THEATER
SCHIP
Meerjarenplan 2021-2024

INLEIDING
Talentontwikkeling is de basis voor een vitaal cultureel landschap.
Zonder de aanwas en professionele begeleiding van talenten is er
geen duurzaam cultureel landschap mogelijk. Daarom biedt het
Theaterschip ruimte aan en begeleidt jonge mensen om in een
professionele omgeving hun eigen podiumkunsttalent te ontdekken en
te ontwikkelen.
Jonge mensen, tussen de 10 en 23 jaar oud, die de ambitie hebben of
ontwikkelen om, op termijn, naar het kunstvakonderwijs te gaan biedt
het Theaterschip programma’s aan waarbij het proces (het ontwikkelen
van competenties) of het product (het maken van professionele
producties met jonge mensen op de vloer) centraal staat.
Het Theaterschip biedt ondersteuning aan deze ontwikkeling
vanuit didactische doelen en artistieke ambities.
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SAMENVATTING
TALENT
ONTWIKKELING
Om de jonge mensen te bedienen die hebben
gekozen zich verder te ontwikkelen in de
kunsten is een inhoudelijk sterk vliegwiel nodig
dat partijen verbindt, samenhang aanbrengt
en inhoudelijke meerwaarde toevoegt, zodat de
toegankelijkheid, de volle breedte en de diepte
van de talentontwikkeling wordt geborgd.
Talentontwikkeling gaat uit van een
piramidegedachte: het begint bij een brede
basis en uiteindelijk bereikt een enkeling de
top.
Door de ontwikkeling van talent zal de
jonge mens stap voor stap groeien en wordt
deze steeds bekwamer. De piramide is een
hulpmiddel om de niveaus van bekwaamheid te
schetsen. We hebben daarom een aantal treden
ingebouwd. Het doel is het realiseren van een
keten van talentontwikkeling.
Niet alleen een ontwikkeling binnen de eigen
discipline, maar vooral ook in cross-overs en
dialoog met andere (podium)kunstdisciplines.
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De keten gaat van inspiratie voor en prikkelen
van een grote groep jonge mensen middels
‘talent in zicht’, via het ‘talent aan boord’ naar
‘talent aan het roer’, deze laatstgenoemde trede
is voor bovengemiddelde talenten. De vierde en
laatste trede in de piramide is de doorstroming
naar het hbo-kunstvakonderwijs.
De eerste trede in dit programma bestaat
uit binnenschoolse cultuureducatie. Daarna
volgt de tweede trede met de theaterschool,
een netwerk van dansscholen in landsdeel
Oost en met verdieping in de talentklassen
en het internationale uitwisselingsprogramma
Grenzeloos. Tijdens de derde trede staat
persoonlijke ontwikkeling centraal in de
Werkplaats Theater & Dans en tijdens
Poolshoogte.
Het laatste programmaonderdeel in deze
trede is een multidisciplinaire coproductie:
de proeftuinvoorstelling. In deze productie is
er, via een selectieronde, ruimte voor jonge
mensen uit deze drie treden van de piramide.

Het Theaterschip zoekt namelijk niet alleen
naar horizontale activiteiten die passen binnen
de verschillende treden. Vanuit de overtuiging
dat peer to peer learning (jongeren leren
jongeren) een zeer effectieve manier van leren
is, ontwikkelen we met de proeftuinvoorstelling
ook verticale programma’s waarbij jonge
mensen uit verschillende treden gezamenlijk
activiteiten ontplooien.
Het Theaterschip is ervan overtuigd dat
het ontwikkelen van culturele competenties
onmisbaar onderdeel is van de brede vorming
van jonge mensen. Het zijn activiteiten die
vormend zijn voor de identiteit.
Het is een landelijke tendens dat steeds
minder jonge mensen zich aan meerjarige
culturele programma’s willen verbinden.
Tegelijkertijd zien we de groep jonge mensen
die wel gemotiveerd is om zich op projectbasis
voor een kortere periode te verbinden
groter worden. Hiervoor wil het Theaterschip
ruimte gaan creëren binnen dit meerjarige
activiteitenprogramma.
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POSITIE
THEATERSCHIP
IN HET
CULTURELE
LANDSCHAP
Het Theaterschip wil, vanuit samenwerking,
een impuls geven aan de talentontwikkeling
van jonge mensen in Oost-Nederland. Daarbij
richt het zich primair op theater & dans en
de cross-overs die daarbinnen en -buiten
mogelijk zijn. Voor elk jong mens uit landsdeel
Oost dat zich verder wil ontwikkelen als
podiumkunsttalent moeten de programma’s
toegankelijk zijn.
Doorstroom
Met het programma van het Theaterschip
kunnen jonge mensen zich verder ontwikkelen
en competenties ontwikkelen waarmee de kans
van slagen richting het kunstvakonderwijs
wordt vergroot. Al jaren kent het Theaterschip
een uitstroom van jonge mensen naar het
kunstvakonderwijs. Nu is het eigen talent van
de jongere altijd de basis waarop hij of zij
in staat is om binnen het kunstvakonderwijs
aangenomen te worden. Het Theaterschip
vindt dat haar programma bijdraagt aan het
ontdekken van dat talent, het aanwakkeren
van de ambitie en het creëren van
succeservaringen.
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Ervaringen die nodig zijn om een vervolgstap
te kunnen zetten. Binnen of buiten de kunsten.
Doorstroom naar het Kunstvakonderwijs is
niet ons enige doel maar we willen met onze
programma’s wel optimale omstandigheden
creëren om de aansluiting te vergroten.
Kenmerkend voor onze keten van
talentontwikkeling zijn de cross-overs
die we willen realiseren binnen de
programmaonderdelen.
Daarom geldt voor veel programmaonderdelen
die onderdeel uitmaken van dit plan dat ze
niet of nauwelijks kunnen worden gerealiseerd
zonder de verschillende, soms internationale,
samenwerkingsverbanden.
Binnen alle programma-activiteiten staat de
(artistieke) ontwikkeling van de jonge mens
als podiumkunsttalent centraal. Het is voor
de deelnemers mogelijk om aan meerdere
activiteiten mee te doen en daarmee
verschillende competenties te ontwikkelen.
Voor alle programma’s geldt dat zowel proces
als product onderdeel uitmaken van de
activiteiten.

