De Werf
Een ontwikkelprogramma voor de jonge professional in de podiumkunst
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Nationaal programma voor talentontwikkeling podiumkunst.
Twee lichtingen nieuwe creatieve en zakelijke professionals.
Een 18 maanden durend allround verdiepend traject bestaande uit onderzoek & experiment,
zomerproductie, winterproductie en een eindproduct.
De Werf wordt gerealiseerd door een sterk netwerk van samenwerkende
podiumkunstproducenten in de Stedendriehoek met gezamenlijk een fijnmazig en divers landelijk
bereik.
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Inleiding
Om te leren moet je kunnen reflecteren, op jezelf en op anderen. Alleen door volledig openhartig te zijn
zonder te oordelen zul je van en met elkaar leren. Dát kenmerkt een succesvol talentontwikkelingstraject
en dát kenmerkt het Theaterschip.
Vanuit een sterk netwerk van (co)producerende (ID Theatre Company, Nationale Jeugdorkesten
Nederland (NJON), Theater Gajes en het Theaterschip) en programmerende partners wordt in de
Stedendriehoek een structurele voorziening voor professioneel talent in de podiumkunsten gecreëerd.
We ambiëren daarmee een geworteld Overijssels klimaat voor jonge professionals met landelijke
uitstraling.
Als initiatiefnemer van De Werf is het Theaterschip enkele jaren geleden geïnspireerd geraakt door het
model van Roundhouse in Londen: een privaat initiatief in een wijk in Londen die qua omvang
vergelijkbaar is met de stad Deventer. Roundhouse biedt plek aan jongeren, (jonge) professionals en een
breed en divers publiek en realiseert niet alleen succesvolle horizontale programma’s maar ook verticale
programma’s waarbij jongeren, (jonge) professionals samenwerken. Daardoor ontstaat een robuuste
ontwikkel- en maakdynamiek die door diversiteit, urgentie en actualiteit een grote aantrekkingskracht
heeft op jongeren, (jonge) professionals en het publiek.
Het talentontwikkelingstraject voor jonge professionals noemen we De Werf. De standplaats voor de
jonge professionals is de locatie van het Theaterschip in de jonge en groeiende culturele hotspot het
Havenkwartier te Deventer.
Wat is De Werf?
Dé maker bestaat niet, talentontwikkeling is maatwerk.
Binnen het talentontwikkelingstraject De Werf is de jonge professional leidend. De jonge professional
krijgt de mogelijkheid om zich gedurende een periode van 18 maanden verder te bekwamen na
succesvolle afronding van het Kunstvakonderwijs. Het traject is opgedeeld in vier fasen, waarbij
gedurende de eerste fase en de vierde fase volop ruimte is voor het (door)ontwikkelen van de eigen
artistieke signatuur. De jonge professional bepaalt de inrichting, de stijl, kleur en vorm en is daarbij
leidend in zowel signatuur als publieksbereik/doelgroep als speelveld (regionaal, (inter)nationaal). Iedere
jonge professional stelt bij aanvang van het traject een persoonlijk ontwikkelplan op met leerdoelen.
Gedurende het traject wordt in tussentijdse gesprekken gemonitord op realisatie van het plan en de
leerdoelen die, waar nodig of wenselijk is, worden bijgesteld.
Tijdens de tweede en derde fase krijgen de jonge professionals in co-creatie met de
samenwerkingspartners volop de ruimte vlieguren te maken, waarbij gewerkt wordt aan een
zomerproductie die gespeeld wordt voor een breed publiek op theaterfestivals en een winterproductie
die gespeeld wordt voor een jong(eren) publiek in de kleine theaters in Oost-Nederland en daarbuiten.
Er is per traject van 18 maanden plek voor 6 jonge professionals: vier uitvoerend makers, één creatief
producent en één docerend maker.
Aanleiding voor de samenwerkende partners
Met De Werf gaan de vier partners ID Theatre Company, Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON),
Theater Gajes en het Theaterschip een meerjarig talentontwikkelingstraject voor jonge professionals
realiseren. Het sluit aan op de wijze waarop NJON naast talentvolle jongeren en studenten ook jonge
professionals begeleidt na het behalen van hun diploma aan het conservatorium.
Voor ID Theatre Company geldt dat hun signatuur mede wordt gekleurd door de koppeling van jonge
professionals aan ervaren senior makers. Het sluit aan bij de wijze waarop het Theaterschip, naast de
succesvolle begeleiding van jonge talenten voorafgaand aan het kunstvakonderwijs, de afgelopen jaren,
via de nieuwe makers regeling van de provincie Overijssel, meerdere jonge professionals de kans heeft
gegeven zich inhoudelijke te ontplooien.
Tot slot wordt door Theater Gajes binnen al haar straattheaterproducties ruimte gecreëerd voor
uitvoerend makers en wordt bij menig project intensief samengewerkt met het kunstvakonderwijs.

3

Eigenaarschap
Het Theaterschip treedt, als initiatiefnemer, op als penvoerder en is financieel en productioneel
eindverantwoordelijk. Het talentontwikkelingstraject en de voorstellingen die worden geproduceerd
worden inhoudelijk vormgegeven door alle direct betrokken partners. Zowel NJON, ID Theatre Company
als Theater Gajes zullen samen met het Theaterschip inhoud en vorm aan het programma geven. Vanuit
de artistieke en zakelijke expertise en het netwerk van de vier partners zullen de jonge professionals
worden begeleid.
De Werf past binnen de meerjarige strategie van de samenwerkende partners, versterkt de lerende
organisaties die ze zijn en verdiept hun huidige individuele talentontwikkelingsprogramma’s.

