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Inleiding

KRACHT VAN VERHALEN

Bij stichting ROSE vertellen we verhalen in het theater. 
Verhalen die samen de hedendaagse samenleving in al haar 
culturele diversiteit representeren. Hiermee willen we bereiken 
dat alle Nederlanders, of ze nu hier geboren, hier getogen of 
hier aangenomen zijn, herkenning vinden in kunst en cultuur. 
En dat alle Nederlanders zich voor even in de schoenen van 
een ander kunnen plaatsen. Dit is niet alleen belangrijk voor 
een positief en gezond zelfbeeld, maar ook voor een meer 
inclusieve en functionerende maatschappij. 

Ambities 2021-2024

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2024. Het beleidsplan omvat onder meer 
de missie, drijfveren en werkwijze van stichting ROSE, samen met de 
ambities voor de komende vier jaar. In het kort zullen de komende vier jaar 
in het teken staan van:

• het uitbreiden en verder structureren van de organisatie. Met 
een uitgebreid team kunnen we verder gaan bouwen aan ons 
productiehuis;

• het samen met nieuwe en gerenommeerde makers en partners 
toewerken naar gemiddeld drie producties per jaar, die een nóg 
diverser palet van verhalen, genres en vormen zullen laten zien;

• local outreach: het bereiken van nieuwe publieksdoelgroepen;
• talentontwikkeling;
• het sterker profileren van stichting ROSE met een nieuwe branding- 

strategie en website.

COVID-19

Het beleid voor 2021-2024 is opgesteld met het oog op een wereld waarin 
COVID-19 niet aan de orde is. Stichting ROSE wordt aan de vooravond 
van deze kunstenplanperiode niet in haar voortbestaan bedreigd door de 
corona-maatregelen. De verwachting is dat in de loop van 2021 de theaters 
weer open kunnen. Wij gaan dan ook door met onze plannen en doen 
er alles aan om dan direct op het podium te staan met (een van) onze 
producties. In dit beleidsplan gaan we uit van dit scenario. In het hoofdstuk 
5. Organisatie en bedrijfsvoering gaan we hier dieper op in.



 3 
 

Beleidsplan 2021–2024 – stichting ROSE mei 2021

OORSPRONG

Stichting ROSE is opgericht in 2017 en maakte in enkele jaren tijd naam 
met voorstellingen als MELK & DADELS en NOUMI, ZUSJE ZEVEN (5+).  
Drie voorstellingen waren al te zien op het Theater Festival en in 2018 
ontving stichting ROSE de Gieskes Strijbis Podiumprijs. De voorstellingen 
van stichting ROSE hebben veel publiek, programmeurs, scholen, 
collega’s en beleidsmakers weten te bereiken en vanaf 2021 ontvangt de 
stichting een meerjarige subsidie van Fonds Podiumkunsten en Gemeente 
Amsterdam. Een ongekende kans om de ambities van stichting ROSE waar 
te maken.

Stichting ROSE opereert onder de overkoepelende merknaam ROSE 
stories. Deze merknaam bestaat sinds de oprichting van de sociale 
onderneming ROSE stories in 2014. In dat jaar besluiten twee vrouwen met 
een biculturele achtergrond en een grote liefde voor kunst en cultuur dat 
het hoog tijd is om de verhalen van hun eigen generatie te vertellen. Ze 
beginnen met een journalistiek kookboek vol verhalen en Marokkaanse 
recepten: Melk & Dadels. Zeven jaar later is ROSE stories uitgegroeid 
tot een productiehuis met een breed en hoogwaardig portfolio, een 
lanceerbasis voor talent, een magneet voor partners en een veelgevraagd 
adviseur op het gebied van inclusie en diversiteit. Stichting ROSE is 
opgericht voor de theateractiviteiten van het overkoepelende merk ROSE 
stories. 

MISSIE

De missie van stichting ROSE is om middels inclusieve verhalen in het 
theaterlandschap de wereld te veranderen en recht te doen aan de 
veelheid van achtergronden die de Nederlandse samenleving vormen. In 
alle projecten van stichting ROSE is culturele diversiteit een vanzelfspre-
kendheid en nemen vrouwen een centrale rol in, zowel op het podium als 
achter de schermen. 

