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Inleiding
Wat een jaar ligt achter ons, een jaar met prachtige mogelijkheden, een jaar met grote
uitdagingen, het eerste jaar waarin de gemeente Den Haag ons structureel subsidieert
vanuit het Kunstenplan.

In dit Kunstenplanjaar hebben we vanuit ons meerjarenbeleidsplan 21-24, gewerkt aan de
volgende doelen:

o Een gezonde basis voor de organisatie.
o Het ontwikkelen en verstevigen van Producties en Community-Art Projecten.
o Uitbouw talentontwikkeling van ‘The Grey Space’ .
o Betekenisvolle cultuureducatie voor leerlingen en docenten.
o Kwalitatief en kwantitatief groeien in trainingen voor bedrijven als deel van ons

onafhankelijk verdienmodel.

Corona
Het jaar 2021 was ook het tweede Coronajaar met stevige lockdowns en zelfs een
avondklok. Welke stappen we hebben genomen, welke invloed de ziekte op HTH heeft
gehad en hoe we hebben ingespeeld op de maatregelen rondom Corona, kunt u lezen in
dit jaarverslag.
Dit heeft ook effecten gehad op de bedrijfsvoering. Voor Haagse kinderen hebben we
tijdens de lockdown in januari met behulp van subsidies online theaterworkshops
georganiseerd, 200 kinderen maakten hier gebruik van. Onze spelers waren vanaf februari
Coronamoe en waren niet meer bereid om trajecten via online wegen te volgen,
uitzondering hierop waren de opleidingen. Hierdoor misten we contact met onze spelers
en ons publiek en voelen deze afstand nog steeds. ‘Het publiek is nog niet teruggekeerd
zoals het voor de Corona tijden was’, dat geldt ook voor Haags Theaterhuis. Verder maakte
Corona contact en opbouw van contacten in de wijk Rivierenbuurt, waar we sinds 1 januari
onze huisvesting hebben, moeilijk. Door dat live interactie vaak niet toegestaan was,
hebben we onze twee festivals moeten verschuiven c.q. annuleren, hierdoor misten we
wederom contact en ook inkomsten.
Acquisitie bij bedrijven werd onmogelijk waardoor opdrachten naar haast nul terugliepen.
In de herfst kregen we te maken met veel ziekteverzuim bij makers en docenten waardoor
een hoge werklast op het organisatieteam terecht kwam. In de laatste lockdown van het
jaar besloten we alle activiteiten te annuleren en onze makers wel door te betalen.
Inmiddels waren niet alleen onze spelers Coronamoe, ook de organisatie was uitgeput na
een zwaar jaar met veel veranderingen en vooral veel annuleringen van activiteiten.
Noodzakelijke maatregelen om de pandemie in te dammen en de pandemie zelf hebben
dus grote invloed gehad op de activiteiten en het reilen en zeilen van Haags Theaterhuis.

Met gezond realisme hebben we gepoogd door het jaar te komen. Hierbij heeft ook de
toekenning vanuit het gemeentelijke herstelfonds op de valreep van het jaar geholpen,
ook al was de weg ernaartoe voor een organisatie met de omvang van Haags Theaterhuis
met veel extra uren en hoge extra kosten verbonden. Vanuit het oogpunt van schrijven van
dit jaarverslag is er ook een oorlog op Europese grond, tussen Rusland en Oekraïne. Nog is
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deze niet van invloed op het reilen en zeilen van Haags Theaterhuis, echter we vermoeden
dat dit op (middel)lange termijn wel het geval zou kunnen zijn.

