleiden. Er is nauwe samenwerking met het 
bestuur van Stichting De Toneelschuur waar het presenterende theater en filmhuis onder valt. 

p. 3 
Een deel van de bestuursleden van STP is ook gerepresenteerd in het bestuur van De 
Toneelschuur. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Steunfonds Stichting Toneelschuur, 
dat donaties van particulieren beheert en stimuleert. Dit Steunfonds kent een eigen 
stichtingsbestuur. In 2019 is er een gemeenschappelijke ondernemingsraad gevormd met een 
vertegenwoordiging van medewerkers van STP en De Toneelschuur. Deze heeft 
jaarlijks een overleg met het bestuur. In de loop van 2021 maken we met STP en De 
Toneelschuur de overgang naar een betrokken raad van toezicht model omdat dit beter past bij 
de maat en organisatiegraad van beide stichtingen. Bij deze transitie laten we ons extern 
begeleiden. Bij het verlengen van zittingstermijnen en bij de werving van nieuwe leden voor het 
bestuur/raad van toezicht streven wij naar een meer cultureel diverse samenstelling. Hier is 
duidelijk verbetering nodig om ook op governance niveau aan te sluiten op het meerstemmige 
beleid in de organisatie als geheel. 

Tryater 
	

Theater 
	Activiteitenplan 2021- 	P. 11 

2024 
	

We stimuleren het besef dat de diversiteit in de (Friese) gemeenschap toeneemt en dat het 
waardevol is om die diversiteit te omarmen. In al onze activiteiten is meerstemmigheid - of 
anders gezegd; multiperspectiviteit - een expliciet onderwerp: het loskomen van je eigen blik en 
ontdekken dat er andere perspectieven mogelijk zijn. In mozaIekvertellingen scheppen we de 
mogelijkheid om meerdere stemmen - die verschillen door leeftijd, sociale status, cultuur en taal 
- naast elkaar te laten bestaan. De stem van de vuilnisman naast die van de boze boer, de 
babyboomer naast de millennial, de fabrieksdirectrice naast de dakloze. Zoals ook de poezie 
naast het banale alledaagse staat, de verstilling naast het lawaai, de humor naast de tragiek 
en de schoonheid naast het lelijke. We laten horen hoe een samenleving in al zijn 
verscheidenheid klinkt. 

p. 24 
Door middel van ons publiekswerk creeren we meer openheid en zichtbaarheid, een grotere 
maatschappelijke betrokkenheid en verdere inbedding van Tryater in onze omgeving. 
Publiekswerk draagt bij aan meer diversiteit en inclusie en versterkt ons profiel als gezelschap  
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van en voor Fryslan. 
Bijlage TOEPASSING 

	p. B-01 
VAN DE DRIE CODES 

	
Bij het vervullen van een volgende vacature in de RfT krijgt de diversiteit van de RfT specifieke 

BIJ TRYATER 
	aandacht. 

p. B-03 en B-04 
Tryater onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Hieronder een samenvatting van wat Tryater 
doet en/of wil gaan doen. Het uitgangspunt hierbij is dat de diversiteit van de omgeving waarin 
Tryater functioneert (in eerste instantie Fryslan en vervolgens Noord-Nederland) zijn weerslag 
krijgt in het werk van Tryater en in de organisatie zelf. Waar je voorouders vandaan kwamen 
en/of in welke taal je bent opgevoed speelt hierbij een rol maar ook: gender, beperking, 
seksuele orientatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Tryater 
maakt theater voor een culturele minderheid in Nederland: mensen die Fries spreken. Het hele 
doen en laten van Tryater is daarop gericht en dit is en blijft de belangrijkste bijdrage die Tryater 
doet aan de diversiteit van het 'culturele landschap' van Nederland. Het Friese taalgebied is 
echter verre van homogeen en het staat niet op zichzelf. Mede daarom (maar ook om de 
voordelen van een diverse organisatie) wil Tryater een diverse en inclusieve organisatie zijn. 
Tryater werkt met de andere BIS-gezelschappen en de bijbehorende standplaats-
schouwburgen samen op het gebied van diversiteit. Dit heeft geleid tot het driejarige 
stimuleringsprogramma Theater Inclusief dat op dit moment nog gaande is. Zie 
www.theaterinclusief.nl. 