1. Profiel stichting ROSE
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DOELEN

Stichting ROSE geeft op twee manieren invulling aan deze missie voor een 
inclusiever theaterveld:

1. Als producerende instelling brengen wij theaterverhalen uit die 
Nederland representeren zoals wij haar kennen. Met deze producties 
wordt het theaterlandschap een meer getrouwe representatie van de 
hedendaagse samenleving en daarmee inclusiever. Wij werken aan een 
podiumaanbod waarin mensen van alle culturele achtergronden zich 
kunnen herkennen. 

2. We functioneren als aanjager voor het theaterveld, door te investeren in 
nieuwe, biculturele makers, die biculturele verhalen voor de toekomst 
garanderen. Tevens geven we adviezen aan organisaties zowel binnen 
het culturele veld als daarbuiten.

ALGEMEEN BELANG

Onze organisatie is ontstaan vanuit de behoefte om onszelf als biculturele 
vrouwen gerepresenteerd te zien in het culturele veld. In al onze projecten, 
onze werkwijze, samenwerkingspartners, communicatie-uitingen, ons 
personeelsbestand en het publiek dat we bereiken is een mix van kleur en 
wit een vanzelfsprekendheid. Stichting ROSE droomt van een samenleving 
waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht culturele achtergrond, gender, 
seksuele voorkeur, opleiding, geloof of een lichamelijke beperking. Dit kan 
alleen wanneer iedereen zichzelf gerepresenteerd ziet in het culturele veld. 
Stichting ROSE draagt met theater bij aan een leefbare samenleving voor 
iedereen. Theatervoorstellingen met nieuwe, biculturele verhalen dragen 
bij aan meer onderling begrip, een betere sociale cohesie en versterkt 
burgerschap. Hiermee dient stichting ROSE een algemeen belang.

Melk & Dadels – Foto: Bart Grietens
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POSITIONERING

Stichting ROSE onderscheidt zich met:

• een artistieke signatuur die draait om verhalen ‘van binnenuit’;
• artistieke teams die bestaan uit een mix van gerenommeerde en nieuwe, 

biculturele makers;
• een artistiek palet dat in stijl en vorm net zo gevarieerd is als haar 

makers;
• een toekomstvisie die een inclusief podiumaanbod centraal stelt;
• een succesvolle local-outreach-strategie voor het bereiken van nieuwe 

publieken.

Amsterdam
In de periode 2021-2024 heeft stichting ROSE een plek in de culturele 
basisinfrastructuur van Gemeente Amsterdam, in de nieuwe functie:

“theaterproductiemaatschappij die vanuit een duidelijke missie 
gericht op de inclusieve stad nieuwe/onvertelde verhalen van 
jonge en/of nieuwe makers centraal stelt, interdisciplinair werkt, 
een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers 
publiek trekt onder meer in grote zalen.”

Stichting ROSE heeft zich in de afgelopen jaren stevig geworteld in haar 
thuisstad Amsterdam. De stad past bij ons omdat onze doelgroep, net 
als Amsterdam, een dwarsdoorsnede van de samenleving is: mensen van 
alle leeftijden, met diverse culturele achtergronden en van verschillende 
sociaal-economische klassen. Voor elk project zoekt stichting ROSE de 
samenwerking op met een of meerdere Amsterdamse partners, waaronder 
theaters als Theater Bellevue en Bijlmer Parktheater, producenten zoals Via 
Rudolphi, maar ook lokale welzijnsorganisaties en scholen. De komende 
jaren gaat stichting ROSE bestaande samenwerkingen versterken en 
natuurlijk nieuwe samenwerkingen smeden.

Nederland
Als Amsterdamse organisatie in de culturele basisinfrastructuur ligt het 
zwaartepunt van onze activiteiten en samenwerkingen zoals beschreven 
in Amsterdam. Desalniettemin beogen we met onze tournees een zo groot 
mogelijke spreiding in Nederland. De grootste kansen voor onze producties 
liggen in de randstad, die vanwege haar naar verhouding grote mix van 
culturele achtergronden staat te springen om theatervoorstellingen met 
kleur. Daarom werken we voor een toekomstige productie bijvoorbeeld 
samen met Maas theater en dans. Het is ons doel onze spreiding in 
2021-2024 te vergroten en ook buiten de randstad een groeiend publiek 
kennis te laten maken met de producties van stichting ROSE. Dit doen 
we met nieuwe samenwerkingen, waaronder met Theater Oostpool, 
Nederlandse Reisopera en Theater Sonnevanck. 
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Internationaal
Voor de periode 2021-2024 heeft internationale positionering nog geen 
prioriteit. Wel gaan we alvast de internationale mogelijkheden en kansen 
verkennen voor het ontwikkelen van plannen voor de toekomst, omdat het 
onze ambitie is om ook over de grens te gaan groeien. 