Dromen
Verhalen en dromen horen voor ons op de planken, ondernemingsgeest en objectiviteit bij
een gezonde bedrijfsvoering, te noemen hierbij het huren van een eigen pand op 1 januari
2021 en het behalen van de ISO 9001 certificering in september 2021.
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Algemene Informatie
Naam instelling: Haags Theaterhuis
Statutaire naam instelling:  Stichting Haags Theaterhuis
Statutaire doelstelling:  De stichting heeft ten doel het uitvoeren zomede

het bevorderen van podiumkunsten voor
amateurs in de meest brede zin en als algemeen
nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Aard van de instelling:  Producent van podiumkunst en dienstverlener
van uitvoerende kunsten met Culturele ANBI 

Bezoekadres:  Zaanstraat 80b

Postcode en plaats:  2515 TN Den Haag

Postadres:  Zaanstraat 80b

Postcode en plaats:  2515 TN Den Haag

Telefoonnummer:  06 15 11 57 19

Email:  info@haagstheaterhuis.nl

Website:  www.haagstheaterhuis.nl

IBAN-bankrekeningnummer NL76 ABNA 0545758246

Ten name van Stichting Haags Theaterhuis

Fiscaal nummer 85 30 56 791

Rechtsvorm:  Stichting

Jaar van oprichting: 2013
Inschrijving Kamer van Koophandel
te:

Den Haag

KvK nummer: 58 47 84 77

Naam:  Functie:  In functie sinds:  Termijn
benoeming:

Treedt af op: 

Tulay Berk Voorzitter  15-11-2017 4 jaar, 1e termijn 31-12-2021

Annelies Dijkman Secretaris  10-07-2014 4 jaar, 2e termijn 11-07-2021

Samir Ahouri Penningmeester 23-04-2021 4 jaar, 1e termijn 31-12-2021

Bas Wijnen Algemeen lid 23-04-2021 4 jaar, 1e termijn 23-04-2025

Siela Ardjosemito
- Jethoe

Algemeen lid 23-04-2021 4 jaar, 1e termijn 23-04-2025

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Het
bestuur heeft opdracht verleend aan een MT bestaande uit zakelijk leider, artistiek leider en manager
communicatie dat de dagelijkse leiding van HTH op zich neemt.
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Missie, visie & koers
Missie
Haags Theaterhuis (HTH) heeft als missie om ieders leven mooier, intenser en betekenisvoller te
maken door middel van theaterproducties en theatrale maakprocessen. Theater is voor ons een
metafoor voor het leven: spannend, onvoorspelbaar, verrassend, soms angstaanjagend en zeker
verontrustend. Ieder mens is voor ons uniek in zijn uitdrukkingskracht.

Visie
HTH is een productiehuis voor community-art, hedendaags theater en stedelijk engagement in Den
Haag, waar mensen producties maken en hun talent ontwikkelen. We verzorgen theaterprojecten in
de stad en op scholen. Co-creatie staat voor ons voorop: liefhebbers, semiprofs, leerlingen en
autodidacten, kunstenaars komen bij ons samen. Ze gaan actuele sociale discussies aan en werken
met diverse kunstvormen. Onze producties bestaan uit maakwerk van nieuw talent, geëngageerd
theater en crossovers. We verbinden mensen door theater van kwaliteit te maken: je mag er zijn met
al je ideeën, je roots, je creatieve uitspattingen, je rariteiten, je angsten, je ambities. Alles kan. Alles is
mogelijk.

Onze kernwaarden
Bij HTH is iedereen welkom, ongeacht opleidingsniveau, sociale status of financiële situatie. We
zetten ons actief in om de Code Diversiteit en Inclusie binnen onze organisatie handen en voeten te
geven. ‘Cultuur verbindt mensen en verrijkt. Het is daarom belangrijk dat de cultuursector de brede
diversiteit in de samenleving representeert. Dat betekent ruimte maken voor nieuwe verhalen en die
verhalen ook laten horen, zien en ervaren. Samen met netwerken en partners werkt de Code
Diversiteit & Inclusie aan een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers,
producenten, werkenden en publiek. De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de
gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector.’2