De programma’s worden daarbij gekenmerkt
door het multidisciplinaire karakter. Daarmee
worden jonge mensen in staat gesteld
om verschillende treden te onderzoeken,
horizontaal binnen de programmaonderdelen
maar ook verticaal tussen de programma’s.
Voor meerdere programmaonderdelen geldt
dat ze niet nieuw zijn. De pioniersfase van de
afgelopen jaren hebben we inmiddels achter
ons gelaten. We hebben het geleerde vertaald
in een solide talentontwikkelingsprogramma.
De onderdelen bouwen door op al eerder
succesvol aangelegde fundamenten.
Om te streven naar een duurzame culturele
organisatie willen we bovenal gaan verdiepen
en verankeren. We zijn van mening dat de
groei allereerst moet worden bewerkstelligd
door de bestaande programma’s inhoudelijk en
didactisch verder te ontwikkelen.
Het Theaterschip neemt met haar programma
talentontwikkeling een onderscheidende positie
in als je kijkt naar de kaart van Nederland.
Dit doet zij door de wijze waarop het jonge
mensen begeleidt, laat participeren in hun
eigen ontwikkeling en multidisciplinair uitdaagt.
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Daarnaast doet zij dat vanuit meerjarige
complementaire (internationale)
samenwerkingen waardoor ontmoetingen
met andere talentvolle jonge mensen
worden gerealiseerd. Natuurlijk zijn er
meer organisaties die een uitgebalanceerd
programma hebben op een vergelijkbaar hoog
niveau. Zoom je meer in richting het oosten
van Nederland dan neemt het Theaterschip
absoluut een unieke en onderscheidende
positie in ten opzichte van de rest van het
aanbod.
Het programma van het Theaterschip is
onderscheidend door de talentontwikkeling
vanuit het creatief didactisch proces en de
verbindingen die worden aangegaan met
andere talentontwikkelingsorganisaties binnen
de Werkplaats Theater & Dans, Poolshoogte, de
proeftuinvoorstelling en Grenzeloos. Jaarlijks
stromen er meerdere deelnemers van het
Theaterschip door naar het kunstvakonderwijs.
In het seizoen 2018-2019 werden er zelfs
4 (oud) deelnemers toegelaten tot de
acteursopleiding van de HKU.

DEELNEMERS
Het Theaterschip bereikt jaarlijks met haar
programma ruim 5250 actieve deelnemers
en 9500 bezoekers. Van de deelnemers
bereiken we er in de eerste trede van
de piramide 5000 via workshop en
talentontwikkelingsprogramma’s binnen het
PO en VO. 96 Deelnemers maken in trede 2
onderdeel uit van de theaterschool en krijgen
elke week buitenschools les.
Aan de talentklassen Theater en het programma
Grenzeloos doen jaarlijks 40 deelnemers
mee. Ongeveer 60% van hen komt van de
Theaterschool.

Binnen de theaterschool kent het Theaterschip
een behoorlijk aantal leerlingen met een
niet westerse achtergrond. Doorstroom van
deze leerlingen als deelnemer in trede 3
krijgt de komende jaren extra aandacht.
Binnen alle treden kennen deelnemers een
onderwijsachtergrond van vmbo tot gymnasium.
Jongeren geven aan zich bij het Theaterschip
op hun plek toe voelen. Er wordt niet
geoordeeld over hen, ze voelen zich vrij in hun
doen en laten en krijgen de ruimte om zich te
ontwikkelen. Het is een plek waar ze zichzelf
mogen zijn en zich niet hoeven aanpassen.

Dans Netwerk Oost bereikt jaarlijks 60 niet
professionele deelnemers. 138 Deelnemers doen
mee aan de activiteiten die plaats vinden in
trede 3.
Het aantal unieke deelnemers in trede 3 is de
komende 4 jaar gemiddeld 110.