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Stichting ROSE staat volledig achter de Code Diversiteit en Inclusie die 
is opgesteld voor de culturele sector. Verhalen moeten verteld worden 
‘van binnenuit’ een bepaalde (culturele maar ook bijvoorbeeld seksuele) 
identiteit en niet ‘over’. Hier besteden we veel aandacht aan bij het 
samenstellen van de artistieke teams en het inrichten van het maakproces. 
Ten eerste werken we graag met een maker/schrijver van de biculturele 
achtergrond die in het verhaal gerepresenteerd wordt. Wanneer we voor 
een maker kiezen die hier niet aan voldoet, voeden we haar/hem met 
gespreksgroepen, ervaringsdeskundigen en meelezers. Daarnaast werken 
we voor sommige projecten met ‘writersrooms’ met hierin meerdere 
schrijvers met verschillende stemmen. De medewerkers van stichting ROSE 
zijn zich ervan bewust dat iedereen te maken heeft met een unconscious 
bias en houden elkaar scherp. 

De brieven van Mia – Foto: Bart Grietens
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Onze werkwijze wordt gekenmerkt door:

• Artistieke kwaliteit, van binnenuit

Stichting ROSE is een theaterproductiehuis waarbij de artistiek directeur 
fungeert als creatief producent. Een idee voor een nieuwe productie 
begint bij de artistiek directeur of bij een van onze makers. Per idee 
kijken we hoe dit het beste verteld kan worden, in welke vorm, in welk 
genre en door welke artistieke teamleden. We kiezen onze makers 
zorgvuldig op basis van eerder werk en de persoonlijke klik. Artistieke 
kwaliteit garanderen we door veel aandacht te besteden aan de ontwik-
kelingsfase. Zo bieden we inhoudelijke ondersteuning in de vorm van 
research en gesprekken met ervaringsdeskundigen, en koppelen we 
onervaren makers altijd aan gerenommeerde namen. Met deze werkwijze 
komen we tot een artistieke signatuur die zich kenmerkt door repre-
sentatie die recht doet aan de werkelijkheid. Verhalen van artistieke 
kwaliteit, zonder stereotypen, die ‘van binnenuit’ worden verteld, door 
makers van diverse achtergronden en met gedegen research. 

• Drie categorieën van representatie in verhalen

In al onze projecten is culturele diversiteit een vanzelfsprekendheid. 
Wanneer we uitzoomen, merken we dat de inhoud van een theatervoor-
stelling op drie wijzen een biculturele achtergrond kan representeren:

1. Expliciet: de biculturele achtergrond van de maker staat centraal. 
Deze voorstellingen zijn vaak ego-documenten met persoonlijke 
verhalen van de makers. Terugkerende thema’s zijn anders-zijn, 
migratie, identiteit en beeldvorming. Onze voorstelling MELK & 
DADELS (2018) is hier een voorbeeld van. 

2. Impliciet: de biculturele achtergrond van de maker en/of hoofd-
persoon is niet het onderwerp van de voorstelling, maar wel aanwezig. 
Belangrijk kenmerk van deze categorie is dat het verhaal universele 
thema’s heeft, maar dit keer beleefd wordt door herkenbaar  
biculturele personages. Een voorbeeld is onze voorstelling NOUMI, 
ZUSJE ZEVEN (2018).

3. Colorblind casting: bij deze aanpak bevat het verhaal geen of 
nauwelijks culturele verwijzingen, maar is kleur te zien in de cast. Een 
voorbeeld hiervan is onze peutervoorstelling SSST! (2019).

2. Werkwijze
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We merken dat er veel identiteitstheater wordt gemaakt passend in 
categorie 1. Wij zien een belangrijke taak voor Stichting ROSE om in de 
periode 2021-2024 in met name categorie 2, maar ook categorie 3 te 
ontwikkelen en produceren. 