Theater Gajes

Artistiek signatuur
De artistieke signatuur van zowel Theater Gajes, het Theaterschip als ID Theatre Company is te
omschrijven als een fysieke multidisciplinaire speelstijl waarin theater, dans, (live) muziek en (soms) film
samenkomen. De voorstellingen zijn gebaseerd op actuele (jongeren) thema’s, rauw in vorm en poëtisch
in vocabulaire. Voor ID Theatre Company, het Theaterschip en NJON geldt dat er expliciet ruimte
gecreëerd wordt voor jonge professionals om zich te ontwikkelen als regisseur, schrijver of uitvoerend
danser, acteur of muzikant. NJON en het Theaterschip streven naar professionele podiumkunstproducties
met jonge mensen voorafgaand aan en na afloop van het kunstvakonderwijs. Deze laatste vinden hun
plek in De Werf.
Daar waar NJON en Theater Gajes in de zomermaanden met de zomerproductie zich richten op een jong
en divers festivalpubliek geldt voor ID Theatre Company en het Theaterschip dat ze zich vooral richten op
een jongeren publiek in de kleine theaters.
Zeggingskracht
Doordat er gewerkt wordt vanuit de deelnemers/performers en hun persoonlijke verhalen, ontstaat er
een persoonlijke noodzaak wat de spelers het publiek mee willen geven. Door gebruik te maken van
externe regisseurs, die gespecialiseerd zijn in het theatraal vertalen van die persoonlijke verhalen, wordt
de zeggingskracht benadrukt en gewaarborgd.
De verbinding leggen tussen het jonge publiek van De Werf en de performers wordt eenvoudiger omdat
deze performers zelf ook nog jong zijn. Zij staan (nog) tussen de door De Werf beoogde doelgroep, zij
kennen hun actualiteit en urgentie als die van henzelf en weten daarmee intrinsieke noodzaak te creëren
voor de productie die De Werf gaat realiseren. Na het traject wat de jonge professionals hebben
doorlopen tijdens De Werf nemen zij deze urgentie, noodzaak en actualiteit mee naar hun vervolgstappen
in het professionele en bestaande circuit in Oost-Nederland.
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Originaliteit
Binnen De Werf wordt gewerkt vanuit de artistieke visie dat het professionele werkveld steeds meer
hybride wordt en zich minder laat beperken tot de muren van een schouwburg of theater. De nieuwe
generatie jonge professionals, zeker die dit en volgend jaar afstuderen aan het kunstvakonderwijs, zijn
gewend om naar nieuwe prestatievormen en plekken te zoeken. Tijdens 18 maanden COVID-19
maatregelen zijn ze voortdurend op zoek geweest naar nieuwe theatrale vormen off- en online. Ze zijn
daarmee de voorlopers op nieuwe vormen binnen het theater.
De Werf ziet het als haar opdracht dat de producties, die worden ontwikkeld binnen het
talentontwikkelingstraject, aansluiten bij het publiek uit Oost-Nederland. Dat betekent in onze visie dat
het publiek deelgenoot moet worden van het maakproces. Dat de jonge professionals zich laten
inspireren door regionale en lokale verhalen, in dialoog gaan met hun potentiële publiek en daarmee
uiteindelijk niet alleen zij zelf maar ook het (nieuwe) jong(eren) publiek geëngageerd is.
De jonge professionals gaan daarmee binnen De Werf niet alleen werken aan verfijning van hun artistieke
signatuur maar zoeken ook naar werkvormen waarin een dialoog met hun publiek tot stand komt. Dit kan
onder meer in de vorm van een verdiepingsprogramma voor of na de voorstelling, bijvoorbeeld door
middel van een educatief randprogramma of een nagesprek. Het zorgt voor de gewenste artistieke
kwaliteit en de noodzakelijke urgentie en actualiteit als brandstof voor een groeiende aantrekkingskracht
op een (nieuw) jong(eren) publiek.
Met deze werkwijze en met de primaire doelgroep van een jong(eren) publiek onderscheidt het zich ten
opzichte van andere productiehuizen voor jonge professionals in (Oost-)Nederland. We kunnen hierin ook
gebruik maken van de vele connecties die De Werf partners hebben met middelbare scholen en de
voortdurende dialoog die we voeren met de ICC-ers over het invullen van het curriculum voor CKVvakken.
Vakmanschap
De basis van het vakmanschap is gelegd in het kunstvakonderwijs. Het toepassen van het geleerde
gebeurt binnen De Werf aan de hand van de ervaren professionals die verbonden zijn aan De Werf.
Bijvoorbeeld Marjan Barlage en Kasper Scholten. Beiden makers met een grote staat van dienst waarbij
Marjan een voorloper is in Nederland van het maken van multidisciplinaire interculturele
montagevoorstellingen over de actualiteit. Haar voorstellingen tekenen zich ook door fysiek theater en
actuele thema’s uit het leven van onze toekomstige generaties. Samen met Kasper zijn ze veel en nauw
betrokken bij het HBO kunstvakonderwijs. Samen met de makers van Theater Gajes en NJON wordt een
kwalitatief sterk team gevormd wat de jonge professionals hun vakmanschap kan laten verdiepen en de
toepassing van dat verworven en uitgediepte vakmanschap in de praktijk kan brengen tijdens de zomeren winterproducties. Daarnaast wordt door middel van het uitgebreide kennis en netwerk van de
samenwerkende partners De Werf deelnemers wegwijs gemaakt in het culturele veld in (Oost) Nederland.
Ze krijgen daardoor niet alleen artistiek de kans zich verder te ontwikkelen maar zullen ook gebruik gaan