Werving

De deelnemers aan het totale programma
benaderen een juiste weerspiegeling van de
samenstelling van de bevolking in Overijssel.
Dat geldt zowel voor de culturele als de sociale
achtergrond.
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Het Theaterschip heeft haar wijze van
communiceren de afgelopen jaren aangepast
aan de doelgroep jongeren.
Het Theaterschip hanteert de komende
jaren talentontwikkeling binnen haar
marketingstrategie als leidmotief. Hierbij draait
het om werving van zowel deelnemers als
publiek en om bredere naamsbekendheid.

Om te beslissen waar we onze marketingtools
precies op richten binnen het Theaterschip
is het van belang om onze doelgroep goed in
zicht te hebben. Onze social mediakanalen zijn
hierbij cruciaal. De doelgroep die ook wel de
́Digitieners ́ worden genoemd zijn gewend aan
snel, veel inhoud, een persoonlijke touch en
dat allemaal in één Instapost. Die persoonlijke
touch is nou net waar wij ons op richten.
Creativiteit en persoonlijke storytelling geven
de Digitieners het gevoel van uniciteit. Niet
dezelfde advertenties en reclames, maar een
boodschap over iets waar jij je in kan vinden,
gericht aan jou. De activiteiten van het
Theaterschip zijn hier perfect voor, want ze
vertellen een verhaal. Nog beter, kunst vertelt
jouw verhaal. Vlogs, blogs, fora, teasers, howto’s, unpack-video’s, gameplays, infographics,
podcasts, webinars, livecasts, snaps, gifs,
tweets. De doelgroep heeft veel kennis en
doet deze allemaal op via het internet. Hierop
inspelen is cruciaal. De komende jaren gaat het
Theaterschip zich daarom nog meer richten op
online marketing.
Meer visual content zoals trailers, video ́s,
vlogs, influencers, snaps, insta ́s en gifs.
Voor ieder project zullen wij een moment
inlassen om met onze jongeren/spelers uit te
wisselen en af te stemmen hoe we dit naar hun
leeftijdsgenoten kunnen vertalen.
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Dit doen het Theaterschip onder begeleiding
van onze marketingmedewerker.
Wie weet er beter de doelgroep te bereiken dan
de doelgroep zelf. We zouden een kans laten
liggen als we de jongeren die wij in ́huis ́
hebben niet zouden meenemen en inzetten.
Selectie
Vanaf de talentklassen in de tweede trede
in de piramide hanteert het Theaterschip
selectierondes. Deze gebeuren veelal in
groepsverband. Daarbij worden de jongeren die
zich aanmelden gewogen door de professionals
van het Theaterschip. Weging vindt plaats op
basis van een aantal criteria.
Passie en Motivatie/ Spelvaardigheid/
Samenspel/ Improvisatie/ Tekstbehandeling/
Stemgebruik, muzikaliteit/ Presentatie/
Fysiek, gebruik lichaam, dans/ Creativiteit en
authenticiteit/ Reflecterend vermogen.
Afhankelijk van het (multi)disciplinaire karakter
van de activiteit worden criteria zwaarder of
minder zwaar meegewogen.

COACHING EN
HET CREATIEF
DIDACTISCH
PROCES
Kasper Scholten en Joyce Tuut zijn als
respectievelijk artistiek coördinator en artistiek
leider verantwoordelijk voor de continuïteit in de
begeleiding van de talenten en hun ontwikkeling.
Zij worden terzijde gestaan door een team van
professionals dat bestaat uit zowel ervaren
rotten als uit jonge professionals.
De freelancers die worden ingezet door het
Theaterschip worden naast hun professionaliteit
vooral gewogen op hun competenties in het
omgaan met onze doelgroep en op hun eigen
specialisme.
Het Theaterschip biedt in haar programma
binnen alle treden een diversiteit aan lessen.
De eerdergenoemde criteria op basis waarvan
wordt geselecteerd komen ook allemaal terug
in het programma-aanbod. Het Theaterschip
heeft op basis van deze specialismen ook het
freelanceteam samengesteld. De waaier van de
medewerkers komt overeen met de waaier aan
selectiecriteria.
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Het Theaterschip hanteert een procesgerichte
creatief-didactische methodiek om deelnemers
te laten groeien. Om de ontwikkeling te kunnen
monitoren en de (freelance) medewerkers
samen met de deelnemers handvatten te geven
om 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
Deze fases worden door de medewerkers
toegepast tijdens alle lessencycli binnen het
talentontwikkelingsprogramma. Als je veel meer
uitzoomt, is de methodiek ook als blauwdruk te
leggen over de eerste 3 treden van de piramide.
Oriënteren doe je vooral in trede 1, onderzoeken
in trede 2 en uitvoeren in trede 3.