• Van grote tot kleine zaal

Doordat we per verhaal kijken welke vorm het beste past, maken we 
de ene keer een comedy voor de grote zaal en de andere keer een 
experimentele adaptatie voor de kleine zaal. Wij vinden het belangrijk 
om aanbod te maken voor zowel kleine, middelgrote als grote zalen. 
Het is belangrijk dat verhalen van biculturele makers zich niet beperken 
tot de wijk- en kleine theaters (waar ze ook onmisbaar zijn) maar ook 
vertegenwoordigd worden op de middelgrote en grote podia. 

• Van peuter- tot volwassenentheater

Stichting ROSE maakt naast voorstellingen voor volwassenen, ook voor 
jeugd en peuters. Voor een Nederlandse samenleving met een sterke 
sociale cohesie, is het van groot belang dat kinderen opgroeien met 
herkenning van zichzelf en van hun klasgenootjes.

• Publieksontwikkeling

Het publiek voor gesubsidieerd theater is nog weinig cultureel divers. 
Hier brengt stichting ROSE verandering in door het theateraanbod van 
eenzelfde culturele diversiteit te maken als de hedendaagse samen-
leving. Maar dit is niet genoeg. Stap twee is om deze groep met de 
juiste aandacht en strategie naar het theater te trekken. Hier hebben 
wij de afgelopen jaren dan ook strategie op ontwikkeld en gevoerd: 
‘local outreach’. Met succes: veel theaters kennen ons inmiddels als een 
producent met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een ver- 
nieuwende aanpak voor het bereiken van een deels nieuw publiek. 

SSST! – Foto: Bart Grietens
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• Coproduceren voor de grootste impact

Stichting ROSE is een relatief kleine producent voor de ambities die 
we voor de komende jaren hebben uiteengezet. Om deze plannen waar 
te maken, is grofweg een voorstelling per jaar een coproductie met 
andere producenten. Immers, door de kosten te delen, kunnen we ze 
makkelijker dragen en daardoor meer en grotere producties produceren. 
Tegelijkertijd stellen coproducties beide partners in staat te leren van 
elkaars expertise, een grotere impact te hebben en het totale bereik te 
vergroten.

• Talentontdekkers

Om het theaterveld blijvend en duurzaam inclusief te maken, is het nodig 
om nieuwe stemmen toe te voegen. Wij zien een belangrijke rol voor 
stichting ROSE om deze aanstaande makers te vinden en vlieguren en 
begeleiding te bieden om in het theater aan de slag te gaan. Omdat 
bicultureel talent zich herkent in ons aanbod, onze projecten goed 
zichtbaar zijn en we een sterk netwerk hebben in verschillende gemeen-
schappen, staat onze ‘radar’ voor nieuwe makers altijd aan. 

• Nodige ambitie

Om het verschil te maken is het nodig om groot te denken. Toen we 
begonnen, ontleenden we ons motto aan dat van Pippi Langkous: “Ik 
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Met lef en 
een goede dosis gezond verstand, maakten we sprong na sprong in 
het diepe. Inmiddels kunnen we Pippi’s woorden niet meer zeggen: aan 
ervaring ontbreekt het niet meer. Maar we blijven altijd groots denken.
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THEATERPRODUCTIES

Vanaf 2021 brengt stichting ROSE gemiddeld drie producties per jaar 
naar de podia. Alle voorstellingen dragen onze artistieke signatuur uit: 
het zijn verhalen van nu, van hoge artistieke kwaliteit, van veelzeggende, 
biculturele makers(teams). Verhalen die de vele gezichten van het heden-
daagse Nederland getrouw representeren en bijdragen aan onze missie 
voor een theaterlandschap waarin iedereen zich kan herkennen. 