maken van de brede expertise die aanwezig is op het gebied van bijvoorbeeld aanvragen schrijven,
productie en marketing.
De noodzakelijke doorstroom van jonge professionals
Overijssel kent een stevige en groeiende professionele infrastructuur van talentontwikkelingsorganisaties
die zich (mede) richten op jongeren met ambitie voor het kunstvakonderwijs. Dit komt onder andere tot
uiting in de vijf partners uit Overijssel die verbonden zijn aan Talent Netwerk Oost. De Stedendriehoek
kent drie partners die verbonden zijn aan Talent Netwerk Oost. Naast het Theaterschip zijn dat Impact
(dans) uit Deventer en Woest Oost uit Zutphen.
Als de jonge professionals het kunstvakonderwijs succesvol hebben doorlopen zijn er echter weinig
structurele plekken in de provincie waar deze jonge professionals de eerste stappen als professional
kunnen gaan zetten. Daarom zoeken de jonge professionals hun heil buiten de provincie en vaak ook
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buiten Oost-Nederland. Eenmaal vertrokken jonge professionals blijken lastig over te halen weer te
landen in de regio. Door het gebrek aan professionele talentontwikkelingstrajecten voor jonge
professionals ontstaat er een grote uitstroom. De beoogde ‘kraamkamer voor cultuur’ droogt daarmee op
termijn op.
De partners van De Werf vinden het daarom van groot belang dat deze jonge professionals ook binnen de
provincie de kans krijgen zich verder te bekwamen als professional. In een omgeving waarin het leren,
experimenteren, ondernemen en innoveren in het DNA van de deelnemende organisaties zit, past het
talentontwikkelingstraject De Werf voor de jonge professionals.
Het drie stappen traject voor jonge professionals na het kunstvakonderwijs
De talentontwikkeling van professionals na het kunstvakonderwijs is op te delen in drie stappen.
De eerste stap bestaat uit onderzoek en experiment. De jonge professionals gaan met de bagage die zij
hebben verkregen tijdens de kunstvakopleiding aan de slag in het professionele circuit. De interne focus
verschuift daarmee naar een externe.
Het doel van experimenteren is leren en ontdekken. Of het gewenste resultaat gehaald wordt of niet, als
er geleerd is, is het experiment geslaagd. Fouten maken bestaat in deze context niet. Reflecteren op een
concrete ervaring en conceptualiseren van die inzichten zijn essentieel om van een ervaring een
‘leerervaring’ te maken. Overijssel kent een aantal plekken waar op incidentele basis kan worden
onderzocht en geëxperimenteerd. Voorbeeld hiervan is de Werkplaats Zwolse Theaters. Het Theaterschip
heeft in het verleden samen met de Werkplaats Diepenheim ook invulling gegeven aan onderzoek en
experiment. De jonge professionals zijn vaak voor een korte periode van een paar weken tot hooguit
enkele maanden verbonden aan plaatsen waar ze kunnen experimenteren. Daarna vliegen ze weer uit
naar verdiepingsplekken, momenteel veelal buiten Overijssel.
Tijdens de tweede stap vindt verdieping plaats gedurende een langere periode van één tot twee jaar. De
verdere ontwikkeling van een eigen artistieke signatuur in combinatie met het maken van vlieguren
binnen nieuw te ontwikkelen dans- en/of theaterproducties staat hierbij centraal. De stappen die de
jonge professional zet zijn echter niet alleen gericht op artistieke doelen, ook op persoonlijke groei door
middel van coaching, het uitbreiden van het netwerk (in Oost-Nederland, nationaal en internationaal) en
het verbreden van de zakelijke competenties als jonge cultureel ondernemer. De Nieuwe Oost is hiervan
het voorbeeld in Oost-Nederland, maar binnen Overijssel is bij de Nieuwe Oost de focus vooral gericht op
(pop)muziek. KASKO is de ontwikkelplek in Zwolle voor muziektheater, maar deze organisatie richt zich
met name op nieuwe makers die als bijvoorbeeld regisseur, vormgever of componist aan de slag gaan.
Tijdens de derde stap landt de jonge professional in het professionele middensegment, bestaand uit
theater- en/of dansgezelschappen in Overijssel die ruimte bieden aan jonge professionals die de nodige
vlieguren in hun bagage hebben. Voorbeelden daarvan in Overijssel zijn ID Theatre Company, Theater
Gnaffel, Jonge Honden, Ten Producties en Theater Gajes.
Het profiel van de jonge professionals bij De Werf
De professionals die in aanmerking komen voor een ontwikkeltraject binnen De Werf hebben minimaal
een HBO-kunstvakopleiding afgerond. Zij hebben hun diploma niet langer dan drie jaar geleden behaald
bij aanvang van het traject. Daarnaast zijn ze woonachtig in Oost-Nederland of van plan weer terug te
keren naar het oosten van het land waar ze zijn opgegroeid.
Uitvoerend maker (vier plekken per traject)
De uitvoerend maker is performer, theatermaker, acteur of danser. Meerdere kunstvakopleidingen
bieden studenten de ruimte om zich te ontwikkelen als uitvoerend maker: een professional die zowel het
concept ontwikkelt als uitvoert. De uitvoerend maker beschikt over brede kennis van het vak en is in staat
daar zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen inhoud en vorm aan te geven. Het leidt tot
cabaret, dans, toneel, muziektheater, bewegingstheater en ieder andere denkbare vorm van
performance.
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ID Theatre Company