Niet alles dat nodig is op gebied van diversiteit en inclusie kan in gezamenlijkheid met andere 
gezelschappen en podia gedaan worden. Het belangrijkste werk ligt bij Tryater zelf, bij het 
programmeren, bij het zoeken naar publiek, bij het personeel en bij de partners. 
Sinds 2016 worden daarom steeds concretere stappen gezet om een meer 
diverse en meer inclusieve organisatie te worden: 

Er is een werkgroep Diversiteit en Inclusie gevormd; 
• In vrijwel iedere gezelschapsvergadering (twee a drie keer per jaar) wordt met alle Tryater-
medewerkers over diversiteit en inclusie gesproken; 
• Medewerkers volgen bias trainingen; 
• Jaarlijks organiseert Tryater colleges met inspirerende gastsprekers (o.a. over diversiteit en 
meertaligheid en over de bevolkingssamenstelling van Fryslan); 
• Om diversiteit in het personeelsbestand te bevorderen wordt hier bij het opstellen en uitzetten 
van vacatures extra aandacht aan besteedt; 
• Tryater maakt werk van de toegankelijkheid van de voorstellingen voor mensen met een 
beperking (o.a. door de inzet van doyen- en blindentolken) dit geld ook voor het gebouw; 
• Diversiteit en inclusie zijn vaste onderwerpen geworden in de RfT-vergaderingen en; 
• Er wordt over gerapporteerd in het bestuursverslag.  
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In het kader van Theater Inclusief zijn afspraken gemaakt over actiepunten en de evaluatie 
daarvan. Daarnaast heeft Tryater zelf actiepunten opgesteld die jaarlijks worden geevalueerd. 
Deze actiepunten vormen nog geen toereikend plan van aanpak. De vier P's komen niet allemaal 
goed aan bod en de sterke- en verbeterpunten zijn nog niet goed genoeg benoemd. In 2020 stelt 
de werkgroep Diversiteit en Inclusie een plan van aanpak op waarbij de vijf stappen en de vier 
P's de leidraad vormen. 

M.b.t. beperking, sociaaleconomische status en meertaligheid is de omgeving van Tryater 
bekend. Er is contact met verschillende organisaties en worden concrete activiteiten 
georganiseerd (publiekswerk-activiteiten en zaken die de toegankelijkheid vergroten voor 
mensen met een lichamelijke beperking). Voor deze groepen wordt dit werk voortgezet, voor 
nieuwe groepen wordt dit in de nieuwe beleidsperiode geinitieerd. 

De voorstellingen van Tryater reflecteren op de maatschappelijke werkelijkheid van de omgeving 
van Tryater. Het artistieke uitgangspunt van meerstemmigheid zorgt ervoor dat diversiteit en 
inclusie een expliciet onderwerp zijn in de Tryater-voorstellingen. Ook betekent het dat er divers 
recast gaat worden. 

Het 
	

Theater 	Meerjarenbeleidsplan 	p 4 
Nationale 	 2021-2024 

	
Met de BIS-theaterinstellingen en hun standplaatstheaters namen wij het initiatief tot Theater 

Theater 
	 Inclusief, een gezamenlijk driejarig stimuleringsprogramma om tot meer diversiteit te komen 

op het gebied van de vier P's: Publiek, Personeel, Programma en Partners. Het Nationale 
Theater treedt daarbij op als penvoerder. We hielden unconscious bias workshops. We delen 
best practices met andere BIS-gezelschappen op het gebied van het bereiken van specifieke 
doelgroepen. Met HNT Onbeperkt startten we met voorstellingen voor cloven en 
slechthorenden en voor bezoekers met een visuele beperking. We organiseren 'prikkelarme 
voorstellingen', waarbij voorstelling, technische omlijsting en publieksontvangst aangepast 
worden om die toeschouwers te ontvangen, voor wie een bezoek aan ons aanbod doorgaans 
een brug te ver is. 