Tijdens trede 2 en 3 wordt in toenemende mate
van de deelnemer verwacht dat diegene zelf
mede- eigenaar wordt van het eigen creatiefdidactische proces. In trede 2 wordt van de
deelnemer vanaf de talentklassen verwacht dat
het ambities en doelen uitspreekt en wordt daar
door de docent(en) gedurende de talentklas in
contactmomenten op gereflecteerd.
In de werkplaats werkt de deelnemer vanuit een
individueel leerplan wat, daar waar nodig, samen
met de coach is opgesteld.
Naast dat het richting geeft aan het leerproces
van de deelnemer geeft het de medewerkers
handvatten op basis waarvan lessen worden
ontwikkeld en wordt gereflecteerd op de
uitkomsten. Het Theaterschip zoekt nadrukkelijk
docenten die het een uitdaging vinden om op
deze manier methodisch aan de slag te gaan
met de ontwikkeling van jonge mensen.
We zijn er trots op dat inmiddels drie oudleerlingen als afgestudeerd professional docent
theater/ theatermaker weer aan de slag zijn
gegaan als (freelance) medewerker.
Door een subsidie van de Provincie Overijssel
wil het Theaterschip in staat zijn om ook
nieuwe makers voor de duur van 2 jaar
tegen gemiddeld 24 uur per week een
ontwikkelingstraject te laten doorlopen. Van de 3
nieuwe makers die de afgelopen 4 jaar een plek
hebben gehad bij het Theaterschip waren er
twee oud-leerling.
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Het Theaterschip vindt het van groot belang
dat nieuwe makers de kans krijgen zich verder
te bekwamen als professional in een omgeving
waarin het leren, experimenteren, ondernemen
en innoveren in het DNA van de organisatie
zit. Daarnaast vergroot het de kans voor het
Theaterschip dat deze nieuwe professionals
zich ook na deze periode aan het Theaterschip
willen blijven verbinden. De senior professionals
begeleiden daarbij de nieuwe makers.
Belangrijk naast de ontwikkeling van de nieuwe
maker en de positieve invloed op de organisatie
vindt het Theaterschip dat het werken met
nieuwe makers de deelnemers de mogelijkheid
biedt zich hieraan te kunnen gaan spiegelen. De
nieuwe makers zijn net klaar met trede 4. De
trede waar de deelnemers uit trede 3 naar toe
willen. De inzet van nieuwe makers maakt de
keten van talentontwikkeling nog meer zichtbaar
voor de deelnemers. Naast de intrinsieke
motivatie van de deelnemers ontstaat met de
inzet van nieuwe makers ook een extrinsieke
motivatie. Met de inzet van nieuwe makers
blijft het Theaterschip actueel en relevant door
hun inbreng vanuit de nieuwste ontwikkelingen
als net afgestudeerde professionals. Zij
vertegenwoordigen de nieuwe generatie makers
en docenten.

SAMEN
WERKING
de talentklassen en tijdens de werkplaats.
Daarnaast zal IDTC in een proeftuinvoorstelling
partner zijn.

Om de brede vorming van jonge mensen
te faciliteren en daarbinnen de culturele
competenties te ontwikkelen, creatieve ruimte
te bieden en de talentontwikkeling te borgen
is samenwerking naar onze overtuiging een
noodzaak.
De succesfactor hangt naar af van de wijze
waarop organisaties complementair zijn. Daarbij
gaat het bij succesvolle samenwerkingen om
het gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling
van de jonge mens staat centraal.
Het Theaterschip streeft naar duurzame
samenwerkingspartners waarin de relatie
gekenmerkt wordt door wederkerigheid. De
partners halen en brengen.
De samenwerkingen kunnen horizontaal zijn
met organisaties die ongeveer gelijkwaardig
zijn in omvang en min of meer dezelfde doelen
hanteren. Minstens zo spannend zijn verticale
samenwerkingen waarbij organisaties in het
verlengde van elkaar acteren. Beide vormen van
samenwerken hebben wij nodig om de doelen
te behalen.
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Trede 1 ‘Talent in zicht’
Kunstcircuit Deventer draagt als intermediair
tussen aanbieders en afnemers van
cultuur(educatie) bij aan de verkoop van
de voorstellingen en cultuureducatie voor
met name het PO. Werkplaatsproducties en
binnenschoolse cultuureducatie worden mede
door hen verkocht.
Trede 2 ‘Talent aan boord’
-Dans Netwerk Oost is een netwerk van 5
artistiek inhoudelijke dansscholen in Oost
Nederland, geïnitieerd door het Theaterschip.
Het netwerk zal participeren in de talentklassen
en is een vehikel wat gebruikt wordt om
jongeren te werven voor de werkplaats.
- ID Theatre Company is een gezelschap uit
Deventer, van voormalig WijzijnDOX makers,
dat in het verlengde van het Theaterschip
opereert. De spelers waar IDTC mee werkt
zijn in de leeftijd van 23- 30 jaar. IDTC richt
zich op de doelgroep jongeren. Makers van
IDTC zijn betrokken bij het lesaanbod tijdens

- Met de 3 internationale 4ID partners uit
Schotland, Slovenië en Finland zullen we verder
werken aan een duurzaam internationaal
uitwisselingsprogramma. De relatie bestaat sinds
2018. In 2019 hebben de eerste 2 projecten
plaatsgevonden. Gezamenlijk worden plannen
ontwikkeld voor uitwisselingsprogramma’s van
jongeren en nieuwe makers. Wij zijn samen
met Glej Theater uit Slovenië door ervaring
en omvang de productionele en financiële
kartrekker.
- Theateratelier ToiToiToi heeft zich
gespecialiseerd in het geven van drama en
theater aan speciale doelgroepen. ToiToiToi
werkt met name met groepen mensen met een
verstandelijke beperking, autisme en doven.
Uitwisseling met deze deelnemers staat op het
programma.