Creatief producent (één plek per traject)
De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de creatief producent een vlucht genomen. De huidige
generatie jonge professionals werkt horizontaal en verticaal samen, de onderlinge hiërarchie verdwijnt en
er is grote behoefte aan een stevige samenhang tussen artistieke, zakelijke, productionele en
maatschappelijke binding. Vanuit die behoefte is de creatief producent ontstaan, een snelgroeiende
discipline binnen de podiumkunsten. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft hier
bijvoorbeeld een specialisatie voor, maar ook in andere opleidingen zijn er steeds meer afgestudeerden
die zich willen ontwikkelen als creatief producent binnen de podiumkunsten. Er is grote vraag vanuit
artistieke makers voor zo’n praktische en zakelijke gelijkwaardige partner.
Docerend maker (één plek per traject)
De term docerend maker is al enige jaren gemeengoed in de podiumkunsten. De docerend maker
verbindt zijn didactische vaardigheden met zijn maaktalent. Wanneer je, zoals binnen De Werf,
produceert voor jongeren is een verdiepingsprogramma niet meer weg te denken. Veel jongeren beleven
hun eerste theaterervaring in het Voortgezet Onderwijs. Om de juiste kaders mee te geven en de
verwerking van wat ze gezien hebben te laten beklijven dient daar een verdiepingsprogramma op
toegepast te worden. Om dat programma vorm te geven moet je verstand hebben van didactiek.
Ook om aansluiting te vinden bij het publiek moet je als maker over didactische vaardigheden beschikken.
De docerend maker weet hoe je het publiek bereikt of zelfs deelgenoot weet te maken van het maak
proces. De docerend maker speelt bij uitstek een cruciale rol in het bereiken van nieuw publiek.
Traject jonge professionals binnen De Werf
De Werf biedt een traject voor jonge professionals waarbij we ons richten op stap één: onderzoek en
experiment en stap twee: verdieping, na het kunstvakonderwijs. De derde stap waarbij de jonge
professional landt in het middensegment zien de samenwerkingspartners als de vervolgstap nadat ze De
Werf hebben doorlopen.
De eerste twee stappen hebben wij opgesplitst in vier fasen waarbij elke fase zijn eigen doelstellingen
heeft. Per fase wordt samengewerkt met partners. De jonge professionals komen voor gemiddeld 20 uur
per week in loondienst voor een periode van 18 maanden.
Selectie
Voordat de jonge professionals instromen in fase één zullen zij middels een selectie, die bestaat uit
inhoudelijke opdrachten op de vloer, een schriftelijke voorbereiding waarin het beoogde onderzoek en
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het experiment wordt beschreven en gesprekken, worden geselecteerd. De selectie wordt geleid door het
Theaterschip. De samenwerkingspartners ID Theatre Company, NJON en Theater Gajes ondersteunen
tijdens de selectie.
Fase één
Tijdens de eerste fase staan onderzoek en experiment centraal. Deze fase duurt vijf maanden. Na een
korte introductieperiode zullen de zes jonge professionals twee keer een blok van acht tot tien weken aan
de slag gaan met onderzoek en experiment. Het project begint vaak met een idee, hoe groot of klein ook.
Om te weten of de aannames werken is het nodig te experimenteren. Dat kan leiden tot een antwoord,
maar evengoed tot geen antwoord.
Tijdens de eerste fase zal ook een korte residentie van maximaal 4 weken plaatsvinden bij één of
meerdere partners binnen Talent Netwerk Oost. Dit netwerk biedt ruimte aan de disciplines theater en
dans.
Fase twee