TALENTONTWIKKELING

Om het veld blijvend inclusief te maken en meer inclusieve verhalen te 
vertellen, moet er geïnvesteerd worden in de aanwas van nieuwe talenten. 
Minder ervaren makers koppelen we aan gerenommeerde namen. Zo 
investeren we met elke productie in meer of mindere mate in nieuwe 
talenten. Bovendien bereidt stichting ROSE op dit moment verschillende 
nieuwe talentontwikkelingstra jecten voor die in de periode 2021-2024 
opgezet zullen worden. Deze zullen zich in de eerste plaats richten op 
schrijvers en (creatief) producenten. Vanzelfsprekend is diversiteit ook in 
de andere disciplines (spel, muziek, regie, decor etc.) zeer belangrijk, maar 
door te investeren in biculturele schrijvers en producenten, garanderen we 
dat er in de toekomst in toenemende mate biculturele verhalen gemaakt 
zullen worden. Schrijvers en producenten kunnen een ripple effect creëren: 
voor teksten van biculturele schrijvers zullen immers op organische wijze 
ook biculturele acteurs benodigd zijn, en biculturele producenten maken 
vanuit een intrinsieke motivatie ruimte voor biculturele verhalen, makers 
en artistieke teams. Bovendien kunnen creatieve producenten, doordat ze 
niet zelf ook nog regisseur of schrijver zijn, meerdere producties tegelijk 
aan en hebben ze zo een grote slagkracht.

Talentontwikkelingstra ject 
#nieuwestukken 
Foto: Amy Cook

3. Activiteiten



 11 
 

Beleidsplan 2021–2024 – stichting ROSE mei 2021

DOELGROEPEN

Het beoogde publiek van stichting ROSE is nadrukkelijk breed. We denken 
dat iedereen, van jong tot oud, met elke culturele of sociaal-economische 
achtergrond, iets in onze voorstellingen kan vinden: voor sommige 
doelgroepen bieden ze herkenning, aan anderen een inkijkje in een 
(sub)cultuur waar ze maar weinig van weten. Onze voorstellingen trekken 
een ‘randstedelijk, kosmopolitisch’ publiek dat zichzelf en haar omgeving 
graag gerepresenteerd wil zien. Veel van onze voorstellingen hebben 
daarnaast nog een specifiek geformuleerde culturele doelgroep. 

Een voorstelling gaat echt ‘vliegen’ wanneer er een gemengd publiek in 
de zaal zit: er ontstaat verbinding wanneer verschillende doelgroepen in 
de zaal ook op verschillende momenten en manieren reageren. Stichting 
ROSE besteedt dan ook veel aandacht aan het vullen van de zalen met het 
juiste publiek. Om dit te bereiken is onze publieksontwikkeling een nauwe 
samenwerking tussen ‘reguliere’ marketing en pr en local outreach. 

LOCAL OUTREACH

De ervaring leert dat een deel van de doelgroepen die ROSE wil bereiken 
geattendeerd moet worden op projecten. Daarom werkt stichting ROSE 
met een local-outreach-medewerker die actief nieuwe publieken werft. 
Onze local outreach bestaat enerzijds uit het werven van lokale  
ambassadeurs in alle speelsteden en anderzijds uit het aangaan van 
samenwerkingen met organisaties als buurthuizen en welzijnsinstanties. 
Voor onze eerdere voorstellingen wierp deze methode veel vruchten af en 
theaters stellen het op prijs dat stichting ROSE de verantwoordelijkheid 
voor volle en gemengde zalen deelt. In de periode 2021-2024 gaan we 
vanuit de opgebouwde relaties een veel groter netwerk creëren, met  
nog veel meer nieuwe publieksgroepen.

MARKETING EN COMMUNICATIE

Stichting ROSE gaat de komende jaren een nieuwe branding- en positione-
ringsstrategie uitvoeren. In het verleden is er nog geen gefocuste strategie 
geweest. Onze producties zijn in stijl, vorm en thema niet erg herkenbaar 
als ROSE-producties, omdat deze per voorstelling sterk afhangen van de 
artistieke signatuur van de maker. Het is onze uitdaging voor 2021-2024 
om juist met deze veelzijdigheid stichting ROSE sterker te presenteren in 

4. Publieksontwikkeling
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het veld en aan het publiek. In 2021 wordt met het hoofd marketing dan 
ook nieuwe branding ontwikkeld, inclusief een nieuwe website. Ook is het 
ons doel om een duidelijk beeldmerk te creëren voor het drukwerk. Deze 
moet zowel ruimte laten voor de individualiteit van elke voorstelling, als 
herkenbaar zijn als een stichting ROSE-productie.

BEREIK

In de periode 2021-2024 beogen we in principe (zonder corona) gemiddeld 
88 speelbeurten per jaar, met een bereik van 16.300 bezoeken. Hiervan zijn 
20 speelbeurten schoolvoorstellingen, met een bereik van 3.900 bezoeken. 
Met deze bezoekersaantallen gaan we uit van een gemiddelde zaal- 
bezetting van minimaal 50%, maar vanzelfsprekend gaan we altijd voor 
volle zalen.