- Theatergroep Gajes maakt buitentheater
op hoog niveau. Zij verbinden spektakel met
een goed verhaal, rauwe beelden met poëzie,
muzikaliteit met lawaai en neemt in al haar
activiteiten mensen mee in haar creatieve
wereld. We werven en begeleiden de jongeren
die participeren.
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Trede 3 ‘Talent aan het roer’
- KASKO (voorheen Kameroperahuis) richt zich
als productiehuis muziektheater op de nieuwe
makers. Met KASKO hebben wij inmiddels 2
keer een succesvolle coproductie gerealiseerd
waarin de jongeren en nieuwe makers van het
Theaterschip en de nieuwe makers van KASKO
samen werken aan een proeftuinvoorstelling.
Deze planperiode willen wij deze samenwerking
continueren. Het artistiek concept wordt
gezamenlijk gerealiseerd. De productionele en
financiële verantwoordelijkheid ligt grotendeels
bij het Theaterschip.
- (oud)Studenten van MBO Theater Rijn IJssel
en MBO Artiest Deltion vinden hun weg naar
de werkplaats Theater en Dans om zich als
deelnemer daaraan te verbinden.
Andersom vinden leerlingen uit de
Theaterschool hun weg naar het mboonderwijs.
- ArtEZ is het kunstvakonderwijs in de regio
van waaruit jaarlijks studenten als stagiair hun
weg vinden naar ons. ArtEZ is als deskundige
betrokken bij Dans Netwerk Oost en (freelance)
docenten van ArtEZ worden ingezet binnen de
talentklassen en de werkplaats. Daarmee wil
het Theaterschip de doorstroom optimaliseren.
Zowel richting het kunstvakonderwijs als de
nieuwe makers vice versa.

FINANCIËLE
POSITIE
THEATERSCHIP

Het Theaterschip is een financieel gezonde
culturele organisatie met naar verwachting
eind 2019 een eigen vermogen van ± €50.000.
Een risicoanalyse heeft aangetoond dat dit
het noodzakelijke eigen vermogen is van
het Theaterschip om mogelijke tegenvallers
voldoende te kunnen opvangen.
De organisatie heeft met een zakelijk leider
en een financieel medewerker voldoende
zakelijk kennis in huis om een verantwoord
en transparant financieel beleid te voeren.
Er is hiervoor 1,2 fte beschikbaar. De
salarisadministratie is uitbesteed.
De financieel administratieve processen zijn
vastgelegd en zorgen voor een goede scheiding
van verantwoordelijkheden. Het maakt het
werkproces inzichtelijk en goed toetsbaar door
zowel bestuur als accountant.
Het Theaterschip werkt met
kwartaalrapportages en halfjaarcijfers.
Daarnaast wordt de (meerjaren) begroting
vertaald naar werkbegrotingen op projectniveau.
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Dat maakt het mogelijk om tot op
projectniveau te kunnen (bij)sturen door zowel
de zakelijk leider, de financieel medewerker als
de verantwoordelijk projectleider. De zakelijk
leider is hierin eindverantwoordelijk.

Uiteindelijk bepaalt daarbij de portemonnee de
reikwijdte en creativiteit de impact.
Het Theaterschip is trots op haar culturele
onderneming en wordt ondersteund door
gemeente en provincie.

Naast de stevige financiële kennis en kunde
is er de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in
de productionele en marketing kant. Daarvoor
is 1,4 fte beschikbaar. Door de toename
van productie en marketingcapaciteit is het
Theaterschip in staat geweest extra inkomsten
te genereren uit toename verhuur eigen
theaterzaal 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.
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ONDERNEMERSCHAP
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%.
In de meerjarenbegroting 2021-2024 die nu
wordt meegestuurd ligt de verhouding op 65%
- 35%. Deze verschoven verhouding kent twee
oorzaken.
Ten eerste had het Theaterschip in de
begroting van de afgelopen jaren geen
structurele bijdrage vanuit het FCP. Alleen
incidentele bijdragen die op jaarbasis lager
lagen dan het totaal wat nu wordt aangevraagd.
Ten tweede liep een deel van de kosten van
commerciële festivals, waarvoor wij diensten
leverden, in het verleden via het Theaterschip.
Denk daarbij aan de volledige infrastructuur
van het festivalterrein.
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Deze kosten werden gefactureerd aan de
opdrachtgever. Vanaf 2020 lopen deze kosten
rechtstreeks via de opdrachtgever waardoor
de totale omzet en daarmee ook eigen
inkomsten lager worden vanaf 2020. Deze
verlaging hebben we nu meegenomen in de
meerjarenbegroting.
De marge op deze festivals, die het
Theaterschip aanwendt om haar
talentontwikkelingsprogramma te realiseren, is
overigens nauwelijks gedaald.
Het Theaterschip is van mening dat met
de nu voorliggende financieringsmix een
gedegen, verantwoorde en realistische
meerjarenbegroting is gemaakt.
Een begroting die relatief weinig risico’s
kent omdat ze voortborduren op de goede
relaties met onze opdrachtgevers, afnemers en
belanghebbenden. De provincie Overijssel en de
gemeente Deventer hebben de afgelopen jaren
stevig bijgedragen aan de programma’s van
het Theaterschip. De beide overheden hebben
de kans voor een nieuwe meerjarige aanvraag
weer geboden.