Samen werken aan de toekomst 
Als Het Nationale Theater dragen wij voortvarend bij aan een toekomstbestendige 
theatersector. Daarom zijn wij actief betrokken bij verschillende sector-overleggen en - 
initiatieven. Als BIS- instelling en standplaatstheater zijn wij vertegenwoordigd in het 
'Noordwijkoverleg', waar de 
BIS-gezelschappen en de schouwburgen uit hun thuisstad structureel met elkaar overleggen 
over 
o.a. afstemming van het BIS-aanbod, beleidsontwikkelingen, Theater Inclusief. Met veertien 
collega-vlakkevloerinstellingen vormen wij het Vlakke Vloer Platform. Een aantal van deze 
theaters is lid van de groep Co Producers, waarmee gezamenlijk voorstellingen van bewezen 
talenten  financieel en productioneel worden ondersteund. Met zeven rote landelijke theaters 
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spannen wij ons in om internationaal, niet-westers toneelaanbod op onze podia te tonen, 
zoals afgelopen jaren i.h.k.v. Explore Festival. Met de Haagse instellingen stemmen we of in 
het Directieoverleg Haagse Podiumkunsten. Naast de grote instellingen schuiven dear ook de 
Cultuurankers aan. Samen zorgen we voor stevige verbinding tussen de culturele 
infrastructuur in het centrum en die in de Haagse wijken. 

p. 8 
DIVERSITEIT & INCLUSIE 
Het Nationale Theater wil een huis van gemeenschappen zijn, met naast een artistieke ook 
een sociale betekenis voor grote groepen Hagenaars. Met onze programmering en speciale 
programme's zoeken we aansluiting bij herdenkingen en vieringen van verschillende 
Haagse gemeenschappen. We werken nauw semen met organisaties met wortels in die 
gemeenschappen. We staan stil bij 75 jaar vrijheid en bij 50 jaar Marokkaanse 
arbeidsmigratie. We verwelkomen de Sint en de opening van het Gnawa-festival. Op 4 mei 
hosten we Theater na de Dam, op 1 juli Theater voor Keti Koti. Het Nationale Theater heeft de 
ambitie het publiek voor theater aanzienlijk te vernieuwen en te verbreden. Met onze 
programmering willen we recht doen aan de bevolkingssamenstelling van deze stad. We 
presenteren kwaliteitstheater voor 
alle Nederlanders. Voor jong en oud, arm en rijk, hoger- en lager opgeleid, voor diverse 
culturele achtergronden. Het Nationale Theater ken alleen toonaangevend zijn als het ook 
inclusief is en kiest voor radicale meerstemmigheid. Voor alle Nederlanders In ons huis van 
gemeenschappen vertellen wij gemeenschapsverhalen. Wij maken voorstellingen gebaseerd 
op verhalen uit de Haagse wijken en betrekken wijkbewoners bij onze creaties. 
Vanzelfsprekend staan er acteurs met uiteenlopende culturele achtergronden op toneel. We 
koesteren de grote diversiteit van ons ensemble en de (vaste) gastacteurs. 

Beperking, geen belemmering 
Wij vinden het belangrijk om onze voorstellingen te laten zien, horen of voelen aan iedereen. Een 
beperking, zichtbaar of onzichtbaar, hoeft geen belemmering te zijn om near het theater te 
komen. Met HNTonbeperkt maken we ons aanbod voor mensen met een auditieve of visuele 
beperking toegankelijk. Samen met gespecialiseerde organisaties bieden wij bij voorstellingen 
hulpmiddelen (gebarentolken, audiotranscriptie, boventiteling) aan om theaterbezoek voor 
iedereen mogeliik te maken. 

Bijlage bij 
	 p. 1 

Meerjarenbeleidspl 
	

Code Diversiteit en Inciusie 
an Het Nationale 	Het Nationale Theater wil een huis van gemeenschappen te zijn, met naast een artistieke 
Theater 2021-2024 

	ook een sociale betekenis voor grote groepen Nederlanders. Met onze programmering en 
Toepassing 
	 speciale programme's zoeken we aansluiting bij herdenkingen en vieringen van verschillende 

Governance Code 
	Haagse gemeenschappen. We werken nauw semen met organisaties met wortels in die 

gemeenschappen. We staan stil bij 75 jaar vrijheid en bij 50 jaar Marokkaanse  
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arbeidsmigratie. 
We verwelkomen de Sint en de opening van het Gnawa-festival. Op 4 mei hosten we Theater 
na de Dam, op 1 juli Theater voor Keti Koti. 