Tijdens fase twee (verdieping) zal het ontwikkelen van een productie voor zomerfestivals centraal staan.
Fase twee duurt vier maanden. De zomerproductie wordt gemaakt in samenwerking met Theater Gajes
en de Nationale Jeugdorkesten Nederland. Theater Gajes werkt vanuit hun expertise met onder meer
buiten- en locatietheater en vanuit de NJON worden jonge professionele musici toegevoegd aan de jonge
professionals van De Werf, waardoor een multidisciplinaire muziektheaterproductie voor zomerfestivals
wordt gerealiseerd. De productie wordt getoond op de zomerfestivals en is geschikt als
familievoorstelling. Door de samenwerking met dEVENTer en Muziekzomer Gelderland, wat onderdeel
uitmaakt van NJON, zijn speelplekken zo goed als gegarandeerd.
De kern van uitvoerend makers wordt gevormd door de deelnemers aan De Werf. Dit team wordt
aangevuld door alumni muzikanten verbonden aan NJON en daar waar noodzakelijk één of twee ervaren
professionele spelers van Theater Gajes.
De jonge professionals worden inhoudelijk begeleid door NJON, Theater Gajes en het Theaterschip.
Het artistieke team wordt in samenspraak met de partners samengesteld waarbij bij de zomerproductie
Theater Gajes en NJON in lead zijn. Het artistieke team biedt naast senior medewerkers ook ruimte aan
bijvoorbeeld een nieuwe maker regisseur, vormgever, tekstschrijver, componist en choreograaf. In de
samenwerking streven we naar een goede balans tussen jonge en ervaren professionals die samen met
De Werf deelnemers en aangevuld met de jonge musici van NJON het team gaan vormen.
De voorstelling zal 20 tot 25 keer worden gespeeld.
Fase drie
Tijdens fase drie (verdieping) staat het ontwikkelen van een productie voor jongeren centraal. Deze
productie wordt gerealiseerd in samenwerking met ID Theatre Company. Fase drie duurt vier maanden.
Tijdens deze fase wordt gewerkt vanuit regionale en lokale verhalen en thema’s waardoor een sterke
binding ontstaat tussen de voorstelling, de jonge professionals en het regionale publiek. Voor voldoende
speelbeurten werkt De Werf samen met KASKO uit Zwolle, waar het Theaterschip al jaren een succesvolle
samenwerking mee heeft, en met Talent Netwerk Oost onder de noemer Meet the Makers Festival.
Om het jaar organiseren we een klein festivalprogramma met drie producties, voorstellingen van de
makers van KASKO, De Werf en Talent Netwerk Oost.
De producties worden gemaakt in nauwe samenwerking met regionale speelplekken, zodat ze aansluiten
bij de wensen en verwachtingen van de theaters en het publiek in de brede regio. Dit festival toert
vervolgens door de provincie en speelt in kleine theaters of op thema locaties (denk aan kerken,
boerenschuren enz.).
De kern van uitvoerend makers wordt gevormd door de deelnemers aan De Werf. Dit team wordt waar
noodzakelijk aangevuld met enkele professionele spelers van ID Theatre Company.
Het artistieke team wordt in samenspraak met de partners samengesteld waarbij bij de winterproductie
ID Theatre Company in lead is. Het artistieke team biedt naast senior medewerkers ook ruimte aan
bijvoorbeeld een nieuwe maker regisseur, vormgever, tekstschrijver, componist en choreograaf en
eventueel jonge professionals vanuit NJON. In de samenwerking streven we naar een goede balans tussen
jonge en ervaren professionals die samen met De Werf deelnemers het team gaan vormen.
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De voorstelling zal 15 tot 20 keer worden gespeeld voor middelbare scholen en wordt ook als 5 tot 10
keer als vrije voorstelling geprogrammeerd.