De gemeente Deventer heeft de structurele
bijdrage aan het Theaterschip sinds 2020 met
€42500 verhoogd. De provincie Overijssel heeft
sowieso haar bijdrage voor de komende 4 jaren
gegarandeerd als de meerjarenaanvraag bij het
FCP wordt gehonoreerd.
Jaarlijks is er een post onvoorzien opgenomen
van minder dan 1% van de omzet wat neerkomt
op gemiddeld €5550 per jaar. Daarmee kunnen
eventuele tegenvallers met betrekking tot
de eigen inkomsten worden opvangen. De
eigen inkomsten zijn bescheiden begroot en
gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen
4 jaar. Naar het oordeel van het Theaterschip
is een dergelijke reservering voldoende om
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
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TOELICHTING
OP DE
MEERJAREN
BEGROTING
THEATERSCHIP
2021-2024
Inleiding

Begroting

Het is van belang dat in deze
meerjarenbegroting een realistisch beeld wordt
geschetst voor het FCP, de provincie en de
gemeente. Een beeld wat recht doet aan de
inhoudelijke ambitie en gestoeld is op solide
en realistische cijfers.

De meerjarenbegroting kent een gemiddelde
omzet van bijna €613.000 per jaar. Daarmee
wordt een realistische begroting beoogd die
vergelijkbaar is met het gemiddelde van de
afgelopen 4 jaar.

Uitgangspunt
Het Theaterschip streeft naar innovatie en
verdieping binnen het programma vanuit een
sluitende begroting zonder winstbejag.
Met de werkplaats Theater & Dans, Poolshoogte
en het organisatiebreed werken vanuit de
creatief- didactische methodiek binnen de drie
treden gaan we met innovatie en verdieping
aan de slag de komende 4 jaar.
Als deze begroting wordt gerealiseerd is een
structureel gezonde bedrijfsvoering een feit
en kan de focus gericht zijn op een sterk
inhoudelijk programma.
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In deze meerjarenbegroting gaat echter een
veel groter deel van het budget rechtstreeks
naar de drie programmatreden.
De gemiddelde begroting van 2017-2020 is
€648.000 inclusief de grote festivals.
De beleidsperiode 2013-2016 was de gemiddelde
begroting €598.500.
Percentueel gezien is er de komende jaren een
5% lagere omzet vergeleken met het niveau van
2017- 2020 terwijl het besteedbaar budget voor
programma met 30% is toegenomen.

Baten
De subsidies van gemeente en provincie liggen
op hetzelfde niveau als in 2020.
De private bijdragen liggen de komende jaren
op hetzelfde niveau als de gemiddelden van de
afgelopen 4 jaar.
De eigen inkomsten zijn eveneens gebaseerd
op de gemiddelde inkomsten over de afgelopen
4 jaar. (Dit is exclusief de inkoopprijs van
de commerciële festivals). Daarin zijn ook
inkomsten opgenomen uit het produceren van
festivals en andere projecten in (commerciële)
opdracht van derden. Deze inkomsten vallen
onder verhuur. De overige inkomsten zijn baten
uit samenwerkingsprojecten (in 2020 en 2021
is dat bijvoorbeeld het Meemaakpodium met
de Bibliotheek Deventer) en inkomsten uit
sponsoring.
Daarmee is een meerjarenbegroting gerealiseerd
die betrouwbaar en haalbaar is.
Ook biedt het Theaterschip de ruimte om
daar waar nodig te kunnen bijsturen door
bijvoorbeeld een extra inspanning te leveren op
de fondsenwerving.
Lasten
Meer dan 50% van de totale omzet gaat naar
de programmakosten. Het andere deel gaat
naar de beheerslasten. De personeelslasten
zijn gebaseerd op de formatie vanaf 1-12021 (inclusief de wijzigingen opgenomen in
de nieuwe CAO). De kosten bedrijfsvoering
zijn op het niveau van 2020 inclusief onder
meer afschrijvingen, investeringsbudget,
accountantskosten en algemeen
marketingbudget.
Daarnaast is er jaarlijks binnen de begroting
een realistische reservering opgenomen van
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eventuele tegenvallers. Mochten er geen
tegenvallers zijn of zelfs meevallers dan wordt
het resultaat jaarlijks toegevoegd aan het
weerstandsvermogen.
Trede 1
De inkomsten uit onderwijsprogramma’s
fluctueert door de jaren heen mede afhankelijk
van de verkoop van CMK-programma’s. Een
marge van ruim 10% is echter realistisch.
Trede 2
De programmakosten theaterschool,
talentklassen en grenzeloos zijn op het niveau
van de afgelopen paar jaar. De kosten (en
opbrengsten) voor het programma Dans Netwerk
Oost zijn uit deze meerjaren begroting gelaten.
Het penvoerderschap zal worden overgenomen
door een andere partij uit het netwerk.
Trede 3
De kosten van de proeftuinvoorstelling zijn
vergelijkbaar met de afgelopen 2 edities.
De kosten van Poolshoogte en de verzamelde
kosten Werkplaats Theater & Dans zijn nieuw.
Poolshoogte is gebaseerd op een talentweekend
met 5 gezelschappen waaronder het
Theaterschip. Er zijn bescheiden eigen
inkomsten opgenomen aangezien alleen de
eigen en 2 buurlocaties worden gebruikt als
locatie en daarmee de publiekscapaciteit
beperkt is.
De Werkplaats kent naast de artistiek
coördinator vaste kosten in de vorm van
marketing, gastdocenten, reiskosten en
bescheiden productiekosten.
Onder de werkplaats gaan ook de vo
educatievoorstelling en po voorstelling vallen
die beide al enige jaren worden geproduceerd.
Daarom zijn de eigen inkomsten op de
werkplaats relatief hoog.