SCHOLEN EN EDUCATIE

Met onze jeugdproducties spelen we naast vrije speelbeurten voornamelijk 
veel schoolvoorstellingen. Daarmee garanderen we dat zo veel mogelijk 
kinderen onze voorstellingen te zien krijgen, ook zij die niet met hun 
ouders naar het theater gaan. We weten inmiddels dat leerkrachten staan 
te springen om inclusief jeugdtheater. Om er voor te zorgen dat deze 
voorstellingen zichtbaar worden gepresenteerd bij de scholen, gaan we 
naast instanties voor cultuureducatie ook werken met een scholen- 
makelaar. Deze kent de scholenwereld van binnenuit, coördineert de 
schoolvoorstellingen en enthousiasmeert school-organen. Scholen krijgen 
bij onze jeugdvoorstellingen altijd een gratis lesbrief. Bij twee van onze 
voorstellingen verdient de thematiek bovendien extra verdieping met een 
uitgebreid educatietra ject. 

Noumi, zusje zeven – Foto: Casper Koster
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BESTUUR

Stichting ROSE heeft een klassiek directie-bestuursmodel, waarbij de 
directie verantwoording aflegt aan het bestuur. Dit model staat toe 
dat de directie zich kan richten op het inrichten en stroomlijnen van de 
organisatie. Het bestuur zal zich voornamelijk richten op de strategische 
koers van stichting ROSE en op bewaking en navolging van het beleid 
en de codes. De directie functioneert autonoom, is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding en rapporteert aan het bestuur. De bestuursleden 
worden benoemd voor maximaal drie jaar en elke bestuurstermijn kan 
maximaal vier keer worden verlengd. 

Het onbezoldigde bestuur van stichting ROSE bestaat begin 2021 uit:

 > voorzitter Yasmina Chahbar 
•  directeur en mede-eigenaar Zenza Home

 > secretaris Fouzia Mahdaoui 
•  senior juridisch bestuursadviseur Gemeente Amsterdam
•  (zzp) ambtelijk secretaris stichting AWO fonds

 > penningmeester Nienke Hagenbeek
•  tot juni 2021 directeur financiën en bedrijfsvoering bij WOMEN Inc.
•  vanaf juni 2021 operationeel directeur bij Stichting Het Potentieel 

Pakken
•  bestuurslid/penningmeester bij Stichting Alliantie Gender &  

GGZ (IAWMH NL) 

 > algemeen bestuurslid Lynne van Gessel
•  General Manager L’Oréal Active Cosmetics

Er wordt door het onbezoldigde bestuur vier keer per jaar vergaderd  
met de directie. Vaste agendapunten zijn: voortgang, financiën, 
(meerjaren)strategie, HR-ontwikkelingen en reflectie & evaluatie. De 
directie legt financiële verantwoording af aan het bestuur door onder 
meer de kwartaalcijfers en de jaarrekening te presenteren. Een keer per 
jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen het bestuur en de 
directie en evalueert het bestuur haar eigen functioneren. 

5. Organisatie  
    en bedrijfsvoering
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HET UITVOERENDE TEAM

Aan de start van de kunstenplanperiode 2021-2024 bestaat het kernteam 
van stichting ROSE uit een artistiek directeur, een artistiek adviseur, een 
hoofd fondsenwerving, hoofd marketing en een administratief medewerker, 
aangevuld met een interim zakelijk ondersteuner. Dit kernteam wordt in 
2021 uitgebreid met een zakelijk leider, productieleider en een local- 
outreach-medewerker. Dit betekent een groei van 2,85 fte naar 5,1 fte. 
Naast dit kernteam blijven we werken met een grote, flexibele schil van 
freelancers, die op projectbasis aangetrokken worden. Het gaat dan om 
artistieke teams en uitvoerenden, maar ook zelfstandigen op het gebied 
van techniek, pr en educatie. 

GOVERNANCE

Bevoegdheden

De bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en 
de directie zijn in het directiereglement vastgelegd. Kort samengevat zijn 
de bevoegdheden als volgt:

• Het BESTUUR is bevoegd de directeuren te benoemen, schorsen en 
ontslaan. De directie wordt geworven met behulp van de functieprofielen 
zoals door het bestuur vastgesteld. 

• Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategische koers en het 
functioneren van de directie van stichting ROSE. 

• De DIRECTIE bestaat uit minimaal twee en maximaal drie personen, met 
altijd in elk geval een duidelijk gescheiden zakelijk en artistiek leider. 

• De directie is bevoegd (arbeids)contracten aan te gaan, te wijzigen en te 
ontbinden. 

• Bij contract en bij de kamer van koophandel is vastgelegd dat de directie 
gevolmachtigd is tot uitgaven en het aangaan van verplichtingen tot een 
bedrag van €20.000. 

• Tot slot is de directie bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en 
een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten 
hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen. De directie blijft echter 
verantwoordelijk.  
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Belangenverstrengeling

In het directiereglement is vastgelegd dat directie en bestuurders zich niet 
schuldig zullen maken aan belangenverstrengeling: hun kennis en invloed 
mag niet gebruikt worden om de eigen, persoonlijke belangen, of die van 
een andere organisatie bij wie ze betrokken zijn te dienen. Ook de schijn 
van belangenverstrengeling moet worden tegengegaan. Bestuurders geven 
op verzoek verplicht inzicht in hun nevenfuncties. Mocht onverhoopt een 
situatie ontstaan waarbij een tegenstrijdig belang ontstaat, dan is het 
bestuur verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van  
een dergelijke zaak. In de praktijk blijkt bij stichting ROSE het risico op  
belangenverstrengeling klein: het bestuur bestaat momenteel uit mensen 
die niet actief zijn in de culturele sector, maar vanuit andere velden 
expertise meenemen. 

Administratieve organisatie

Stichting ROSE werkt met een financieel administratief medewerker 
op kantoor en een extern salariskantoor voor de salarisadministratie. 
Er is een sluitende betalingsstructuur ingericht binnen stichting ROSE, 
waarbij er altijd minimaal drie en meestal vier mensen facturen zien en 
moeten accorderen. Aan het einde van het boekjaar (dat gelijk is aan 
een kalenderjaar) sluit de directie de boeken en wordt de jaarrekening 
opgesteld, met hierin de winst- en verliesrekening, de balans en een staat 
van baten en lasten. De directie, penningmeester en accountant stellen de 
jaarrekening gezamenlijk af. Het bestuur controleert de stukken en onder-
tekent deze bij goedkeuring. Hierna wordt een overzicht van de jaarcijfers 
gepubliceerd op de website. Vanaf boekjaar 2021 wordt de jaarrekening 
jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. 

Première Melk & Dadels – Foto: Tessa Veldhorst
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INKOMSTENWERVING

De inkomsten van stichting ROSE bestaan uit een mix van publieke 
subsidies, bijdragen van private fondsen, publieksinkomsten (uitkoop-
sommen en recettes), bijdragen van coproducenten en auteursrecht-
vergoeding. Fondsbijdragen vormen al vanaf het begin de belangrijkste 
inkomstenbron voor stichting ROSE. In de afgelopen jaren hebben we 
relaties opgebouwd met een groot aantal belangrijke fondsen: onder meer 
Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, Fonds 
21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Lira Fonds en Fonds De Versterking hebben 
ons meerdere malen vertrouwen gegeven in de vorm van projectbijdragen. 
Met de toegekende structurele bijdragen van het Fonds Podiumkunsten 
en Gemeente Amsterdam kunnen wij in de periode 2021-2024 de stabili-
serings- en professionaliseringsslag slaan die nodig is voor onze ambities. 
Daarnaast gaan we de komende vier jaar onze fondsrelaties uitbreiden en 
onderzoeken of en in welke vorm we donateurs voor stichting ROSE willen 
werven.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Stichting ROSE heeft geen winstoogmerk en alle inkomsten komen ten 
goede aan de doelstelling van de stichting. De stichting heeft als jonge 
organisatie weinig vermogen. Hierdoor kunnen we weinig risico lopen en 
tegenvallers minder goed opvangen dan we zouden willen. Ons doel is om 
in de komende jaren een reserve van 5% van de omzet op te bouwen door 
inkomsten boven garantie te genereren. De stichting houdt dus niet meer 
vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs 
nodig is. Winst wordt alleen toegevoegd aan de reserve met goedkeuring 
van het bestuur. Ook besteding van de reserve kan alleen na goedkeuring 
van het bestuur en gebeurt wederom alleen ten behoeve van de doel- 
stellingen van de stichting. Ook is er elk jaar een bestemmingsreserve 
voor het volgende jaar. In de statuten is vastgelegd dat het liquidatiesaldo 
na opheffing van de stichting besteed zal worden aan een algemeen nut 
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
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FAIR PRACTICE CODE