NJON

Fase vier
Tijdens de vierde en laatste fase (verdieping), die 5 maanden duurt, zullen de jonge professionals een
eigen eindproduct ontwikkelen. Het doel is dat de jonge professional een eindproduct realiseert wat diens
signatuur draagt. Daarbij doorloopt de jonge professional het totale proces van het ontwikkelen van een
idee, het uitwerken in een plan, wat mede dienst kan doen als aanvullende subsidieaanvraag, het
realiseren van het eindproduct en het presenteren aan (nieuw) geworven publiek.
De zes eindproducten kunnen individueel gerealiseerd worden, in duo’s of zelfs als collectief. Dat is aan de
jonge professionals. Er zullen alleen financiële kaders zijn.
Aanvullend programma
Hoewel in de doorlopen fasen het maken van vlieguren en de ontwikkeling van de eigen artistieke
signatuur centraal staan, wordt van de jonge professionals ook verwacht dat zij leerdoelen formuleren
waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Daartoe krijgen zij individuele begeleiding van een coach.
Om de zakelijke leerdoelen te behalen (waaronder het schrijven van een projectplan, zoeken naar
additionele middelen in aanvulling op het budget voor het eindproduct en het definiëren en vinden van
(nieuw) publiek) worden de jonge professionals op maat begeleid en intern gecoacht.
Daarnaast krijgen de jonge professionals de ruimte om ervaring op te doen binnen het internationale
uitwisselingsprogramma van het Theaterschip en kortlopende maakprojecten bij partners van Talent
Netwerk Oost. Het internationale programma kent momenteel meerjarige samenwerkingen met
professionele podiumkunstgezelschappen en productiehuizen in Tsjechië, Slovenië, Schotland en
Duitsland.
Met name in de fasen één en vier is er ruimte om masterclasses podiumkunst te volgen. De masterclasses
worden samengesteld op basis van de leerplannen van en in samenspraak met de jonge professionals.
Daar waar kan worden deze masterclasses niet alleen door deelnemers van De Werf gevolgd, maar zijn ze
ook toegankelijk voor de jongeren die deelnemen aan de Werkplaats Theater van het Theaterschip. Deze
talenten staan aan de vooravond van een hopelijk succesvolle toelating tot het HBO-kunstvakonderwijs.
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De Werf in cijfers
Jonge professionals
- 12 jonge professionals doorlopen een 18 maanden durend traject.
- 8 jonge professionele musici (alumni) krijgen de mogelijkheid mee te werken aan twee zomerproducties
waar minimaal ruimte is voor minimaal 4 jonge musici per productie. Deze alumni worden ingezet en
begeleid door NJON.
- Per zomer of winter productie is er aanvullende (incidentele) ruimte voor twee of drie nieuwe makers
zoals een regisseur, vormgever, tekstschrijver, componist en choreograaf. Daar war gewenst kunnen
aanvullend jonge professionele musici via NJON worden ingezet.
Randprogramma
- 4 tot 6 residenties bij vier tot zes organisaties aangesloten bij Talent Netwerk Oost. De residenties leiden
allen tot een performance die lokaal getoond wordt aan publiek.
- minimaal 12 verdiepende workshops/masterclasses voor de deelnemers.
- 2 trajecten ten behoeve van versterken van zakelijke competenties.
- 12 coach trajecten ten behoeve van de persoonlijke groei.
- alle 12 deelnemers krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan een internationale uitwisseling.
Aan het eind van het 18 maanden durende traject zullen de jonge professionals uitvliegen. De koers die ze
daarbij inzetten is aan hen. Dit kan individueel zijn naar al bestaande gezelschappen maar wellicht willen
ze ook als collectief door. Deze keuze maken ze voor zichzelf. Tijdens de laatste fase worden de jonge
professionals voorbereid op de vervolgstappen die ze kunnen en willen gaan zetten na De Werf.
Begeleidingsteam en methodiek
Om de jonge professionals tijdens het traject te begeleiden is een team van inhoudelijk deskundigen en
een procesbegeleider samengesteld.
Kasper Scholten en Erik-Jan Post (respectievelijk artistiek coördinator en directeur-bestuurder) zijn als
inhoudelijk experts betrokken bij de begeleiding en coaching van de jonge professionals. Diana Grootjans
is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de jonge professionals.
Deze drie senior professionals geven gedurende het gehele traject inhoud aan het begeleidingstraject van
de jonge professionals, waarbij ze tijdens deeltrajecten ondersteund worden door de artistiek leiders van
de NJON, Theater Gajes en ID Theatre Company.
Het begeleidingsteam wordt ondersteund door Rozemarijn Braeken (productieleider) en Milou Brouwer
(marketing en sales). Deze ondersteunende functies worden aangevuld door de samenwerkingspartners
op die momenten dat er wordt gecoproduceerd.
De Werf hanteert in elke fase van het traject de procesgerichte creatief-didactische methodiek om de
jonge professionals te laten groeien. Om de ontwikkeling van de jonge professionals te kunnen monitoren
en daar waar nodig bij te sturen, worden de stappen doorlopen van de creatief didactische methodiek.
De cyclus van de methodiek bestaat uit
- de oriëntatiefase
- de onderzoeksfase
- de uitvoeringsfase
- de evaluatiefase
In De Werf werkt de jonge professional vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan geeft richting
aan het ontwikkeltraject van de jonge professional en geeft het begeleidingsteam handvatten om het
programma in de verschillende fasen in te vullen en te reflecteren op de uitkomsten.
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Het Theaterschip

Ondernemerschap
Het Theaterschip is, als penvoerder, een financieel gezonde culturele organisatie. Een risicoanalyse heeft
aangetoond dat het noodzakelijke eigen vermogen voldoende is om mogelijke tegenvallers te kunnen
opvangen.
De organisatie Theaterschip heeft met een directeur-bestuurder, hoofd bedrijfsvoering en een financieel
medewerker voldoende zakelijke kennis in huis om een verantwoord en transparant financieel beleid te
voeren. De salarisadministratie is uitbesteed.
De financieel administratieve processen zijn vastgelegd en zorgen voor een goede scheiding van
verantwoordelijkheden. Het maakt het werkproces transparant en goed toetsbaar door zowel de Raad
van Toezicht als de onafhankelijk accountant. Het Theaterschip werkt met kwartaalrapportages en
halfjaarcijfers.
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Theater Gajes