Iedereen wordt aangesproken op zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden, kortom; wat wél kan. Er
wordt expliciet niet gehamerd op wat ontbreekt, wat nog niet lukte of wat nog niet bereikt is. Omdat
openheid en acceptatie centraal staan, voelt een zeer diverse groep zich bij ons thuis. Dat is onze
grote kracht, al vanaf het begin. Dat heeft geleid tot de formulering van een aantal kernwaarden:
gelijkwaardigheid, openheid en een lerende organisatie.
HTH is een resultaatgerichte kunstbende: bij HTH wordt theater gemaakt. In dat artistieke proces
borgen we de gelijkwaardigheid door iedereen te erkennen en te waarderen in wat zijzelf vanuit hun
kennis, ervaring en inzicht in te brengen hebben. De ervaring leert dat spelers, makers, deelnemers
en ondersteuners aan onze voorstellingen, projecten, cursussen en workshops hierdoor vaak een
positieve en cruciale ontwikkeling doormaken, die hen ook op sociaal en maatschappelijk vlak laat
groeien.
Op deze manier wil HTH opereren: met gezond cultureel ondernemerschap, op het snijvlak tussen
artistieke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning. Kunst en Maatschappij komen samen.

Koers
Met ons productiehuis hebben we ons in 2021 op onze vier kernactiviteiten geconcentreerd:
1. Het ontwikkelen van Producties en Community Art Projecten. 
2. Talentontwikkeling (van ‘The Grey Space’). 
3. Educatie (van kinderen en jongeren en leerkrachten op scholen). 
4. Trainingen (voor bedrijven) als subsidie-onafhankelijk verdienmodel.

2 https://codedi.nl/over-ons/#over
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Haags Theaterhuis neemt hiermee een heldere en structurele plek in de keten van talentontwikkeling
in Den Haag en m.b.t. poppenspel in Nederland in.

Naast onze artistieke activiteiten hebben we bedrijfsmatig drie uitdagingen het hoofd geboden:
a. Het managen van de effecten van de maatregelen tegen de verspreiding Corona op Haags

Theaterhuis
b. Het professionaliseren van onze organisatie
c. Het managen van onze drie ruimtes op Zaanstraat 80b en Maasstraat 305a

Meerjarenbeleidsplan, Activiteitenplan, Jaarverslag
In 2019 heeft Haags Theaterhuis voor de tweede keer in haar bestaan een meerjarenbeleidsplan bij
de gemeentelijke commissie ingediend. In 2020 is dit plan voor het eerst gedeeltelijk gehonoreerd.
Voornemen is om ook voor de periode 2025 – 2028 een dergelijk plan te schrijven en in te dienen.
Met dit plan worden lange termijn doelen vastgesteld.

Per jaar brengt Haags Theaterhuis een activiteitenplan uit, met daarin desbetreffende activiteiten.
Dit plan wordt in september ingediend bij de gemeente Den Haag. De activiteiten zijn operationeel,
d.w.z. toetsbaar, geformuleerd. Na afloop van ieder begrotingsjaar legt Haags Theaterhuis
verantwoording af via de jaarrekening en het inhoudelijke jaarverslag.

Codes
Bestuur en MT streven ernaar om de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit &
Inclusie en de Fair Practice Code in beleid te vertalen en ernaar te handelen.

Bestuur
Het bestuur doet zijn werk volgens het bestuursreglement.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie bestaat uit de freelance medewerkers, het MT bestaande uit artistiek
leider, zakelijk leider en manager communicatie, sinds 2021 is de artistiek leider dienstverband met
een tijdelijke aanstelling. Voor de uitvoering van kernactiviteiten van de stichting, te weten
producties, community art, talentontwikkeling, educatie en trainingen maakt het MT gebruik van
theatermakers met zzp status.
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Doelstellingen en resultaten van 2021

Per doelstelling kunt u lezen welke prestatie indicatoren, middelen en acties er
ingezet zijn om de doelstelling te behalen.

Leeswijzer

De resultaat monitor geeft per kwartaal aan welke resultaten zijn behaald. Indien
mogelijk in aantallen, X betekent ‘gerealiseerd, ‘-’ betekent niet gerealiseerd.

Talentontwikkelingsprojecten realiseren voor jongeren en volwassenen.

Prestatie-indicator Realiseren van trajecten in de talentontwikkeling voor
jongeren en volwassenen op het vlak van theaterspel,
trainingsacteren en poppenspel.
Dit doen we in de vorm van cursussen en opleidingen. Elk
aanbod wordt geëvalueerd en verbeterpunten worden direct
verwerkt, zodat kwaliteit van aanbod blijft groeien.

