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In 2021 heeft stichting ROSE eindelijk weer haar eerste premières gehad, na een periode waarin 

het produceren op een lager pitje had gestaan vanwege voorbereidingen op het kunstenplan. 

Het was heerlijk om de verhalen van onder andere makers Fadua El Akchaoui en Wensley Piqué 

hun weg te zien vinden naar publieken in het hele land. Te zien wat een mooie voorstellingen 

zij neerzetten, evenals de lovende reacties van pers en publiek, deden ons ontzettend goed. Ook 

erg spannend waren onze eerste televisie-uitzendingen (registraties van Wrak en Moederziel) en 

livestream (tevens Moederziel). 

2021 was tevens het allereerste jaar waarin stichting ROSE meerjarig gesubsidieerd werd. Mede 

hierdoor hebben we op zakelijk gebied stabiliteit gecreëerd en de organisatie verder gebracht, 

onder andere door de administratieve organisatie kunstenplan-klaar te maken. Andere mijlpalen 

zijn de meerjarige toekenning voor de periode 2021-2023 van het VSBfonds, en de toekenning van 

de culturele ANBI-status door de Belastingdienst.

Natuurlijk was het afgelopen jaar ook het tweede jaar dat gekenmerkt werd door corona. Het 

virus hield langer aan dan gedacht en liet geen enkele productie ongemoeid. Zo hebben wij twee 

tournees moeten verplaatsen en zijn twee tournees voortijdig afgebroken. Het virus zorgde voor 

veel onzekerheid en een hoge werkdruk. Dit merkten we niet alleen bij onszelf, maar ook bij 

iedereen om ons heen. 

2021 was ook het jaar waarin we afscheid namen van ons oprichtingsbestuur. Vanwege de stap 

die we nu maken, gaf dit bestuur aan dat het goed zou zijn om op zoek te gaan naar een nieuw 

bestuur met specifieke competenties en ervaringen in de culturele sector. Dat bestuur hebben 

wij gevonden in Laila Abid (voorzitter), Ellen Alvares (penningmeester), Lisenne Delgado, 

Liza Zobdeh en Annet Lekkerkerker. We willen het oprichtingsbestuur op deze plek heel graag 

bedanken voor al hun inzet, energie en geduld. Zij heeft ons mede gebracht waar we nu staan. 

In dit verslag blikken we terug op het veelbewogen jaar 2021.

   Inleiding 
   –
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1.1 Algemeen

Missie 

ROSE stories werkt aan een inclusief theaterlandschap. 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. Daarnaast functioneren we als aanjager voor het theaterveld door te 

investeren in nieuwe, biculturele makers die biculturele verhalen voor de toekomst garanderen. 

Visie

Bicultureel en vrouw

Stichting ROSE gelooft in de eerste plaats dat het theaterlandschap inclusiever wordt door 

culturele diversiteit door te voeren zowel in mensen (medewerkers en makers) als in verhalen. 

Hier willen wij een leidende rol in nemen. Daarnaast staat in de meerderheid van onze verhalen 

een sterk, vrouwelijk personage centraal. In de eerste plaats omdat we zijn vertrokken vanuit 

onze eigen behoefte als (biculturele) vrouwen, anderzijds omdat vrouwen nog gevarieerder en 

getrouwer gerepresenteerd kunnen worden, zowel in de verhalen als in de artistieke teams van 

de culturele sector. 

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 theatervoorstelling 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. 

2. Impliciet: de biculturele achtergrond van de maker en/of hoofdpersoon is niet het onder-

werp 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. Van onze producties in 2021 passen De brieven van Mia, Wrak en 

Granm’ma hierin: de biculturele achtergrond van de personages in deze voorstellingen 

zijn onderdeel van het verhaal, maar niet het onderwerp. 

1   Activiteitenverslag 
   –
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3. Colorblind casting: bij deze aanpak bevat het verhaal geen of nauwelijks culturele 

verwijzingen, maar is kleur te zien in de cast. (De reprise van) Ssst! en Moederziel passen 

in deze categorie: de biculturele achtergrond van de personages is zichtbaar, maar niet 

onderdeel van het verhaal. 

Werkwijze

 ✳ Artistieke kwaliteit, van binnenuit

Artistieke kwaliteit garanderen we door veel aandacht te besteden aan de ontwikkelings-

fase. Zo bieden we inhoudelijke ondersteuning in de vorm van research en gesprekken met 

ervaringsdeskundigen, en koppelen we onervaren makers aan gerenommeerde namen. 

Zo komen we tot een artistieke signatuur die zich kenmerkt door representatie 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. 

 ✳ Van grote tot kleine zaal

Wij vinden het belangrijk om aanbod te maken voor zowel kleine, middelgrote als grote 

zalen. Het is essentieel dat verhalen van biculturele makers vertegenwoordigd worden in 

alle circuits, van de kleine, tot de middelgrote en grote podia. Daar, als onderdeel van de 

Nederlandse kunstcanon en met de bijbehorende zichtbaarheid, krijgen de onderwerpen, 

makers en doelgroepen de erkenning die gelijkheid en inclusie in de samenleving bevor-

deren. Ook in 2021 is deze vuistregel duidelijk terug te zien in onze producties: van de kleine 

zalen van Ssst!, waar maximaal 80 mensen in kunnen, tot de grote schouwburgzalen van De 

brieven van Mia.

 ✳ Van peuter- tot volwassenentheater

Stichting ROSE maakt naast voorstellingen voor volwassenen, ook voorstellingen voor jeugd 

en peuters. Voor een Nederlandse samenleving met een sterke sociale cohesie, is het van 

essentieel belang dat kinderen opgroeien met herkenning van zichzelf en van hun klas-

genootjes. Daarnaast bieden jeugd- en met name peutervoorstellingen ook een window of 

opportunity om volwassenen te bewegen. Ouders met jonge kinderen staan vaak ineens weer 

open voor nieuwe ervaringen en belanden misschien wel voor het eerst (sinds lange tijd) in 

het theater. Wanneer zij zich gerepresenteerd voelen en iets unieks beleven, zal er bij zowel 

ouders als kinderen een zaadje geplant zijn voor de rest van hun leven. Dit was een belang-

rijke motivatie voor stichting ROSE om de peutervoorstelling Ssst! te maken, die in 2021 haar 

reprise zou hebben. In 2021 hadden we daarnaast de familievoorstelling De brieven van Mia, 

die via scholen ‘zaadjes’ bij leerlingen kan planten die nog nooit in een theater geweest zijn. 

Daarnaast hadden we twee voorstellingen voor volwassenen (Wrak en Granm’ma).

 ✳ Talentontdekkers

Het veld wordt pas echt inclusiever als er meer mensen met een biculturele achtergrond 

voor en achter de schermen werken. Omdat bicultureel talent zich herkent in ons aanbod, 

onze projecten goed zichtbaar zijn en we een sterk netwerk hebben in verschillende 
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gemeenschappen, staat onze ‘radar’ voor nieuwe makers altijd aan. We gaan met onze 

makers een ‘creatieve vriendschap’ aan: we staan als een blok achter ze, stimuleren hun 

ontwikkeling en verbinden hen aan ons professionele netwerk, zowel binnen theater als 

onze andere disciplines. We trekken samen op, ook na een project. In 2021 zijn we op deze 

manier samen opgetrokken met onze makers Studio Figur (Ssst! & Nieuwe makers), Fadua El 

Akchaoui (Wrak & Nieuwe makers) en Wensley Piqué (Granm’ma). 