Het Nationale Theater heeft de ambitie het publiek voor theater aanzienlijk te vernieuwen en 
te verbreden. Met onze programmering willen we recht doen aan de bevolkingssamenstelling 
van deze stad. We presenteren kwaliteitstheater voor alle Nederlanders. Voor jong en oud, 
arm en rijk, hogeren lager opgeleid, voor diverse culturele achtergronden. Het Nationale 
Theater kan alleen toonaangevend zijn als het ook inclusief is en kiest voor radicale 
meerstemmigheid. 
In ons huis van gemeenschappen vertellen wij gemeenschapsverhalen. Wij maken 
voorstellingen gebaseerd op verhalen uit de Haagse wijken en betrekken wijkbewoners bij 
onze creaties. 
Vanzelfsprekend staan er acteurs met uiteenlopende culturele achtergronden op toneel. We 
koesteren de grote diversiteit van ensemble en onze (vaste) gastacteurs. Ook in de 
(gast)programmering horen we graag de verhalen van bi-culturele makers als Nasrdin Dchar, 
Urban Myth, DEGASTEN, Raymi Sambo, George & Eran, Rose Stories, Trouble Man en Well 
Made Productions. Deze makers keren regelmatig in onze huizen terug en bouwen met ons 
aan een groeiend publiek van bi-culturele bezoekers. 

Ook achter de schermen neemt de diversiteit van ons personeelsbestand zienderogen toe. 
Om de diversiteit te vergroten hebben we grote aandacht voor het opstellen van inclusieve 
vacatureteksten. We laten die tegenlezen door personen met een bi-culturele achtergrond en 
gebruiken hun netwerken voor het uitzetten van de vacatures. Bij selecterende managers 
benadrukken we doorlopend het belang van een divers personeelsbestand. Als ondanks onze 
inspanningen geen biculturele kandidaten zich melden, leiden we die desnoods - intern of 
i.s.m. De Haagse Cultuuracademie - zelf op. 

Wij vinden het belangrijk om onze voorstellingen te laten zien, horen of voelen aan iedereen. 
Een beperking, zichtbaar of onzichtbaar, hoeft geen belemmering te zijn om naar het theater te 
komen. Met HNTonbeperkt maken we ons aanbod voor mensen met een auditieve of visuele 
beperking. Samen met gespecialiseerde organisaties bieden wij bij voorstellingen hulpmiddelen 

(gebarentolken, audiotranscriptie, boventiteling) aan om theaterbezoek voor iedereen mogelijk 
te maken. 

Activiteitenplan 2021-
2024 

Bijlage SPECIFIEKE 
SUBSIDIEVOORWAAR 

P. 22 
Door personalisatie van digitale content en door specifieke aanbiedingen bereiken we nieuwe 
doelgroepen met een andere culturele achtergrond of taal. Deze personalisatie is van groot 
belang voor een valide strate ie o het ebied van diversiteit en inclusiviteit. 	  

ID. 3 
Code Diversiteit & Inclusie 

ITA Theater 

Overzicht beleidsplannen BIS-gezelschappen m.b.t. diversiteit 
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DE 
	

ITA gaat uit van een ruim diversiteitsbegrip zoals omschreven door toenmalig minister 
: CODES 
	 van Cultuur Plasterk in een brief van 2009 die uiteindelijk zou leiden tot de Code 

Culturele 
Diversiteit: 'Diversiteit gaat daarin over alle aspecten waarin mensen van elkaar kunnen 
verschillen. Dat is niet alleen etniciteit, maar ook sekse, leeftijd, opleiding, religie, inkomen en 
seksuele orientatie. Het cultuurbeleid is "inclusief", dus bedoeld voor alle Nederlanders, hetzij 
als makers, hetzij als publiek.' Dus ITA concentreert zich niet alleen op culturele diversiteit, 
maar wil ervoor zorgen dat iedereen zich bij ons thuis voelt ongeacht gender, etniciteit, 
leeftijd, seksuele orientatie, functiebeperking, politieke overtuiging en maatschappelijke, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. ITA wil hiermee een weerspiegeling zijn van 
Amsterdam, Nederland en de wereld. Wij onderschrijven dan ook de Code Diversiteit & 
Inclusie en hebben een Actieplan Diversiteit & Inclusie opgesteld. 