TOEPASSING
VAN DE
CODES
Het Theaterschip hanteert
de Governance Code Cultuur.
Het hanteert een bestuursmodel waarbij de
directie verantwoording aflegt aan het bestuur.
De toezichthoudende rol vindt plaats op
basis van de middels een managementstatuut
gescheiden verantwoordelijkheden tussen
bestuur en directie.
Het bestuur ontvangt gegevens via de
directie en heeft jaarlijks een overleg met de
accountant. De samenstelling van het bestuur
is divers en draagt bij aan het realiseren van
de statutaire doelstelling. Bestuursleden hebben
maximaal 4 jaar zitting en zijn eenmalig
hernoembaar. Het bestuur zoekt samen met
de directie naar een duurzame financiering
van haar talentontwikkelingsprogramma. Dat
betekent dat er een financieringsmix moet
worden gerealiseerd die niet alleen steunt
op overheidssubsidies maar ook bestaat uit
private inkomsten.
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Uitgangspunt is altijd dat privaat geld
genereren tot doel moet hebben het
talentontwikkelingsprogramma te realiseren.
Tot nu toe hebben bestuur en directie een
financieringsmix gevonden die dit uitgangspunt
mogelijk maakt. Stichting Theaterschip stelt
jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening
op wat inzicht in de verrichte activiteiten
verschaft. Ook de bestuursbesluiten zijn
opgenomen. Het jaarverslag wordt, samen
met het activiteitenplan en het strategisch
beleidsplan, gepubliceerd op de website van
het Theaterschip.
Het Theaterschip past de
Fair Practice Code toe.
Het Theaterschip hanteert de functies en
loonschalen van de cao-kunsteducatie.
Daarmee is een transparant en markconform
beloningsbeleid gerealiseerd. De gediplomeerde
freelancemedewerkers ontvangen tussen de 35
en 45 euro per uur.
Het Theaterschip ziet haar (vrijwillige/
freelance/loondienst) medewerkers als het
belangrijkste kapitaal.

Er zijn goede verzekeringen afgesloten en er
wordt geïnvesteerd in scholing.
Jaarlijks worden kengetallen gepubliceerd
over bereik en opbrengst. Het Theaterschip
streeft naar maximale transparantie als
het gaat om beleid en bedrijfsvoering. Het
Theaterschip wordt gekenmerkt door een open
bedrijfscultuur.
Het Theaterschip werkt vanuit de
Code Diversiteit & Inclusie.
Het Theaterschip is actief in een cultureel
divers landschap waarbij 15% van de
Overijsselse bevolking een niet westerse
achtergrond kent. Het programma van het
Theaterschip is gericht op alle lagen van de
bevolking ongeacht onderwijsachtergrond,
geaardheid, geloof, financiële draagkracht en
fysieke en/of geestelijke beperking.
Binnen alle treden van de piramide worden
jonge mensen bereikt die onderwijs volgen van
vmbo-basis tot gymnasium.
In onze visie moet het programma zo
samengesteld zijn dat het bereik bij jonge
mensen tussen de 10 en 23 jaar een
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afspiegeling is van de sociale kaart.
Voor trede 1 en trede 2 lukt dit. Voor trede 3
geldt dat hier nog winst te behalen valt. Te
weinig deelnemers in deze trede hebben een
niet westerse achtergrond.
Het Theaterschip ziet een grotere groep
deelnemers met een niet westerse achtergrond
in trede 2 als belangrijke voorwaarde om de
doorstroom te bevorderen. Om dit te realiseren
wordt de komende jaren samen met partners
de dialoog aangegaan met jongeren die
behoren tot deze doelgroep.
Complexere fysieke of geestelijke beperkingen
vormen een drempel om deel te kunnen nemen
aan alle treden van de piramide. Binnen trede
1 en 2 zijn programmaonderdelen geschikt
voor deze doelgroep. Binnen trede 3, waarbij
de artistieke focus gericht is op toptalent en
ontwikkeling, constateert het Theaterschip dat
de beperking vaak een te grote drempel vormt.
Door samen te werken met verschillende
partners zoals ID Theatre Company en
Bibliotheek Deventer wil het Theaterschip
bruggen slaan naar doelgroepen die momenteel
onderbelicht zijn. In een bijlage wordt nader
ingegaan op de toepassing van de drie codes
met de gestelde doelen door het Theaterschip.