 ✳ Local outreach

Het publiek voor gesubsidieerd theater is nog nauwelijks cultureel divers. Hier brengen we 

verandering in door het theateraanbod van eenzelfde culturele diversiteit te maken als de 

hedendaagse samenleving. Maar dit is niet genoeg. Stap 2 is om deze groep met de juiste 

aandacht en strategie naar het theater te trekken. Hier voeren wij dan ook strategie op: 

‘local outreach’. Met succes: veel theaters kennen ons inmiddels als een producent met een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel en vernieuwende know-how voor het trekken van nieuw 

publiek. Wij zetten deze methode in voor al onze producties, zo ook in 2021. 

 ✳ Samenwerken voor de grootste impact

ROSE is een relatief kleine producent voor de ambities die we hebben. Om deze plannen 

waar te maken, werken we samen met producenten, maar ook met bijvoorbeeld scholen, 

buurthuizen en educatie- en welzijnsorganisaties. Samenwerkingen stellen beide partners 

in staat te leren van elkaars expertise, een grotere impact te hebben en het totale bereik 

te vergroten. In 2021 zijn we veel nieuwe samenwerkingen aangegaan, zowel lokaal, regi-

onaal als landelijk. Zo vonden we in het kader van De brieven van Mia samenwerkingen 

met Theater na de Dam en talloze scholen door het hele land en bij Wrak met Toneelgroep 

Oostpool. Meer hierover is te lezen bij ‘3.2 Positie en stakeholders’.

Corona

Net als 2020 stond ook 2021 in het teken van corona. Met de komst van het vaccin en de zomer 

heerste een gevoel van optimisme. Aan het einde van het jaar werd de wereld echter weer hard 

geraakt door de nieuwe Omikron-variant, die weliswaar minder ziek maakte maar veel besmette-

lijker bleek. Theaters sloten het jaar af zoals het was begonnen: met dichte deuren. Voor stichting 

ROSE hebben de lockdowns aan het begin en aan het einde van het jaar veel annuleringen en 

verplaatsingen tot gevolg gehad. Alle vier onze producties in 2021 zijn hierdoor geraakt. Ook 

toen de theaters open waren, had corona impact op onze activiteiten. Zo bleef het publieksbereik 

achter. Anderzijds heeft de lockdown ook onze allereerste NPO-uitzending gebracht, evenals een 

reprise van de mooie live-cinemavoorstelling Moederziel, uit de koker van onze Nieuwe maker 

Studio Figur. De impact van corona is terug te zien in dit gehele jaarverslag. 
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1.2 Producties

In 2021 speelde, of beoogde, ROSE stories de volgende producties:

 Ⱦ Ssst! (2+) reprise - januari t/m juni 2021

 Ⱦ De brieven van Mia (9+) - februari t/m mei 2021

 Ⱦ Wrak - mei t/m december 2021

 Ⱦ Granm’ma - oktober t/m december 2021

 Ⱦ als onderdeel van het Nieuwe-makers-traject van Studio Figur: Moederziel (digitaal) en Ótti

Al deze producties zijn ernstig geraakt door de corona-maatregelen. Hieronder per productie een 

kort verslag.
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Ssst! (2+) reprise

Zachtjes sluipen twee jagers door het bos… Maar dan… 

HOI! Hun kind zwaait vrolijk naar een mooie rode vogel. 

SSST! STIL! 

ROSE stories leerde regisseur Noufri Bachdim kennen als regie-assistent en poppenspelregis-

seur voor Noumi, zusje zeven (2018-2019). Al snel maakten we ook kennis met Studio Figur, het 

gezelschap dat Noufri net was gevormd met Pluck Venema, en met hun magische signatuur 

van poppen, knutselachtige decors en live video. Eerder had het collectief van Amsterdamse 

jeugdtheaters ROSE benaderd met het verzoek of wij een cultureel diverse peutervoorstelling 

konden maken. In coproductie met Studio Figur maakten we in 2019 het antwoord: Ssst! Het is 

een ingetogen, tekstloos sprookje geworden over Idris, een kindje van twee jagende ouders, dat 

zelf liever vriendschap sluit met de vogel die zij proberen te vangen. De voorstelling ging wegens 

succes van augustus 2020 tot en met juni 2021 in reprise.

Foto: Bart Grietens
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Helaas is de reprises ernstig geraakt door corona. Alleen de eerste speelbeurten in augustus 

2020, die plaatsvonden in het kader van het Theater Festival, vonden doorgang. Daarna sloten 

de theaters, die niet meer zouden heropenen tot 5 juni 2021. In 2021 hebben dus geen van de 

geplande 29 speelbeurten plaatsgevonden. De acteurs en technicus zijn doorbetaald volgens de 

NAPK richtlijnen. Meer hierover is te lezen bij hoofdstuk 2.2. 

CONCEPT Pluck Venema en Noufri Bachdim

REGIE Noufri Bachdim

SPEL Wensley Piqué en Pluck Venema

VORMGEVING Yannick Verweij en Pepe Heijenberg

POPPEN Pluck Venema

MUZIEK Cengiz Arslanpay en Sebastiaan Bax

ARTISTIEKE BEGELEIDING René Geerlings

TECHNIEK Marco Steenks

PRODUCTIE Vera Vlot

Foto affiche: Anouk van Kalmthout | Foto: Bart Grietens

Speelperiode 
januari t/m juni 2021

Aantal speelbeurten 
0 gespeeld 
29 vervallen door corona
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De brieven van Mia (9+)

Op een dag vindt de 11-jarige Syrische Laila, die in een asielzoekers-
centrum verblijft, een stapel oude brieven op de zolder van de 91-jarige 
Isa Cohen. Voor ze het weet zit ze middenin een spannende zoektocht 
naar het lot van Mia, de briefschrijfster en in WOII verdwenen jeugd-
liefde van meneer Cohen. Familievoorstelling De brieven van Mia is 
gebaseerd op het door ons in 2017 gepubliceerde, gelijknamige jeugd-
boek en is geschreven en geregisseerd door George Tobal en Eran 
Ben-Michael. Bij de productie is een groot educatieproject opgezet 
voor basisschoolklassen, met steun van het Comité 4 en 5 mei. 

Educatiepakket

Bij de voorstelling is een groot educatiepakket opgezet. Door docenten te helpen na het th  eater-

bezoek de voorstelling te bespreken met leerlingen en aan de slag te gaan met de materie, 

vergroot het educatiepakket de impact en het publieksbereik van De brieven van Mia. Hiermee 

kunnen er empathie, wederzijds respect en meer begrip voor de effecten van een oorlog worden 

gecreëerd, niet in de laatste plaats die van de Tweede Wereldoorlog. De nadruk ligt op het voeren 

van gesprekken met elkaar, er zijn dus geen goede of foute antwoorden mogelijk.

Foto: Bart Grietens
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Coproductie

De brieven van Mia is een coproductie met George & Eran Producties. Het werk en de missie 

van George & Eran Producties sluiten goed aan op die van stichting ROSE. Beide producenten 

streven met nieuwe verhalen naar een theaterlandschap dat op een vanzelfsprekende manier 

voor iedereen is. Met De brieven van Mia hebben de producenten de handen ineen geslagen om 

samen (maatschappelijke) impact te maken door voor een breed en landelijk publiek invoelbaar 

te maken wat een oorlog met een mens doet. 