Middelen / acties ● Fondsen werven wz
● Inkomsten vergaren
● Projectplan uitwerken en uitvoeren
● Website verbeteren
● Inschrijfsysteem vereenvoudigen
● Digitale leeromgeving in werking zetten
● Gekwalificeerde makers betrekken
● (Tussen- en eind-) evaluaties van trajecten en

projecten

Verantwoordelijk MT

Evaluatiedatum en criteria maart 2021 en september 2021 tijdens de halfjaarcijfers

Resultaten monitoring Q1 Q2 Q3 Q4

12 trajecten 11 trajecten 7 trajecten 11 trajecten
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Het ontwikkelen van Producties en Community Art Projecten.

Prestatie-indicator In 2021 gaan we 1 community-art project met bewoners realiseren. We
gaan met in gesprek met de community, waardoor zich een thema
uitkristalliseert. Het gekozen thema is maatschappelijk relevant en
actueel. Bij het proces onderzoeken we met welke gemeenschappen
we nog meer kunnen samenwerken.

Daarnaast gaan we 1 productie met particuliere spelers realiseren. Wat
de productie uniek maakt, is dat het publiek de performer persoonlijk
kent. Het is de buurman, de vriendin. Of; het publiek voelt zich door
(culturele) overeenkomsten verbonden met de performance. De
performer is verbonden met het verhaal, zijn/ haar zienswijze. Op het
moment dat het verhaal op het podium maatschappelijk raakt, gaat
het gesprek in de foyer daarna volledig over de inhoud van de
voorstelling.

Middelen / acties
Verantwoordelijk

● Fondsen werven
● Inkomsten vergaren
● Projectplan uitwerken en uitvoeren
● Gekwalificeerde makers betrekken
● Het zoeken, vinden en onderhouden van
● samenwerkingspartners
● MT en de betrokken makers en samenwerkingspartners

Evaluatiedatum en criteria Evaluatie met betrokkenen en/of publiek,
verantwoordingsverslag naar fondsen.
Door het hele jaar heen.

Resultaten monitoring Q1 Q2 Q3 Q4

Productie ‘Het
Perfecte Kind’

Online
lockdown
theaterworksho
ps voor
kinderen

Presentatie 4
mei (i.s.m. Flex
College)

Wow Academie
2 theaterweken
voor kids in de
meivakantie
i.s.m. St.
Leergeld
weer
(coproductie)

Productie
Matchfixing

Wow
Academie
Zomerscholen
i.s.m. Stichting
Leergeld

Talentenklas,
O3, theater De
Vaillant,
Laaktheater

Productie
Tweede Kans

Sinterklaas St,
Leergeld

Herfstvakantie
theaterkamp
de
Vaillant

jaarverslag 2021                                                                             10



Binnenschools-buitenschoolse jaarprojecten realiseren

Prestatie-indicator In samenwerking met een cultuuranker gaan we wekelijks
een jaarproject voor kinderen ná schooltijd realiseren, in
nauwe samenwerking met scholen en culturele partners.
Gericht om de talenten van de kinderen te bevorderen,
hun zelfbewustzijn te vergroten en de cohesie in de wijk te
versterken.

Middelen / acties Dit werd Urban Lab in samenwerking met cultuuranker
Laaktheater en Lef! van Podium Noord.

Verantwoordelijk MT en betrokken projectleider

Evaluatiedatum en criteria Evaluatie met partner en deelnemer

Resultaten monitoring Q1 X Q2 X Q3 X Q4 X

Festivals met maatschappelijk thema organiseren.

Prestatie-indicator 2 festivals realiseren, die voldoen aan maatschappelijke relevante
thema’s

Middelen / acties ● Fondsen werven
● Inkomsten vergaren
● Projectplan uitwerken en uitvoeren
● Gekwalificeerde makers betrekken
● Evaluaties na afloop met publiek, deelnemers en

organisatie

Verantwoordelijk MT en betrokken projectleider

Evaluatiedatum en criteria Het raken van bezoekers, middels schriftelijke evaluaties meten
Verantwoording naar de fondsen toe

Resultaten monitoring Q1 X Q2 - Q3 X Q4 -

We verhogen de kwaliteit van theaterlessen in het onderwijs en we brengen theater
naar het hart van de school.