Daarnaast wordt de (meerjaren) begroting vertaald naar werkbegrotingen op projectniveau. Dat maakt
het mogelijk om tot op projectniveau te kunnen (bij)sturen door zowel het hoofd bedrijfsvoering als de
verantwoordelijk projectleider.
Naast de stevige financiële kennis en kunde is er de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in productie en
marketing. Door de toename van productie- en marketingcapaciteit is het Theaterschip in staat geweest
extra inkomsten te genereren uit een toename van verhuur van de eigen theaterzaal en studio en een
bijdrage te leveren aan het produceren van commerciële festivals.
Werkprocessen zijn transparant, worden goed geregistreerd in de Cloud en zijn daarmee overdraagbaar.
Ondanks de bescheiden omvang van de organisatie is er inmiddels een goede balans in het team tussen
artistieke, financiële, productionele en marketingkennis en -kunde.
Het zorgt voor een gezond spanningsveld tussen artistieke ambitie en bedrijfsmatige haalbaarheid.
Uiteindelijk bepaalt daarbij de portemonnee de reikwijdte en creativiteit de impact.
Het Theaterschip is trots op haar culturele onderneming en ontvangt meerjarige subsidie.
Vanaf de start van haar bestaan in 2005 zoekt het Theaterschip naar manieren om kennis, kunde en
producten te vermarkten waardoor de organisatie in staat is een duurzame financieringsmix te realiseren.
In de visie van het Theaterschip op gezond cultureel ondernemen wordt een gezonde mix bereikt door
een verhouding te realiseren van maximaal 65% publieke middelen en minimaal 35% private middelen. In
2017/18/19 lag de verhouding gemiddeld op 55% versus 45%.
Het Theaterschip is van mening dat met de nu voorliggende financieringsmix een gedegen, verantwoorde
en realistische begroting is gemaakt. Een begroting die relatief weinig risico’s kent omdat ze
voortborduren op de goede relaties met onze opdrachtgevers, afnemers en belanghebbenden. De eigen
inkomsten zijn bescheiden begroot en gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen 4 jaren.
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Marketing
Om onze ‘producten’ te verkopen en onze doelgroepen te verbinden, vertellen we verhalen over de
zeggingskracht van het theater en de waarde van creativiteit.
Lokale verhalen, internationale, grote of kleine, succesvolle of verhalen over tegenslagen. Verhalen die je
vol verwondering of in verwarring achterlaten. Ze zijn universeel en persoonlijk. Ze verbinden. Ze
inspireren. Ze motiveren.
Verhalen gericht op de jonge mensen die willen gaan ontdekken, ontwikkelen, uitgedaagd willen worden
en uiteindelijk willen performen (onze hoofddoelgroep). De scholen die voorstellingen afnemen,
theaterbezoekers, opdrachtgevers, sponsoren, private fondsen en festivals maken dat, samen met de
financiële steun vanuit de lokale, provinciale overheid, mogelijk (onze subdoelgroepen).
Deze verhalen kunnen vertellen vraagt om een onlinestrategie, die erop gericht is ons in staat te stellen
via onze onlinekanalen deze persoonlijke verhalen te vertellen.
Als De Werf per 1 januari 2022 start met het eerste traject zal het een plek krijgen op de dan nieuwe
website van het Theaterschip. Deze website biedt niet alleen ruimte voor verhalen die weer inspireren tot
nieuwe verhalen van nieuwe jonge mensen, maar biedt ook een portal voor het (digitale) aanbod. Deze
website heeft als doel onze producten te verkopen en de jonge professionals te werven, maar dan wel
vanuit het vertellen van verhalen.
De kracht van beeld, ondersteund met woorden, wordt de manier waarop we al onze doelgroepen willen
benaderen, of het nu gaat om Socials, website, WhatsApp groepen of om gerichte sales voor het
onderwijs, theaters en festivals.
Marketingdoelen
Onze doelen zijn opgedeeld in procesdoelen en productdoelen. Waar de procesdoelen meer gericht zijn
op marketing gaat het bij de productdoelen meer om sales. De marketingdoelen hebben de volgende
focus:
Procesdoelen:
Werven nieuwe jonge professionals
Jonge professionals mede-eigenaar laten zijn van de marketing op projectniveau van De Werf en
van de voorstellingen die daar worden gemaakt
Bekendheid geven aan De Werf als merk en het Theaterschip, Theater Gajes, NJON en ID Theatre
Company als (inhoudelijke) verantwoordelijke organisaties
Contentmarketing inzetten om informatie betreffende de projecten van De Werf te delen
Contentmarketing inzetten om informatie betreffende de jonge professionals van De Werf te
delen
Productdoelen:
Werven nieuwe jonge professionals
Bovenregionale en landelijke bekendheid geven aan De Werf en de verantwoordelijke
organisaties als merk en organisatie
Contentmarketing inzetten om de verkoop van voorstellingen en performances te stimuleren
Om de doelen te behalen wordt samengewerkt met het kunstvakonderwijs. Zowel ID Theatre Company,
Theater Gajes, het Theaterschip als NJON onderhouden goede contacten die ingezet kunnen worden om
de jonge professionals te bereiken. Samen hebben de vier organisaties een uitgebreid lokaal, landelijk als
internationaal netwerk om de voorstellingen te kunnen verkopen. Daarin spelen ook de
samenwerkingspartners Muziekzomer Gelderland en dEVENTer een belangrijke rol, beiden beschikken
over een uitgebreid festivalnetwerk waardoor onze zomerproductie zo breed mogelijk kan worden
aangeboden.
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De Codes
De Werf partners passen de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en
Inclusie toe op de wijze waarop zij beleid ontwikkelen, vertalen in operationele programma’s en de wijze
waarop daar toezicht op wordt gehouden.