TEKST George Elias Tobal

REGIE Eran Ben-Michaël

SCENOGRAFIE & VIDEOBEELD Yaron Abulafia

KOSTUUMS Dymph Boss

SPEL Liza Macedo dos Santos, David Lucieer,  

Peter van Heeringen, Britte Lagcher,  

Milan Sekeris, Gonca Karasu

GEBASEERD OP HET BOEK VAN Astrid Sy

VERKOOP STIP theaterproducties

Speelperiode   
februari t/m mei 2021

Aantal speelbeurten 
10 gespeeld (besloten try-outs),  
26 (waarvan 15 school)voorstellingen 
verplaatst naar 2022 en 30 (waarvan 
19 school)voorstellingen vervallen 
vanwege corona. Aan de tournee in 
2022 zijn vervolgens nog 14 nieuwe 
boekingen toegevoegd, waarvan 
4 schoolvoorstellingen en 9 speel-
beurten op Oerol.

Beeld affiche: Curly and Straight | Foto: Bart Grietens
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Wrak

In haar allereerste soloshow onder regie van Daria Bukvić neemt 
Fadua El Akchaoui ons mee op een roadtrip door haar waanzinnige 
leven. Fadua weet als geen ander dat humor en pijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. In diverse flashbacks belandt ze onder andere 
in de grijze Opel Rekord van haar vader op weg naar Marokko, waarbij 
verdwalen een zekerheid is. En wat te denken van die foute groene 
pooierbak waar haar eerste vriendje mee kwam aanrijden? Via de 
auto’s, klootzakken en onzekerheden in haar leven zoekt El Akchaoui 
naar zichzelf en een noodzakelijk stukje zelfliefde. Het is een lange weg 
van wrak naar warrior, maar we komen er wel.

Fadua maakte Wrak als onderdeel van haar Nieuwe-makers-traject bij stichting ROSE (zie ook  

p. 16). Naast een mooie productie, stond dan ook haar ontwikkeling als maker centraal. 

Registratie op NPO

Tot onze vreugde werd Wrak geselecteerd voor registratie en uitzending door de NPO. Niet alleen 

konden we op deze manier de voorstelling aan een groot publiek tonen, ook konden we met de 

uitzending toewerken naar een soort ‘première’ ook als de theaters dicht zouden blijven. De 

uitzending is hier terug te kijken.

Foto: Mark Bolk
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Pers

 

TEKST & SPEL Fadua El Akchaoui

REGIE Daria Bukvić

COACH Rik van den Bos

KOSTUUM- & DECORONTWERP Dymph Boss

LICHTONTWERP Yuri Schreuders

SOUND DESIGN Jelle Hoekstra

TECHNIEK Marco Steenks

PRODUCTIE Janneke den Engelsen | ProductieCollectief

MARKETING Dieke van der Spek

FOTOGRAFIE Casper Koster & Mark Bolk 

Speelperiode  
mei t/m december 2021

Aantal speelbeurten  
16 gespeeld (inclusief 4  
besloten try-outs)  
11 vervallen door corona

Foto affiche: Casper Koster | Foto: Mark Bolk

“El Akchaoui is even energiek als overtuigend 

in deze solovoorstelling, die een persoonlijke 

familiegeschiedenis voor iedereen herkenbaar 

maakt, zonder ook maar een moment voor 

gemakkelijk sentiment te kiezen.”

Theaterkrant over Wrak

“Vol vaart wisselt de voorstelling lichte,  

mooi gedetailleerde episoden af met  

zwaardere, aangrijpende – die ontroeren, 

maar nooit sentimenteel zijn.”

★★★★ de Volkskrant over Wrak 

 
“De twintig jaar dat ze nu autorijdt, zijn 

bepaald geen schadevrije jaren geweest, niet 
qua auto’s, en zeker niet op emotioneel vlak. 
Dat El Akchaoui het publiek daar zo genereus 

deelgenoot van maakt, is ronduit moedig.”

★★★★ NRC over Wrak

“Met een scherp oog maakt Fadua  

El Akchaoui meteen contact in een  

voorstelling die het allemaal heeft.”

Het Parool over Wrak
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Granm’ma

In de intieme poppenvoorstelling Granm’ma (‘oma’ in het Sranantongo) 
verbeeldt theatermaker Wensley Piqué de laatste dagen van zijn oma. 
Het idee voor Granm’ma ontstond toen Wensley zijn oma voor het eerst 
sinds lange tijd bezocht in Paramaribo. “Van het beeld uit mijn jeugd – 
een Hof van Eden met fruitbomen en een mooi huis – bleek weinig over. 
Mijn oma woonde alleen in een vervallen huisje. Maar haar levenslust 
was ze niet kwijt. Energiek begon ze aan elke nieuwe dag.” Hij besloot 
een tijd voor zijn oma te zorgen, gedreven door een gevoel van verant-
woordelijkheid en medeleven, maar ook uit nieuwsgierigheid. Hoe kun 
je in deze omstandigheden opstaan en de dag tegemoet treden met 
een lach?

Met ingetogen poppenspel, waarin hij volledig samensmelt met zijn 
personage, brengt Wensley in zestig minuten een liefdevolle ode aan 
zijn oma en geeft hij ons een intiem kijkje in haar laatste dagen. Er zit 
levensenergie in alledaagse handelingen als het opschudden van een 
kussen of de verwondering om een gasaansteker die ze te dicht bij 
haar neus houdt. Door de liefdevolle wijze waarop Wensley de pop 
bespeelt, haar uit bed helpt, een pangi (Surinaamse klederdracht) helpt 
ombinden en met haar door de ruimte danst, zien we ook een kleinzoon 
die zijn oma begeleidt in haar laatste levensfase.

Foto: Mark Bolk



  15 JA ARVERANTWOORDING 2021 

Foto’s: Mark Bolk

“De scènes ontroeren in hun eenvoud  

en dat komt door het verfijnde  

poppenspel van Piqué.”

★★★★ de Volkskrant over Granm’ma

“Op 9 november zag ik in Chassé Theater  

in Breda hoe een hele zaal vergat dat oma  

een pop was. In handen van Piqué (…)  

kreeg ze de hele zaal doodstil.”

★★★★ Theaterkrant over Granm’ma 

(keuze van de criticus)

Pers

The ballroom

In het televisieprogramma The Ballroom van 2 Meter Sessies, in samenwerking met Fonds 

Podiumkunsten, ontvangt presentator Jan Douwe Kroeske deze podiumkunstenaars voor 

een goed gesprek en een livesessie/impressie van hun voorstelling (“theatersessie”). Tot onze 

vreugde is Granm’ma geselecteerd voor uitzending in 2022. De registratie hiervoor zal ook in 

2022 plaatsvinden.

CONCEPT EN UITVOERING Wensley Piqué

DRAMATURG Javier López Piñón

MUZIEK Marlon Penn

SPELCOACH EN ADVIES Babiche Ronday & Duda Paiva

LICHTONTWERP Bernd Wouthuysen

DECOR & KOSTUUM  Annelies Michelle Shakison

POPPEN Rosa Verloop

PRODUCTIELEIDER Sharon Amritpersad

CAMPAGNEBEELD  Mark Bolk

MARKETING Dieke van der Spek, Leonie Poot

LOCAL OUTREACH Sérènity Hanenberg

VERKOOP Alles voor de Kunsten

Granm’ma was onze eerste coproductie met het Bijlmer Parktheater, met dank aan Feikes Huis. 