Prestatie-indicator Door het trainen en coachen van leerkrachten in het geven van
theaterles, door het verzorgen van theaterlessen aan de
leerlingen en door het ontwikkelen en vervolgens uitvoeren van
voorstellingen in de school zelf. Ontwikkelen van vernieuwde
visie op cultuuronderwijs theater.
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Middelen / acties ● Evaluatieverslagen
● Deelname aan project COH Expert
● Deelname aan Kunstenaar in de klas (KIK)
● Opdrachten van basisscholen om theaterlessen te geven
● Ontwikkelen en  spelen van schoolvoorstellingen op school
● Voor visievorming samenwerken met een kwartiermaker
educatie.

Verantwoordelijk Educatie medewerker i.s.m. MT

Evaluatiedatum en criteria Dec 2021

Resultaten monitoring Q1 X Q2 X Q3 X Q4 X

Verhogen van eigen inkomsten, door commerciële activiteiten.

Prestatie-indicator 10 bedrijfsopdrachten

Middelen / acties Werving klanten online en offline

Verantwoordelijk MT

Evaluatiedatum en criteria Goedgekeurde offertes

Resultaten monitoring Q1 - Q2 1 Q3 1 Q4 -
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Creëren van een gezonde basisorganisatie.

Prestatie-indicator
Middelen / acties
Verantwoordelijk

1) Vastleggen procesbeschrijving en certificering
a. Ontwikkeling efficiënt, eenvoudig en doeltreffend registratie- en
rapportagesysteem b. Ontwikkelen handboek waarin alle processen
en procedures worden opgenomen. c. Toetsing van kwaliteit middels
certificering
2) Personeelsmanagement
a. Fair Practice b. Management development c. Vrijwilligersbeleid &
stagebeleid opstellen en schrijven
3) Digitale communicatie verbeteren
a. Verduurzaming digitale talent omgeving b. Verbeteren digitaal
verhaal via laagdrempelige en interactieve website
4) In 2021 wordt de administratie uitgebreid. We trekken een
medewerker aan die zowel de financiële als de
deelnemersadministratie gaat doen. Hiermee borgen we de stappen
die zijn gezet op gebied van professionalisering.
5) In 2021 stellen we een educatie-coördinator aan om op deze
manier doelgericht en efficiënt te kunnen werken en ons te kunnen
focussen op kwalitatief goed cultuuronderwijs.

Evaluatiedatum en criteria Goedgekeurde offertes
Toekenning ISO 9001

Resultaten monitoring Q1 X Q2 X Q3 X Q4 X

Verduurzamen diversiteit in DNA van HTH.

Prestatie-indicator
Middelen / acties
Verantwoordelijk

In 2021 blijven we aansluiten bij formele en informele netwerken en
verplichten onszelf om zowel voor als achter de schermen met een
divers team te (blijven) werken.

Evaluatiedatum en criteria Makers en spelers schoolvoorstellingen
Samenstelling MT en bestuur
Bezochte netwerkbijeenkomsten
Formele en informele bijdrage cultureel leven Den Haag

Resultaten monitoring Q1 X Q2 X Q3 X Q4 X
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Activiteiten 2021
Maken en reflecteren zijn de kernwoorden binnen alle activiteiten van Haags Theaterhuis. In ons
theaterhuis, samen met liefhebbers en profs, op locatie, in de vrije tijd, binnen het onderwijs of onder
werktijd maken we theater, spelen we theater en gaan we naar aanleiding van theater in gesprek. In
dit tweede Corona jaar hebben we in het totaal 11.587 mensen bereikt, waarvan 10.682 doe-mensen
en 966 kijk-mensen (online en offline).

Corona en de maatregelingen
In 2021 bespeuren we digitale moeheid bij onze spelers en bij het publiek.
Derhalve hebben we twee keer ervoor gekozen om ons aanbod voor ons particulier publiek te staken.
De digitale leeromgeving hebben we in de loop van het jaar beperkt tot de studenten van onze
opleidingen. Wel hebben we workshops en lessen aan scholen online verzorgd.