MONITORING
De belangrijkste informatiebron om de
ontwikkeling van de deelnemers te monitoren
gaat via de creatief-didactische methodiek.

De primaire verantwoordelijkheid van stappen
in de ontwikkeling van de deelnemer liggen
hier bij de deelnemer zelf.

In trede 1 worden hbo gekwalificeerde docenten
ingezet die de methodiek toepassen in alle
onderwijsprogramma’s.
In trede 2 geldt dit ook voor de docenten
die werkzaam zijn binnen de Theaterschool.
Bij de Talentklassen wordt gestart met een
selectie, worden samen met de geselecteerde
deelnemers leerdoelen geformuleerd en
vinden op basis van deze leerdoelen
evaluatiegesprekken plaats.

Deze methodiek toepassen leidt tot
gestructureerde en transparante informatie
die zowel de deelnemers als de medewerkers
handvatten geeft om daar waar nodig
(individuele) programma’s aan te passen.
Daarvoor is er, naast de reguliere
evaluatiemomenten met de deelnemers, ook
minimaal 4 x per jaar een docentenoverleg, dat
ook wordt benut voor kennisdeling en training
van de docenten.

Deze kennis wordt overgedragen naar trede
3 als deelnemers daarin door kunnen en
willen groeien. De docenten zijn in trede 2
verantwoordelijk voor het monitoren van de
deelnemers.

In teamverband staan er twee vaste
overlegmomenten gepland. De ene week wordt
teambreed gekeken naar de (strategische)
ontwikkelingen binnen en buiten de
organisatie. Het gaat hierbij zowel om artistieke
ontwikkelingen als ontwikkelingen over de
bedrijfsvoering.
De andere week is er projectoverleg. Alle
actuele en aankomende projecten worden op
zowel productioneel, financieel als artistiek vlak
besproken.

In trede 3 wordt gestart met een selectie,
worden samen met de geselecteerde
deelnemers leerdoelen geformuleerd en
vinden op basis van deze leerdoelen
evaluatiegesprekken plaats.
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Ook marketing en PR van elk project worden
hier besproken. De Plan, Do, Check, Act
methodiek wordt daarbij gehanteerd.
De artistiek leider en artistiek coördinator
zorgen voor de inhoudelijke input en bewaken
de artistieke doelen terwijl de zakelijk leider
en projectleiders de productionele en financiële
haalbaarheid monitoren en bewaken.
Verder worden bereik deelnemers
binnenschools, instroom (diversiteit en
geografisch) deelnemers buitenschools, bereik
toeschouwers, uitstroom deelnemers naar hbokunstvakonderwijs en uitstroom deelnemers
naar mbo-onderwijs, instroom stagiaires en
instroom nieuwe makers gemonitord.
Het functioneren van de organisatie en (de
uitvoering van) het strategisch beleid is
allereerst de verantwoordelijkheid van de
directie van het Theaterschip.
De directie legt verantwoording af aan het
bestuur van stichting Theaterschip. Het
strategische beleid staat 2 x per jaar op de
agenda met het bestuur.
Als aanpassingen van het strategisch beleid
noodzakelijk zijn dan kan dat met goedkeuring
van het bestuur.
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Het functioneren van de organisatie wordt
niet alleen op basis van kengetallen gewogen
maar ook op basis van voortgangsgesprekken
met de (freelance) medewerkers. Minimaal
1 keer per jaar vinden er individuele
functioneringsgesprekken plaats.
Naast informatie over het functioneren en
welzijn van de medewerker verschaft het
ook informatie over het functioneren van de
organisatie.
Op deze wijze is het Theaterschip in staat om
niet alleen de doelen met betrekking tot de
ontwikkeling van de deelnemers te monitoren
maar is ze ook in staat om het functioneren
van de organisatie als geheel te bewaken.
Waar nodig leidt dit tot aanpassingen in de
bedrijfsvoering of tot aanpassingen in de
programma’s.
Het Theaterschip is een zelfkritische
organisatie als het gaat om het eigen
functioneren. De organisatie wordt gekenmerkt
door haar inhoudelijke kennis, haar innovatieve
vermogen, haar flexibiliteit en haar grote
bereidheid tot samenwerken. In de ogen van
de organisatie belangrijke voorwaarden om te
komen tot goed cultureel ondernemerschap.

Scheepvaartstraat 9
7411 MB Deventer
0570 – 54 77 37
info@theaterschip.nl

www.theaterschip.nl