Speelperiode 
oktober t/m december 2021

Aantal speelbeurten 
13 gespeeld, 4 vervallen en  
1 verplaatst naar 2022  
vanwege corona 
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1.3 Nieuwe makers

2021 was het tweede jaar van de tweejarige ontwikkelingstrajecten van Fadua El Akchaoui en 

Studio Figur (eerder al genoemd bij onze coproductie Ssst!), die worden gesteund binnen de 

Nieuwe-makers-regeling van Fonds Podiumkunsten. In het kader hiervan volgden ze workshops 

en hadden ze ieder een wekelijkse sessie met ROSE’s Nasim Miradi over voortgang en obsta-

kels. Ook maakten en presenteerden de makers een productie. Voor Fadua was dit het eerder 

genoemde Wrak, geproduceerd door stichting ROSE. Omdat deze productie zoveel langer duurde 

vanwege corona, is het traject van Fadua El Akchaoui verlengd tot en met 2022. Studio Figur 

zou de jeugd- en ouderenvoorstelling Gammel maken, om te spelen in verzorgingshuizen voor 

ouderen. Door de corona-crisis voelden Noufri en Pluck echter de urgentie om zich tot corona 

en de aanverwante thema’s te verhouden. Zo ontstond het idee voor de live-cinemaproductie 

Moederziel, een tekstloze voorstelling over de impact van social distancing op mensen. Studio 

Figur heeft deze voorstelling vanuit haar eigen stichting gemaakt en hier extra fondsen voor 

geworven (aanvullend op een deel van het Nieuwe-makers-budget). Stichting ROSE heeft hen 

hierbij ondersteund. Daarnaast deed Studio Figur in 2021 een onderzoek voor en presentatie van 

de voorstelling Ótti, op Over het IJ Festival. Deze voorstelling gaat zich in 2022 doorontwikkelen 

tot de jeugdvoorstelling Geen oog dicht (8+) in coproductie met STIP producties. 
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Moederziel

In het holst van de nacht ontwaakt de ziel van Alma. Ze ziet de nog 
zichtbare maskerafdrukken in Alma’s gezicht, de verkrampte spieren 
van een lange dienst in het ziekenhuis en een traan die van haar wang 
op het kussen glijdt. Ze voelt Alma’s gemis. Het gemis van de aanraking 
van haar moeder. Een troostende knuffel of een bemoedigende aai over 
haar rug. Ze weet wat ze moet doen en gaat op zoek naar Moederziel.

Met deze voorstelling introduceerde en onderzocht Studio Figur het nieuwe genre van live- 

cinema: een voorstelling waarin cinematografie en live figurentheater een nieuwe beeldtaal 

vormen die het publiek vanuit huis kan ervaren. De voorstelling was thuis te bekijken en werd 

live gespeeld in Het Huis Utrecht, met zowel acteurs, als poppen en miniatuurwerelden. Op 

locatie konden ook enkele mensen aanwezig zijn in de studio en zien hoe het beeld achter de 

schermen gevormd werd.

Studio Figur besteedde veel aandacht aan het creëren van de live-ervaring: zo kregen streamers 

al voordat de voorstelling begon een blik in de studio en konden ze bijvoorbeeld zien hoe 

poppenspeler Pluck nog snel een zender krijgt van de technicus. Ook werd het publiek recht-

streeks aangesproken door regisseur Noufri, en was er na de voorstelling nog een nagesprek in de 

studio. ‘Kijkers’ konden vragen of berichtjes insturen via whatsapp, die dan in de studio werden 

besproken. Ook was er op sommige dagen een randprogramma in de vorm van een gedicht vooraf 

en/of een nagesprek in de studio met sociaal wetenschapper Anouk Keizer over huidhonger en 

connectie in tijden van corona. 

Foto: Lester Kamstra
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Via zorginstellingen heeft de voorstelling verschillende groepen zorgmedewerkers kunnen 

bereiken, die met een ‘troostpakket’ een uitgebreider programma hebben kunnen volgen. 

Moederziel werd geprogrammeerd door NPO Cultuur en is diverse malen uitgezonden op NPO 2 

Extra. 

SPEL Nina-Elisa Euson & Pluck Venema

ARTISTIEKE LEIDING EN REGIE Noufri Bachdim

FILMREGIE Aidan Vernee

POPPENBOUW Pluck Venema

MUZIEK Sebastiaan Bax

VORMGEVING Yannick Verweij

FILMTECHNIEK Lester Kamstra

TECHNISCHE PRODUCTIE Marco Steenks

TECHNIEK Allard Vonk

ZAKELIJKE LEIDING Vera Vlot & Joeri van Spijk

PUBLICITEIT WildChild Agency

BEELD Djenné Fila

MET DANK AAN Het Huis Utrecht, Feikes Huis, Maloney Amsterdam, 

Cultuur Innovatiefonds, Provincie Utrecht, Heleen van den Reek, 

Noortje Sanders

Beeld affiche: Djenné Fila | Foto’s: Lester Kamstra

Speelperiode 
mei 2021

Aantal speelbeurten 
8



  19 JA ARVERANTWOORDING 2021 

Ótti

De achtjarige Maia is het liefst alleen met haar verhalen. Ze leest, speelt 
games en kijkt films, alles om haar honger naar verhalen te stillen. 
Verhalen zijn namelijk spannend, maar lopen altijd goed af. Maia twijfelt 
of dat in de grotemensenwereld ook gebeurt. Zo groeit haar liefde voor 
verhalen samen met haar angst voor de ‘echte’ wereld. Naast Maia staat 
Ótti. Hij is altijd bij haar en wil haar beschermen. Alleen verandert hij de 
laatste tijd vaak van vorm en begrijpt niet waarom. Hij wordt soms zo 
zwaar dat hij een blok aan Maia’s been vormt. Als Ótti maar niet zo uit 
proportie groeit dat hij Maia’s hele blikveld overneemt…

In de zomer 2021 presenteerde Studio Figur op Over het IJ Festival het vooronderzoek en work-

in-progress Ótti. Dit vooronderzoek stond in het teken van een te maken jeugdvoorstelling over 

angstgevoelens bij kinderen. Zowel Maia als Ótti is een pop. Naarmate Maia’s angst groeit, wordt 

Ótti steeds groter: er zijn drie ‘formaten’ van Ótti.  

Foto: Yannick Verweij
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In dit onderzoek stonden vier maakdoelen centraal: thematisch onderzoek (per discipline), 

beeldend onderzoek, inrichting maakproces, testen theatraal materiaal bij publiek. 

SPEL Nina-Elisa Euson, Pluck Venema

ARTISTIEKE LEIDING & REGIE Noufri Bachdim

POPPENBOUW Pluck Venema

MUZIEK Sebastiaan Bax

VORMGEVING Yannick Verweij

BEELDMAKER Lenke Duyvendak, 

REGIEASSISTENT Elena Migo 

TECHNISCH ADVIES Marco Steenks

PRODUCTIELEIDING Rinske Bouwman

ZAKELIJKE LEIDING Joeri van Spijk

COPRODUCENT Over het IJ festival, STIP producties 

ARTISTIEKE BEGELEIDING Pol Eggermont (Feikes Huis), 

Nasim Miradi (ROSE stories)

Beeld affiche: Djenné Fila | Foto: Yannick Verweij

Speelperiode 
juli 2021

Aantal speelbeurten 
22
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2.1 Op publiek en maatschappij

Stichting ROSE heeft niet de middelen om onderzoek te doen naar de ervaringen van onze 

bezoekers. Wel zijn we vaak zelf aanwezig, voeren we soms nagesprekken en horen we via local 

outreach (zie ook p. 30) veel reacties. Zo merkten we bij Wrak aan de publieksreacties dat Fadua’s 

verhaal heel veel impact had op bezoekers. Vooral via local outreach kregen we van veel vrouwen 

te horen dat zij hun eigen verhaal herkenden in Wrak. Opvallend was dat de positieve reacties 

kwamen van vrouwen en mannen met allerlei achtergronden en leeftijden. Enkele reacties:

“Ik heb Fadua heel kort gesproken en gezegd dat ik heel erg onder indruk was van haar voor-

stelling omdat ze zich zo kwetsbaar durfde op te stellen. En dat haar verhaal zo vanzelfsprekend 

en (wellicht daarom) vrij van clichés was. Ik wilde dat ik haar boodschap van ‘jezelf vinden en 

zijn met alle struggles die daarbij horen’ zou kunnen bottlen (in een fles stoppen) om aan mijn 

nichtjes uit te delen. Haar verhaal is zo herkenbaar en eerlijk en super sterk dat ik het echt aan 

iedereen aanraad om naar de voorstelling te gaan. It’s quite the show.”