Uitstel van activiteiten
Gezien de maatregelen, de beperkingen rondom bezoekersaantallen en de lockdowns, hebben we
besloten de volgende activiteiten door te schuiven of te annuleren:

- Annulering van Het Perfecte Kind Festival
- Puppet Boost 2020 doorgeschoven naar februari 2021
- Le sacre (uitgesteld naar 2024)

Productiehuis
Met onze voorstellingen willen we mensen bewegen om na te denken. Motiveren om actief
burgerschap te nemen. Om te laten zien, dat juist kunst in deze lastige tijd een weg is om met de
tegenstrijdigheden en het onbegrijpelijke om te gaan. Theater is actief denken. Wij willen deelnemers
inspireren om na te denken over hun handelen, over hun beweegredenen van hun keuzes, om plezier
te beleven en een zelfbewuste democratische burger te zijn.

Voorstellingen in de Grey Space

Het Perfecte Kind

Eerste ZOOM voorstelling van Haags Theaterhuis.
Regie: Serge Bosman
januari 2021
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Matchfixing

Regie: Marian Pankow
juli 2021

Professionele voorstellingen

Koning van Katoren
Voorstelling voor de groepen 5 – 8
naar aanleiding van het kinderboek van Jan Terlouw.
Première januari 2021
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Brexit or not to Brexit
Voorstelling Puppetboost
Combinatie talentontwikkeling poppenspel en professionele voorstelling
Juli 2021

Festivals
De twee geplande festivals rondom een maatschappelijk geëngageerd festival rondom een actueel
en ingrijpend onderwerp hebben we moeten verschuiven naar 2022.
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Sociaal artistieke projecten en Community-Art Projecten
Persoonlijke verhalen en sociaal maatschappelijke vraagstukken staan bij onze community-art
projecten voorop. Voor ons is het belangrijk dat we niet een verhaal óver een community vertellen
maar mét en dóór hen. We willen hiermee bijdragen in het creëren van gelijke kansen voor iedereen.
Onze projecten rondom sociale vraagstukken geven mensen die buiten de (artistieke) elite vallen de
kracht om hun stem te laten horen. Met onze projecten versterken we de samenredzaamheid en het
vermogen om regie te hebben over het eigen leven, met behulp van een sterk netwerk van mensen
om zich heen.

Urban Art Lab
Kinderkunst School in samenwerking met Laaktheater, Beweigi, Siggi Florentina en Art-S-Cool. Doel is
om kinderen uit de wijk ook na schooltijd een betekenisvol programma te bieden. Doel is om
wekelijks van 13 – 16 uur aan 60 kinderen kunstlessen in Laak te geven.

Vakantieprojecten voor kids uit minder draagkrachtige gezinnen
Samen met Stichting Leergeld, Art-S-Cool, Beweigi en Muziekcentrum 1001 Nachten heeft HTH
talentontwikkelingstrajecten voor kinderen tussen 8 – 12 jaar in de zomervakantie georganiseerd.
Daarnaast heeft stadsdeel Laak de opdracht gegeven om zomeractiviteiten voor kinderen in
Molenwijk te realiseren.

Community Art Voorstelling Tweede Kans
Afgelopen jaar stapelde zich de berichtgeving over wapengebruik bij jongeren op. Met 20 jongeren
uit verschillende stadsdelen hebben we in samenwerking met Stichting Urban Craft en Voor Welzijn
Segbroek de voorstelling Tweede Kans gemaakt. Niet iedereen wilde bijvoorbeeld rappen of op het
podium, men wilde wel meedenken in het scenario en daardoor kwam het scenario ook uit de
belevingswereld van de jongeren. Het is mooi om te zien dat jongeren die eigenlijk geen affiniteit met
theater hebben - die zich zogezegd in de straatcultuur bevinden -  dat juist die jongeren op het
podium stonden. Ook durfde men onderling met elkaar het gesprek aan te gaan over wapenbezit
omdat de gedeelde ervaring van het project de jongeren met elkaar heeft verbonden. De jongeren
hebben hun verhaal ook zelf gespeeld en dat voor hun klasgenoten uit het Praktijk-, Vmbo en
havo-onderwijs opgevoerd in Theater De Regentes. De jongeren voelden zich veilig en voelde de
ruimte om de situaties te delen. Na het project is het aantal jongeren bij het buurthuis
verdrievoudigd, via-via werd het helder, dat dit een plek was, waar men zich thuis ging voelen. Wij
zijn ook na de voorstelling op een dagdeel in de week in het buurthuis blijven werken, om samen met
Voor Welzijn bij te dragen aan verdieping en verankering.