Het Theaterschip

NJON
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Maatschappelijke impact
Maakklimaat
Met de realisatie van De Werf wordt een impuls gegeven aan het maakklimaat van Oost-Nederland.
Ten eerste zal De Werf leiden tot het creëren van structurele plekken en nieuwe programma’s voor jonge
professionals die zich na het kunstvakonderwijs onder professionele begeleiding verder willen
ontwikkelen. Daarmee streven we niet alleen naar een gezond vestigingsklimaat vol
ontwikkelmogelijkheden voor de nieuwe lichting jonge professionals, maar ook naar verdere versterking
van de talentontwikkeling van ambitieuze jongeren en de reeds ingezette lange leerlijn. Het kan ook
nieuwe professionele gezelschappen, producerende plekken of initiatieven voor de toekomst opleveren.
Door als samenwerkingspartners de handen ineen te slaan zijn we in staat de kwaliteit en impact van
talentontwikkeling te vergroten, te verstevigen en te verankeren. De samenwerking leidt tot een sterke
basis van talentontwikkeling en een logische doorstroom van talenten. Daarmee ontstaan er een nieuwe
voedingsbodem voor provinciaal geworteld talent en nieuw kwalitatief cultureel aanbod in en uit de
regio. Dat zal niet alleen een positief effect hebben op het binden en behouden van de jonge
professionals aan de provincie, maar zal ook als vliegwiel kunnen functioneren voor de samenwerkende
partners.
Ten tweede leidt De Werf tot verruiming van het podiumkunstaanbod in Overijssel. Met in totaal vier
volwaardige zomer- en winterproducties en meerdere eindproducten is er sprake van een kwalitatieve en
kwantitatieve versterking van het podiumkunstaanbod voor een jong en divers publiek in (Oost)
Nederland.
De Werf draagt niet alleen bij aan het versterken van het maakklimaat voor de jonge professionals, maar
ook aan een sterkere positie van de deelnemende partners. Van deze sterke en onderscheidende positie
kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden geprofiteerd in opmaat naar de volgende
planperiode 2025-2028.
Samenwerking
Het samenwerken in netwerken vindt niet alleen in toenemende mate plaats in de cultuursector. Binnen
het bedrijfsleven zie je een sterke opkomst van het samenwerken in netwerken. Het heeft als doel veel
flexibeler te kunnen zijn. Flexibiliteit die nodig is om snel te kunnen acteren in de turbulente en
veranderlijke omgeving waarin wordt geopereerd.
De samenwerking binnen De Werf is ook flexibel ingericht. Het vertrekpunt in samenstelling, rollen en
einddoelen is helder. Gaande het traject kan echter worden geconstateerd dat rollen anders moeten
worden ingevuld, hogere doelen kunnen worden nagestreefd en de samenstelling van De Werf, door
veranderingen op organisatieniveau van een partner, moet worden aangepast. Dat past ook binnen een
dynamisch netwerk. Het is in de ogen van het Theaterschip zelfs een voorwaarde om de flexibiliteit te
blijven behouden. De samenstelling kan echter ook veranderen doordat zich de komende jaren kansen
voordoen die het inhoudelijk interessant maken om het samenwerkingsverband binnen De Werf te
vergroten. Ook dit past in de ogen van het Theaterschip binnen de wijze waarop het door middel van
samenwerking invulling geeft aan De Werf.

15

ID Theatre Company
Nationale uitstraling
De Werf werkt aan een landelijke uitstraling. Door de combinatie van de samenwerkingspartners, het
intensieve programma, de outcome in de vorm van meerdere producties en de artistieke signatuur menen we
voldoende ingrediënten te hebben om deze landelijke uitstraling binnen 3 seizoenen te kunnen realiseren.
Wat daarbij helpt is de lange en diverse lijst van 67 unieke speelplekken die de vier partners samen hebben.
Er ontstaat een fijnmazig netwerk van potentiële speelplekken die, omdat de contacten er al zijn, bijdragen aan
een brede afzetmarkt. Naast een inhoudelijk onderscheidend talenttraject draagt een brede afzet bij aan het
verwezenlijken van het doel om landelijke uitstraling te genereren.

De kaart hieronder laat de speelplekken zien waar de vier samenwerkingspartners in Nederland tijdens de
seizoenen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 hebben opgetreden.
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Internationale uitstraling
Hoewel De Werf primair focust op Nederland wordt er binnen het programma ruimte gecreëerd voor
internationale uitwisseling. NJON en Theater Gajes hebben een behoorlijke internationale staat van dienst
en treden meerdere keren op in het buitenland. Het Theaterschip heeft een langdurige samenwerking
opgebouwd om vanuit internationale coproducties te komen tot multidisciplinaire producties.
Al met al leidt dit tot een netwerk van 25 speelsteden en partnerorganisaties in Europa.
De kaart hieronder laat de speelplekken en internationale partnerorganisaties in Europa zien waar de vier
samenwerkingspartners tijdens de seizoenen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 hebben opgetreden of
mee hebben samengewerkt.
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Oost-Nederland
Naast de vier samenwerkingspartners NJON, Theaterschip Theater Gajes en ID Theatre Company wordt
Talent Netwerk Oost ingezet om de jonge professionals een korte residentie te kunnen aanbieden.
De kaart hieronder laten de 10 partners van Talent Netwerk Oost zien in Overijssel en Gelderland.

18

Tot slot
Met De Werf zetten de partners in op een duurzame en langjarige voorziening voor jonge beginnende
creatieve en zakelijk professionals. Het is ook een eerste meerjarige inhoudelijke samenwerking die leidt
tot een gezamenlijk programma voor makers in de Stedendriehoek.
Hoewel het altijd arbitrair is uitspraken te doen over de periode die aansluit op iets wat feitelijk nog moet
beginnen hebben wij er het volle vertrouwen in dat de optelsom van de partners de komende 3 jaren
meer blijkt dan vier en dat daarmee een stevige en inhoudelijk inspirerende basis wordt gelegd voor een
samenwerking die verder reikt dan eind 2024. Want het is het inhoudelijke programma wat ons bij elkaar
heeft gebracht. Werken in harmonie, tegendraads, schurend, eigenwijs, onderzoekend, verdiepend, hard,
verwonderend en dan weer zacht. Het tekent niet alleen de jonge mens waarvoor en waarmee we
werken. Het tekent ook ons.
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