“We hebben enorm genoten van Wrak zaterdag. Wat een goede voorstelling, wat een kracht heeft 

Fadua en wat een kwetsbaarheid toont ze ook. Zo mooi om te zien en zo goed dat dit gemaakt is! 

Ik hoop dat heel veel vrouwen én mannen dit te zien gaan krijgen. Belangrijke levenslessen die 

veel mensen misschien wel nooit horen. Een grote dank, we waren tot tranen toe geroerd!” 

Bij Granm’ma ontvingen we ook bijzondere reacties. Zo is ook de 98-jarige moeder van de licht-

ontwerper komen kijken. Zij gaf aan dat zij eigenlijk niet meer naar het theater gaat, omdat ze 

het niet meer goed kan volgen omdat het geluid vaak te hard of juist te zacht is. Deze voorstelling 

was heel herkenbaar voor haar als oudere. Het (trage) tempo van oma, de houdingen en de 

uitdagingen van het ouder zijn,  maar het fijnst vond ze dat ze deze voorstelling dus heel goed 

kon volgen omdat alles verbeeld wordt zonder tekst.

2   Impact 
   –
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Enkele reacties op Moederziel via de ‘MoederzielMobiel’ (het telefoonnummer dat mensen na de 

voorstelling konden whatsappen voor reacties en vragen):

“Wat een mooi werk! Als zorgverlener in een verzorgingstehuis voor ouder, die nu niet 

naar haar mama kan, om haar gezondheid veilig te stellen, kwam dit op een bijzonder 

mooie manier binnen en vond ik er steun in. Knap gedaan.” 

“Dank voor deze prachtige voorstelling. Smaakt naar meer! Jammer dat het de laatste 

was, had ‘m graag ook met mijn moeder en oma willen kijken.. En wat een goede sfeer 

hebben jullie met elkaar, ik word zelfs via screening warm van binnen ;)” 

 

“Applaus! Ik werd er emotioneel van, dank voor dit mooie verhaal op zo’n ingetogen 

manier. <3”  

 

“Hallo kanjers….. Wauw wauw wauw… Ik werk al jaren als verpleegkundige in de 

zorg……. Jullie voorstelling vond ik indrukwekkend, soms beklemmend zelfs…. maar 

we leven in die gevoelige werkelijkheid… De verbindende draad zou rood mogen zijn 

als….rode draad in het verhaal. Mooi vond ik de emoties bij de poppen…. Ook de trap 

met handen…. Ook het breiwerk dat de liefde toch bereikbaar maakte… Muziek ook 

indrukwekkend gaaf….”

Uit alle reacties blijkt dat onze producties mensen dichter bij elkaar brachten, zowel on- als 

offline. 

Een groep bezoekers op de foto met Fadua na Wrak, foto: Joyce van Doorn
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2.2 Op de sector en economie

Talentontwikkeling

Zoals toegelicht is talentontwikkeling een onmisbaar onderdeel van onze missie het theaterland-

schap inclusiever te maken. In 2021 hebben we met onze activiteiten op verschillende manieren 

bijgedragen aan de ontwikkeling van bicultureel talent. 

“(...) misschien wel de mooiste scènes zijn 

die waarin haar winti-geloof centraal staat. 

Bijzonder: omdat het intiem is, en omdat het – 

net als de zwarte pop – zeldzaam is in het toch 

nog overwegend witte theaterlandschap.” 

recensent Yasmina Aboutaleb  

over Granm’ma in de Volkskrant 

 

 

 

 
“Maar ook voor iemand die geen Surinaamse 

roots heeft zoals ik, spreekt de woordloze 
voorstelling krachtig over de eenzaamheid en 

het verval van het ouder worden.” 

recensent Wendy Lubberding  

over Granm’ma in de Theaterkrant

Publiek bij Granm’ma, foto: Jean van Lingen
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Diverser maken van het veld

Biculturele producties hebben een ripple effect op het veld, omdat ze een inspiratiebron en 

aanmoediging vormen voor mensen met een biculturele achtergrond om een carrière in de 

podiumkunsten te overwegen. Bij Wrak kwam er bijvoorbeeld een jonge vrouw naar Fadua toe na 

afloop, die graag wilde weten hoe Fadua theatermaker was geworden en of ze ervan kon leven. 

En of ze tips voor haar had hoe zij hetzelfde kon doen en hoe ze haar ouders over haar ambities 

kon vertellen. Deze bezoeker is lang niet de enige die ons of onze makers benadert met dergelijke 

vragen. Het laat wederom zien hoe belangrijk representatie op het toneel is.

Een andere manier waarop onze producties een ripple effect op het veld hebben, is dat produ-

centen, organisaties en makers met wie wij werken, soms ook nieuwe perspectieven opdoen over 

inclusie en culturele diversiteit, en deze meenemen in hun werk. 

Een andere impact op de sector die wij tot slot willen noemen is dat de lovende recensies op 

Granm’ma als Wrak zowel een verschuiving laten zien, als bijdragen aan deze verschuiving van 

hoe biculturele producties gewaardeerd worden.  

 

Tot slot nemen makers met wie wij werken hun ervaringen mee in de toekomst.  

Doorbetalen cast en crew

In 2021 hebben wij zo veel mogelijk bijgedragen aan het in stand houden van de culturele sector 

ten tijde van de coronacrisis. We hebben ervoor gekozen om de NAPK-richtlijn te volgen voor het 

doorbetalen van cast en crew bij annuleringen. We staan volledig achter deze richtlijn. De acteurs 

en technici blokkeren immers tijd in hun agenda en horen vaak pas enkele weken van tevoren of 

een speelbeurt door kan gaan, afhankelijk van de maatregelen en onze risicoanalyses. Ze kunnen 

dan geen andere opdrachten meer regelen. Dat is voor een lange periode niet houdbaar. We zien 

dan ook dat er acteurs en professionals zijn die de (podium)sector verlaten en dat sommigen 

zich zelfs aan het omscholen zijn. Wij konden het bij onze producties dragen deze richtlijn te 

volgen, mede dankzij de meerjarige steun en het extra corona-steunpakket dat we via het Fonds 

Podiumkunsten ontvingen. En mede dankzij schadevergoedingen die we in het begin van de 

pandemie van sommige theaters ontvingen voor geannuleerde speelbeurten. 
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3.1 Samenstelling organisatie

Bestuur

De stichting heeft in 2021 een geheel nieuw bestuur aangesteld. De vijf leden van het nieuwe 

bestuur hebben relevante ervaring binnen de sector of daarbuiten en bij de samenstelling is 

gekeken naar de verschillende competenties van de leden zodat al onze aandachtsgebieden 

vertegenwoordigd zijn. Zo hebben we in het nieuwe bestuur leden met een juridische achter-

grond, een achtergrond in HR, in marketing en leden met ruime ervaring in de culturele sector, 

zowel aan de zakelijke kant als inhoudelijk. 