Talentontwikkeling
Corona en het effect op onze cursussen
In de lockdown van de lente hebben we alleen opleidingen en geen cursussen aangeboden. Onze
deelnemers waren online moe. In de lockdown van de winter hebben we uit dezelfde reden alle
cursussen geannuleerd.
In het totaal hebben we 16 cursussen kunnen realiseren.

Individuele talent trajecten gefinancierd door de Makersregeling gemeente
Den Haag
Anima Jhagroe – Ruissen,  Amara van Elst en Lionel Lyo volgen bij ons individuele talent trajecten.
Amara hebben we ondersteunt in het aanvragen van haar individuele makers subsidies, Lionel en
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Anima hebben we – nadat we in 2019 en 2020 hun gesteund hebben in het aanvragen van hun
subsidies -  vraaggericht begeleid in het  uitvoeren van hun plannen.

Repetitieruimte en advies voor makers in de Grey Space
Naast bovengenoemde makers is Theatergroep DEF uit 4 spelers van HTH is ontstaan. HTH heeft de
groep ondersteund door middel van regieadvies, het bieden van repetitieruimte, het verbinden met
partners in de stad en het realiseren van een opvoering plek. Zij hebben de voorstelling een keer
uitgevoerd.

Opleiding Poppen- en Objecttheater jaargang 2020/21
In de opleiding Poppen- & Objecttheater leer je het magische moment te scheppen waarop de pop
of het object bezield wordt door jou, de speler en tot leven komt. Ook in seizoen 2021 hebben 9
bevlogen poppenspelers het basisjaar afgerond.
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Educatie
HTH heeft in de afgelopen jaren verschillende educatietrajecten ontwikkeld voor
scholen in Den Haag. Door eigentijds en kwalitatief hoogwaardig theater te maken
en te doceren in workshops, lessen en innovatieve educatieve projecten.
Daarnaast draagt HTH bij aan de verbinding tussen binnenschoolse- en
buitenschoolse cultuureducatie, zoals de projecten Lef! met cultuuranker Podium
Noord en Urban Lab met cultuuranker Laaktheater. Op die manier dragen we bij
aan het waarborgen van de continue creatieve ontwikkeling van de kinderen. Bij
onze activiteiten leggen we ook verbinding tot leefomgeving, belevingswereld, wijk,
ouders en verzorgers van het kind. Deze verbindingen ontstaan zowel inhoudelijk in
de kunstprojecten als ook in de presentatie momenten en de momenten voor en
na de les. We werken nauw samen met CultuurSchakel waar we via het door hun
uitgegeven tijdschrift ‘Vonk’ onze voorstellingen aan Haagse scholen verkopen. We
hebben onze voorstelling ‘Koning van Katoren’ op basisscholen gespeeld, we
hebben meerdere trajecten bij ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, door
CultuurSchakel Cultuuronderwijs op z’n Haags (COH) genoemd,  COH Expert in de
stad en hebben meegedaan aan Kunstenaar in de Klas met verschillende
kunstenaars.

HTH heeft 2 schoolvoorstellingen ontwikkeld: Koning van Katoren en Peter en de Wolf voor het
basisonderwijs en Hamlet kijkt de Lion King voor het voortgezet onderwijs.

Sinterklaas
HTH heeft voor 400 kinderen van Stichting Leergeld een hybride ontmoeting – live en op het scherm
-  met de Sint gerealiseerd.

Early Bird in Lockdown
Dankzij subsidie van Fonds 1818 en stadsdeel Escamp heeft HTH tijdens de 2e lockdown in januari
dagelijks digitale live theaterlessen voor 200 kinderen gerealiseerd.