Stichting ROSE onderschrijft de Fair Practice Code volledig voor een 
eerlijke, gezonde en toekomstbestendige culturele sector. De kernwaarden 
hebben vanaf het begin bij ons hoog in het vaandel gestaan en zullen de 
komende jaren, bij het professionaliseren en verder inrichten van onze 
organisatie, meegroeien en steeds verder geïmplementeerd worden. 

Solidariteit: Alle mensen met wie stichting ROSE werkt zijn ingeschaald 
volgens de cao toneel en dans. De honoraria voor schrijvers en acteurs zijn 
bovendien naast de normen van Stichting Lira en Stichting Norma gelegd. 
We maken duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden en 
monitoren overuren. Tijdens de corona-crisis vergoeden we acteurs en 
technici volgens de richtlijnen van het NAPK. 

Transparantie: Intern handelt ROSE zo transparant mogelijk door makers 
inzicht te bieden in de begroting, zodat ze kunnen zien hoe deze is 
opgebouwd en wat de verdeling is. Deze transparantie wekt vertrouwen. 
Ook naar buiten toe streeft ROSE transparantie na. Een belangrijke stap 
hierin is het verbeteren van onze website. Met onze plek in het kunstenplan 
kunnen we voldoende prioriteit geven aan een nieuwe website waarop we 
onze bezoekers, partners en fondsen informeren over de organisatie, haar 
werkwijze en haar producties. Naar verwachting wordt de nieuwe website 
eind 2021 opgeleverd. Tot die tijd is het beleidsplan en andere informatie 
over onze bedrijfsvoering, bestuur en financiën reeds te vinden op de 
huidige website.

Duurzaamheid: Sinds 1 januari 2020 heeft stichting ROSE medewerkers in 
dienst en is daarmee werkgever geworden. Voor medewerkers is er budget 
voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Diversiteit: Inclusie is de bestaansreden van stichting ROSE en daarom 
besteden we veel aandacht aan diversiteit in ons personeel, partners, 
producties en publiek. 

Melk & Dadels – Foto: Tessa Veldhorst



 18 
 

Beleidsplan 2021–2024 – stichting ROSE mei 2021

Wat ROSE tot slot als essentieel onderdeel ziet van fair practice is 
werkplezier en een veilig werkklimaat, zowel voor het personeel als voor 
de makers. Inclusie betekent voor ons dat iedereen erbij hoort en niemand 
buiten de boot valt. Dit werkt ook door in onze bedrijfscultuur: ROSE is een 
platte organisatie, waar op alle niveaus gelijkwaardig met elkaar wordt 
samengewerkt. Het is onze taak om te waarborgen dat alle medewerkers 
en makers een positieve bedrijfscultuur ervaren, zich betrokken voelen bij 
onze missie en visie en zich veilig voelen het aan te kaarten wanneer zij 
iets signaleren dat niet klopt. Voor laatstgenoemde werken we samen met 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

GEVOLGEN COVID-19

In dit beleidsplan plan zijn onze algemene missie, visie en werkwijze 
uiteengezet. Deze vormen de basis van stichting ROSE, ook in corona-tijd. 
Vanzelfsprekend worden we geraakt door de maatregelen en de sluiting 
van de theaters. We houden nauw contact met fondsen over wijzigende 
plannen en kijken continu naar mogelijkheden om gederfde inkomsten op 
te vangen. Bovendien volgen we de NAPK-richtlijnen voor het doorbetalen 
van cast en crew bij annuleringen en gaan we door met het voorbereiden 
en ontwikkelen van nieuwe producties. Niet alleen omdat we bij elke 
persconferentie hopen dat er groen licht komt voor theaters en dan klaar 
willen staan, maar ook omdat we zo bijdragen aan het draaiende houden 
van de sector.

 

 