Het bestuur controleert de gang van zaken binnen de stichting, adviseert de stichting op zakelijk 

gebied en fungeert als sparringpartner op andere gebieden. Tevens stelt het bestuur het beleid 

vast en keurt de jaarbegroting goed. Per jaar komt het bestuur in ieder geval elk kwartaal samen 

(4x per jaar). Daarnaast heeft de zakelijk leider regelmatig contact met de voorzitter van de stich-

ting over lopende zaken. Ook met de penningmeester is er regelmatig contact over de financiën, 

met name tijdens het samenstellen van de jaarrekening.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

3   Reflectie op  
   de organisatie 
   –



  26 JA ARVERANTWOORDING 2021 

Directie

Stichting ROSE heeft een tweekoppige directie die bestaat uit: Nasim Miradi (artistiek leider/

coördinator voor 1 fte) en Mauriel Lamp (zakelijk leider voor 0,8 fte). Mauriel Lamp is in 2021 in 

dienst getreden als zakelijk leider. 

Team

Naast dit managersteam, bestaat de kern van de organisatie al sinds het begin ook uit Anne van 

der Klift, die de fondsenwerving voor haar rekening neemt, en zakelijk adviseur Saskia Heerkens, 

die daar waar nodig de stichting kan bijstaan. Het team wordt verder aangevuld met artistieke 

teamleden, producenten, local-outreach-medewerkers, communicatiemedewerkers en social- 

media-medewerkers die op projectbasis worden aangesteld. Naast het werken met freelance 

productieleiders werken we ook graag met Het ProductieCollectief.

Hoewel het het doel was om in 2021 het kernteam uit te breiden met een interne local-outreach- 

medewerker en een interne social-media-medewerker is dit door de krapte op de arbeidsmarkt, 

maar ook door de toegenomen werkdruk door corona pas tegen het einde van het jaar gelukt. 

Naam Functie Bestuursfunctie In functie Termijn eindigt *

Laïla Abid • Hoofd Corporate Communicatie en PR van 
Paramount;

• lid RvT Hogeschool voor de Kunsten Utrecht;
• lid RvT Theater Rotterdam;
• Voorzitter bestuur Volksuniversiteit;
• Chair Supervisory Board Musicians without 

Borders.

voorzitter 06-12-2021 06-12-2024 ja

Ellen Alvares • Oprichter en directeur DGAI Music School. penning-
meester

06-12-2021 06-12-2024 ja

Annet Lekkerkerker • Vicevoorzitter college van bestuur 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 

• Voorzitter Raad van Toezicht Kunstinstituut 
Melly;

• Voorzitter bestuur Stichting Double A;
• Bestuurslid Sikkens Foundation
• Voorzitter van het ACI (Amsterdamse Overleg 

Culturele Instellingen).

bestuurslid 06-12-2021 06-12-2024 ja

Lisenne Delgado • Universitair Docent Staats- en bestuursrecht 
aan de Tilburg University;

• Vrijheid, identiteit, mensenrechten (onderwijs) 
via Je Suis Zenne.

bestuurslid 06-12-2021 06-12-2024 ja

Liza Zobdeh • HR-beleidsadviseur Ministerie van VWS: 
Diversiteit & Inclusie  Banenafspraak Hybride 
werken.

bestuurslid 06-12-2021 06-12-2024 ja
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3.2 Positie en stakeholders

Stichting ROSE staat midden in de huidige samenleving. Dat komt niet alleen tot uitdrukking 

in onze organisatie, voorstellingen en medewerkers, maar ook door de steeds grotere groep van 

organisaties, personen en andere stakeholders waar we mee samenwerken. Naast de vele profes-

sionals waar we onze producties mee maken, werken we ook steeds meer samen met andere 

organisaties.

Samenwerkingspartners

Dit jaar hebben we in coproductie met Bijlmer Parktheater (Granm’ma), Toneelgroep Oostpool 

(Wrak) en George & Eran Producties (De brieven van Mia) gewerkt. We merken dat collega- 

organisaties een meerwaarde zien in een coproductie met ons, omdat we een aanvullende 

waarde hebben wat betreft nieuwe verhalen, makers en publiek. 

Vanzelfsprekend werkt stichting ROSE samen met de uitgeverij (ROSE stories bv) en de talent-

ontwikkelingsstichting (stichting Story Academy) van ROSE stories. Dit doen we op het gebied 

van bedrijfsvoering waar nodig (zo delen we een kantoor en bijbehorende kosten met de uit -

geverij), maar ook inhoudelijk: we stemmen een gezamenlijke koers af en bij stichting ROSE 

houden we de nieuwe talenten en boeken nauw in de gaten.

In het kader van de voorstelling De brieven van Mia is er in 2021 een samenwerking gestart met 

Theater Carré en Theater na de Dam alsook met de organisatie Oxfam, maar door de annulering 

van de voorstelling, worden deze samenwerkingen verschoven naar 2022.

Theaters

Doordat artistiek leider Nasim voor sommige producties zelf de verkoop doet, heeft ze nauw 

contact met de theaters. Met name in de periode van corona en lagere bezoekersaantallen is dit 

van meerwaarde omdat we ervaringen en kennis met elkaar delen.

Subsidiegevers

Naaste de directe inkomsten uit voorstellingen, ontvangt stichting ROSE in 2021 meerjarige 

subsidie van het Fonds Podiumkunsten, Gemeente Amsterdam, maar ook van VSBfonds die de 

stichting gedurende de jaren 2021-2023 zal ondersteunen met een bijdrage. 

Private fondsen

We hebben een breed en trouw scala aan fondsen bij wie we aanvragen en vaak gehonoreerd 

worden voor projectbijdragen, zoals VSBfonds, Lira Fonds, De Versterking, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, MAOC Gravin van Bylandt-stichting en Fonds 21. We merken wel dat de druk op 

deze fondsen groter is geworden door corona.
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4.1 Beknopt overzicht 
 

 

4   Prestaties 
   –

Gespeeld
Verplaatst 

binnen 2021
Verplaatst 
naar 2022 Geannuleerd Totaal

Ssst! (2+) 0 2 0 39 41

De brieven van Mia 10  
(besloten try-outs)

0 26 30 66

Moederziel 8 0 0 0 8

Ótti (8+) 22 0 0 0 22

Wrak 16  
(incl. 4 besloten try-outs)

12 0 9 37

Granm’ma 13 1 1 4 19

Totaal 69 15 27 82 193
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4.2 Geografische spreiding Nederland

In de tabel hieronder is te zien dat we door het hele land spelen en geboekt worden. Een regio 

die in 2021 is achtergebleven is regio ‘midden’. Onze producties blijken dit jaar in deze regio niet 

buiten de stad Utrecht geboekt te zijn.

 
 
4.3 Spreiding Amsterdam

* inclusief verplaatsingen + annuleringen 

** gemiddeld van 2021-2024

* inclusief verplaatsingen + annuleringen

Regio’s Nederland
Uitvoeringen 

geboekt*
Uitvoeringen 

gespeeld
Uitvoeringen 

begroot** Bezoekers
Bezoekers 

begroot

Noord 15 2 5 202 nvt

Oost 19 4 7 254 nvt

Midden 0 0 5 0 nvt

West 43 13 9 381 nvt

Zuid 16 4 5 272 nvt

Amsterdam 57 31 32 969 nvt

Rotterdam 13 3 9 289 nvt

Den Haag 12 2 11 145 nvt

Utrecht 10 2 5 227 nvt

Alleen online 8 8 0 158 nvt

TOTAAL 193 68 88 2897 16300

Regio’s Nederland
Uitvoeringen 

geboekt*
Uitvoeringen 

gespeeld Bezoekers

Noord 23 22 423

Oost 2 0 0

Zuid 3 3 75

West 6 0 0

Centrum 7 1 131

Nieuw-West 11 1 61

Zuidoost 5 4 279
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5.1 Bereik

Voor publieksontwikkeling was 2021 een lastig jaar. Voor de speelbeurten die doorgang konden 

vinden, was het veel harder werken dan voorheen om de zalen te vullen. En de resultaten stegen 

niet evenredig met de inspanningen. We hebben zelfs in overleg met de theaters twee voorstel-

lingen van Wrak moeten annuleren omdat er niet genoeg kaarten werden verkocht, wat we nog 

nooit eerder hebben meegemaakt. We merkten dat mensen het hele jaar nog erg voorzichtig 

waren en bovendien overspoeld werden door een enorm aanbod, nadat alle theaters overvol 

geboekt waren met verplaatsingen. 