ITA is een van de belangrijkste podiumkunstinstellingen in Europa en ons publiek reikt van de 
Amsterdamse buurten tot de grootste metropolen van de wereld. Deze omgeving vraagt een 
permanente zoektocht naar de verhalen van nu en de regisseurs/makers van nu, naar het 
ontwikkelen van de juiste instrumenten om de relatie met ons bestaande publiek verder te 
verdiepen en om een steeds grotere groep mensen zich te laten herkennen in ons 
programma. ITA onderneemt activiteiten die een divers samengesteld publiek aantrekken. Dat 
gebeurt in samenwerking met partners, met (thema)programmering, met onze eigen festivals 
en de jeugd- en jongerenprogrammering die publieksvernieuwing stimuleert door verbinding 
met het publiek op jonge leeftijd. We zetten de volgende stappen in de periode 2021-2024: 

Programmering 
Na de fusie hebben we de programmering verder ontwikkeld en hebben we gekozen voor 
een meer diverse en inclusieve programmering met als gevolg een verdubbeling van het 
aantal 

programma's binnen deze categorie. Daarbij zijn er twee edities gerealiseerd van Lieve Stad, en 
ITA-Pride waarbij we hebben gekozen voor specifieke programmering voor diverse doelgroepen. 
Een belangrijke rol is hier weggelegd voor onze huiskunstenaars Urban Myth, Theater RAST en 
Well Made Productions. Ook voeren we inspirerende, structurele, gesprekken met John Leerdam 
(Stichting Julius Leeft!). 

p. 4 
Komende periode zetten we deze ontwikkeling van meer diverse en inclusieve 
programmering voort en verankeren we deze verder in ons profiel. 

Publiek 
ITA ambieert om onder zijn bezoekers enerzijds een zo trouw mogelijke afspiegeling van de 
stad na te streven en anderzijds om het aandeel bezoekers van buiten de stad (zowel uit  
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Nederland, als uit het buitenland) te verhogen. Om deze diverse en inclusieve samenstelling 
van zijn publiek te kunnen bereiken, willen we het volgende kunstenplan de volgende 
verschuivingen binnen het totale publiek realiseren: 
- een spreiding in leeftijd: 10% (-20 jaar), 25% (20 - 30 jaar), 40% (30 - 65 jaar), 25% 
(+65); 
- een verschuiving in woonplaats: 56% Amsterdam, 36% rest van Nederland, 8% buitenland; 
- een nog betere spreiding in het aandeel Amsterdammers per stadsdeel: Centrum (22%), 
Zuid (20%), West (20%), Oost (20%), Nieuw-West (7%), Noord (6%) en Zuidoost (5°/0); 
- en een verschuiving in bezoekers met een niet-Nederlandse achtergrond naar 15%. 
Deze bestaat voor de helft uit Amsterdammers met een niet-Nederlandse achtergrond en 
voor de overige helft uit toeristen, expats en buitenlandse studenten. 

Partners 
Met nieuwe partners werken die nieuwe doelgroepen bereiken, helpt ons om kennis op te doen 
en een bredere groep bezoekers aan te trekken. De bedoeling van deze samenwerkingen is 
om te onderzoeken wat er leeft bij bezoekers. We versterken de relatie met andere 
stakeholders, buiten de programmerings-, publiciteitsen educatiepartners, door hen 
intensiever te betrekken bij onze activiteiten. Zo halen we met de LGBT+-community's van de 
zakelijke partners van ITA de banden aan en organiseren we speciale avonden die de 
corporates op dit gebied betrekken bij onze organisatie en ons programme. ITA is de 
thuisbasis voor festivals zoals IDFA, ADE, 
Black Achievement Month, Summer Dance Forever, Julidans, het Nederlands Theater Festival 
en Holland Festival waardoor er allerlei verschillende publieksstromen door ons huffs lopen die 
zich allemaal bij ons thuis voelen en elkaar inspireren. 

p. 5 
Personeel 
Ons doel is om komende kunstenplanperiode meer medewerkers met een diverse 
achtergrond toe te voegen aan onze organisatie. We richten een projectgroep op, 
samengesteld uit medewerkers met een andere achtergrond om te komen tot een nog 
diverser samengesteld personeelsbestand. We geven met regelmaat unconscious bias 
trainingen aan leidinggevenden en medewerkers. Bij werving en selectie van medewerkers 
van front of house, 
stagiairs en vrijwiligers zetten we extra in op de toevoeging van nieuwe achtergronden aan 
de bestaande groep. We bieden werkervaringsstages aan voor mbo-studenten. We zetten in 
op tweetaligheid en internationale communicatie en onderzoeken of 

medewerkers/flexkrachten/stagiairs uit andere landen hier intern of op afstand voor ons zouden 
kunnen werken. We onderzoeken de mogelijkheden voor extra banen voor mensen met een 
beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
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