5.2 Samenstelling 

Ondanks dat het hard trekken was, met name om de biculturele doelgroep te bereiken, zijn we 

erg trots op de samenstelling van ons publiek: een gemengde zaal bereiken lukt ons nog steeds 

heel goed. Zo zagen we bij Granm’ma dat er publiek zat in de leeftijd van 10 jaar tot en met 98 

jaar, en dat zij van alle achtergronden was. 

5.3 Local outreach

Voor onze producties Wrak en Granm’ma hebben we onze local-outreach-strategie ingezet, 

waarmee we erin slaagden een gemengd publiek te bereiken. Sommige theaters hebben ook deels 

local outreach op zich genomen door kaarten aan te bieden. Zo heeft het Zaantheater kaarten 

aangeboden aan Vluchtelingenwerk en de voedselbank. Door local outreach gebruiken wij meer 

vrijkaarten dan gemiddeld - zoals terug te zien in de bijgevoegde speellijst.

5   Publieksontwikkeling 
   –
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5.4 Marketing

Branding & marketing

In 2021 is een begin gemaakt met een nieuw logo en huisstijl en een nieuwe website. Deze zijn 

allen in het voorjaar van 2022 gelanceerd. 

Het nieuwe logo is helder, tijdloos en uitgesproken, met een vrouwelijke touch. Het icoon bestaat 

uit drie rozenblaadjes, die samen een roosje vormen. Dit staat voor groei en passie. Maar ook 

vormen de blaadjes een hart, wat verwijst naar de ruimte voor groei en bloei, die ROSE stories 

stimuleert. De drie bloemblaadjes staan tot slot voor: dromen, durven, doen. De nieuwe branding 

bevat ook nieuwe fonts en een nieuw kleurenpalet, dat naast een update van het oude zachtrood 

naar een felle lipstick rood, ook een diep aubergine paars en een zacht helderroze bevat. 

Het nieuwe logo en de kleur lipstick in het nieuwe kleurenpalet zijn een upgrade van het oude 

logo: ze zijn meer uitgesproken, aanwezig en zelfverzekerd. Niet alleen past dit bij de groei die 

ROSE heeft doorgemaakt, ook zorgt het ervoor dat de herkenbaarheid van het oude logo niet 

verloren gaat en we kunnen voortborduren op de reeds opgebouwde identity.
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6.1 Code diversiteit en inclusie

Stichting ROSE ademt diversiteit en inclusie. Onze organisatie is ontstaan vanuit de behoefte 

om onszelf als biculturele vrouwen gerepresenteerd te zien in het culturele veld. Beeldvorming 

rondom minderheden is dan ook vastgelegd in onze statutaire missie. In al onze projecten, 

onze werkwijze, samenwerkingspartners, communicatie-uitingen, ons personeelsbestand, 

ons bestuur en het publiek dat we bereiken is een mix van kleur en wit een vanzelfsprekend-

heid. Hieronder vatten we samen hoe diversiteit en inclusie bij ons prioriteit zijn bij de 4 p’s: 

programma, publiek, personeel en partners:

PROGRAMMA  We vinden het uitermate belangrijk dat representatie in verhalen zo veel 

mogelijk recht doet aan de werkelijkheid. 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 samen-

stellen van de artistieke teams en het inrichten van de ontwikkelingsfase. 

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 gespreks-

groepen, ervaringsdeskundigen en meelezers. Daarnaast werken we soms 

met ‘writersrooms’ met meerdere schrijvers met verschillende stemmen. 

PERSONEEL   Diversiteit speelt een grote rol bij de werving van personeel voor onze organi-

satie: ons doel is dat 60% van de kernfuncties bezet wordt door medewerkers 

met een biculturele achtergrond. Wij erkennen dat ook wij hier continu 

op moeten scouten en scherp op moeten blijven. We benaderen zelf actief 

mensen en scouten talenten om rollen te vullen. Daarnaast worden we door 

ons profiel ook vaak benaderd door biculturele geïnteresseerden die zich bij 

ons thuis voelen. Op dit moment wordt circa 75% bezet door werknemers met 

een biculturele achtergrond.

6   Reflectie toepassing 
   codes  
   –
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PARTNERS  Vanwege onze kernmissie zijn al onze samenwerkingen met organisaties en 

experts opgezet met het doel een inclusiever theaterveld te bereiken. Zo zijn we 

samenwerkingen aangegaan op het gebied van ‘local outreach’ voor een diverser 

publieksbereik: we zoeken bijvoorbeeld partners in welzijnsorganisaties en 

gemeenten, die dan bereid worden gevonden om voorstellingskaarten te betalen 

voor kwetsbare groepen. Dit hebben we eerder gedaan met organisaties als Mooi 

Welzijn en Combiwel, diverse buurthuizen, maar ook Gemeente Amsterdam.

PUBLIEK  Onze voorstellingen trekken een ‘randstedelijk, kosmopolitisch’ publiek 

dat zichzelf en haar stedelijke omgeving graag gerepresenteerd wil zien. 

Verschillende van onze producties hebben daarnaast nog een specifiek gefor-

muleerde culturele doelgroep, waar voor ons in de periode 2021-2024 enkele 

nieuwe doelgroepen bij zitten. We houden nieuwe doelgroepen vast door hen in 

de eerste plaats een positieve ervaring te geven. We merken dat onze biculturele 

doelgroepen dusdanig snakken naar aanbod waarin ze zichzelf herkennen, dat 

ROSE hen bijblijft: ze weten wat ze bij ons kunnen vinden. Daarnaast blijven we 

hen hoogwaardige biculturele producties aanbieden.

Publiek bij de première van Wrak in Huis Oostpool, foto: Joyce van Doorn
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6.2 Cultural Governance Code

Stichting ROSE is een zelfstandig rechtspersoon die functioneert met een directie-bestuurs-

model. Het bestuur van ROSE onderschrijft de Governance Code Cultuur en bespreekt deze 

tijdens de bestuursvergadering.

PRINCIPE 1  De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele 

waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren. 

 

Dit principe wordt volledig toegepast, immers de doelstelling van stichting 

ROSE is bij te dragen aan een betere representatie van de hedendaagse cultu-

reel-diverse samenleving voor een meer inclusieve maatschappij. Dit doet de 

stichting door middel van het produceren van cultureel diverse verhalen en 

het stimuleren van biculturele makers, waarmee het algehele aanbod in de 

sector diverser wordt. Tevens besteden we veel aandacht aan het werven van 

een gemengd publiek middels local outreach. Vanwege deze maatschappelijke 

doelstelling hebben wij sinds 3 augustus 2021 een ANBI-status. 

PRINCIPE 2 De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en 

licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt 

de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg 

uit’). 

 

Stichting ROSE hanteert nu het model van bestuur en directie. Dit past op dit 

moment  het beste bij de fase waarin wij ons bevinden, we zijn immers een 

jonge, groeiende organisatie. Wel had zowel het bestuur als de organisatie 

behoefte aan een bestuur met andere competenties en dus hebben we in 2021 

nieuwe bestuursleden gezocht en gevonden.

Foto: Mark Bolk
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PRINCIPE 3 Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. 

Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangen-

verstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met 

tegenstrijdige belangen. 

 

Principe 3 wordt toegepast, onder andere door vermelding van functies en 

nevenfuncties in het bestuursverslag, maar ook op onze website. Het bestuur 

verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

PRINCIPE 4 + 5 Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de 

onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

en handelen daarnaar. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het 

functioneren en de resultaten van de organisatie. 

 

Het onbezoldigde bestuur vergadert momenteel vier keer per jaar met de 

directie. Vaste agendapunten zijn: voortgang, financiën, (meerjaren)strategie, 

HR-ontwikkelingen en reflectie & evaluatie. De directie legt verantwoording af 

aan het bestuur en voert het beleid uit. Hiertoe is een directiereglement opge-

steld, dat beschrijft hoe het bestuur en de directie zich tot elkaar verhouden en 

hoe de verhouding is tussen de directieleden. Dit reglement zal in 2022 getoetst 

worden door het nieuw aangetreden bestuur. 

        De directie draagt samen met het bestuur zorg voor het naleven van de 

codes, reflecteert op het algemeen functioneren in relatie tot de missie/visie van 

de stichting, en stelt het jaarverslag op. Tevens legt de directie periodiek finan-

ciële verantwoording af aan het bestuur en uiteraard tevens jaarlijks middels 

het opstellen van de jaarrekening. Tot slot zorgt het directiereglement ervoor 

dat mogelijke belangenverstrengeling van directie dan wel bestuur in een vroeg 

stadium kan worden gesignaleerd en ondervangen.

PRINCIPE 6 Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de 

middelen van de organisatie.  

 

Dit principe wordt nageleefd door het volgen van de cao Toneel en Dans, de Fair 

Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie. Dit geldt voor zowel onze mede-

werkers in loondienst als voor onze zzp-medewerkers. Sinds 2021 voeren wij 

functioneringsgesprekken met onze medewerkers die (vooral) gericht zijn op de 

ontwikkelingsmogelijkheden en het welzijn van de medewerkers.  

       Ondanks dat wij nog geen lid zijn van het NAPK hebben wij wel de 

aanbevelingen gevolgd met betrekking tot het betalen van onze ZZP’ers 

op die momenten dat de voorstellingen niet door konden gaan door 

corona-maatregelen.
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6.3 Fair practice

De Fair Practice Code gaat over een eerlijke, gezonde en toekomstbestendige culturele sector. Het 

bestuur en de organisatie onderschrijven de Fair Practice Code. De kernwaarden hebben vanaf 

het begin bij ons hoog in het vaandel gestaan, en zullen de komende jaren, bij het professiona-

liseren en verder inrichten van onze organisatie, meegroeien en steeds verder geïmplementeerd 

worden. Hieronder lichten we per kernwaarde toe hoe ROSE zich verhoudt tot de Fair Practice 

Code:

Solidariteit

ROSE begroot altijd eerlijke vergoedingen volgens de richtlijnen van de cao Toneel en Dans, 

Stichting Norma en Stichting Lira. Soms werken we met stagiaires of vrijwilligers. Ook bij hen 

hanteren we de cao en zorgen we voor duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. 

Een crisis zoals de coronacrisis benadrukt nog eens het belang van samenwerking als keten en als 

culturele sector. Het maakt ons bewust van de rol die we in de keten spelen en de verantwoorde-

lijkheid die dat met zich meebrengt. Hoewel we (nog) geen lid zijn van de NAPK hebben we wel 

het advies van hen opgevolgd hoe onze medewerkers en zzp’ers te betalen bij de (gedeeltelijke) 

lockdowns, wat mede mogelijk is gemaakt door Covid-19-steunpakketten. 

Transparantie

Stichting ROSE volgt de cao Toneel en Dans zowel voor de medewerkers die in loondienst zijn 

als voor de honorering van ZZP’ers. Intern handelt ROSE zoveel mogelijk transparant 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. Naar buiten toe zijn we transparant door ons 

jaarverslag en onze jaarcijfers te publiceren op onze website.

Première Granm’ma in Bijlmer Parktheater, foto: Jean van Lingen
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Duurzaamheid

Stichting ROSE is een jonge, lerende organisatie met aandacht voor groei en ontwikkeling van de 

medewerkers. We realiseren ons dat theatervoorstellingen produceren een intensief vak is en veel 

vraagt van al onze medewerkers. Dit is zeker het geval tijdens de Corona-crisis waar al onze voor-

stelling wel een keer zijn verplaatst of zijn afgelast door de maatregelen.  Daarom hebben we ook 

gesprekken geïntroduceerd die gericht zijn op de tevredenheid, werkdruk en ontwikkeling van de 

medewerker. Om de werkdruk van de huidige medewerkers te verlichten wil ROSE in 2022 meer 

medewerkers aanstellen, zoals een office manager die kan ondersteunen.

Diversiteit

Inclusie is de bestaansreden van ROSE en we besteden dan ook veel aandacht aan diversiteit in 

ons personeel, partners, producties en publiek (zie ook toelichting Code Diversiteit en Inclusie). 

We streven niet alleen culturele diversiteit na, maar ook diversiteit in gender, geaardheid, 

opleidingsniveau, leeftijd en sociaaleconomische achtergrond. Een uitzondering hierop is 

de genderdiversiteit in ons personeel. Omdat wij geloven dat vrouwen meer, gevarieerder en 

getrouwer gerepresenteerd kunnen worden in de culturele sector, hebben we voor een vrouwelijk 

kernteam en bestuur gekozen die dit ook kunnen uitdragen. De artistieke teams zijn daarentegen 

wel gender-divers.        `

Vertrouwen

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. Een positieve bedrijfscultuur is meer 

dan alleen de som der bovengenoemde delen. 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. Alle 

Campagnebeeld Ssst! (2+), foto: Anouk van Kalmthout
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medewerkers en makers voelen zich betrokken bij onze missie en visie. We creëren een open sfeer 

waarin vragen stellen en fouten maken altijd kan. Met onze makers sluiten we een ‘creatieve 

vriendschap’: we kijken altijd hoe we kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling, gaan achter ze 

staan en introduceren ze aan ons netwerk. Door deze werkwijze heeft ROSE een ‘harde kern’ van 

loyale medewerkers die met ons meegroeien.

Een groot deel van het jaar 2021 werkten de medewerkers vanuit huis. Aandacht voor de gezond-

heid, het welbevinden en verbondenheid van het personeel is extra belangrijk geweest dit jaar. 

Zodra het weer toegestaan was om op kantoor te werken zijn we hier (voorzichtig) weer mee 

begonnen, omdat we merkten dat dit belangrijk is voor de betrokkenheid, maar nog meer voor 

het welbevinden van iedereen.

6.4 Toepassing Wet Normering Topinkomens

Het bestuur bestaat m.i.v. 6 december 2021  uit vijf leden. Zij delegeren de taak van de dagelijkse 

leiding aan de artistieke en zakelijke leider. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding 

voor hun werkzaamheden. Alle medewerkers van de stichting worden betaald volgens de cao 

Toneel en Dans. Er zijn binnen de stichting geen medewerkers die in het boekjaar een bezoldi-

ging hebben ontvangen die op grond van WNT dient te worden gerapporteerd.

Première van Wrak in Huis Oostpool, foto: Joyce van Doorn
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