COH Expert
De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk
stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.
Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) hoort bij dit landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. In
Den Haag zijn er onder begeleiding van CultuurSchakel leerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen, van
beeldende kunst tot aan film, podiumkunst en nieuwe media, worden gemaakt door
groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van
Haagse culturele instellingen. CultuurSchakel biedt een coachingstraject aan voor leerkrachten op
de basisschool door culturele vakleerkrachten, de zogenaamde COH Experts. In 2021 zijn drie van
onze docenten gekoppeld als COH-Expert in de disciplines theater en interdisciplinair aan drie
basisscholen: Yunus Emre, SO de Piramide en de John F. Kennedyschool. Daarnaast werden onze
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makers op verschillende scholen bemiddeld door CultuurSchakel als kunstenaar in de klas
gevraagd.

Lange leerlijnen
Sinds september 21 verzorgt Haags Theaterhuis wekelijks op drie dagen dramalessen op
basisschool Jan van Nassau.

Trainingen
De opleiding trainingsacteren jaargang 21 is in mei afgerond. 4 rollenspel acteurs en actrices hebben
toen hun certificaat ontvangen.
In 2021 hebben we slechts 1 bedrijfstraining kunnen uitvoeren, wegens Corona.

Bedrijfsvoering

Covid 19
Corona heeft grote effecten gehad op de bedrijfsvoering van Haags Theaterhuis. We hebben
moeten inspelen op de terugloop van opdrachten met effect op de omzet, uitval van makers,
docenten en andere collega’s door ziekteverzuim of quarantaine, verschuivingen en/of annuleringen
van activiteiten, online moeheid van spelers en versmalling van netwerkactiviteiten en
netwerkonderhoud door de overheidsmaatregelen.

We zijn blijven investeren in onze online activiteiten en in de communicatie met onze spelers en ons
publiek. Wel kregen we te maken met ‘online moeheid’, slechts weinig spelers waren geïnteresseerd
in online activiteiten.
De hybride wereld vergt cultureel ondernemerschap van onze organisatie. Op afstand samenwerken
met elkaar, met culturele partners en sociale partners was (en is) een andere dynamiek: hoe
communiceer je effectief met elkaar, hoe leg je zaken goed vast.  Het hebben en uitbreiden van een
heldere structuur en een goede procesgang hielpen hier enorm bij.

Samenvattend kunnen we zeggen dat we door de maatregelen en het annuleren van de festivals
veel spelers, veel publiek en ook veel contacten in de wijk zijn verloren. Acquisitie op scholen en bij
bedrijven was nauwelijks mogelijk, waardoor we contacten en opdrachten misten. Ook merkten we
dat naast ons ook onze omgeving online moe was en is. Het ingaan van de overheidsmaatregelen
en ook het beëindigen van de overheidsmaatregelen betekende veel extra werk voor alle collega’s
en veel extra inzet rondom de externe communicatie.

Veel ziekteverzuim en quarantaines bij de theaterdocenten legde vanaf september een grote druk
op de organiserende collega’.  Ook brachten personeels- en bestuurswisselingen aan de
organisatorische kant discontinuïteit met zich mee. Daarnaast heeft het noodzakelijk aanvragen van
het herstelfonds een grote druk op de organisatie gelegd, financieel en qua inzet. De onzekerheid of
we de hulp zouden ontvangen, werd pas eind december bij de toekenning weggenomen.

SWOT analyse 2021
Sterkte
Toetreding tot Kunstenplan 2021-2024
ISO 9001 certificering
Eigen pand in Rivierenbuurt met vaste huurders Theater de Kunsthut en Fenix Theatermakers.
Eigen netwerk vergroot met diverse makers.
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Sterkte
Stevige verbinding met organisaties in Rivierenbuurt gemaakt
Uitbreiding in organisatieteam op administratie en marketing.
Identiteit organisatie versterkt.
Aanvragen van subsidies verbeterd
3 verhuurbare ruimtes (1 theater, 2 studio’s)
Visie op cultuuronderwijs verbeterd

Zwakte
Vertrek zakelijk leider met opgebouwde financiële kennis van afgelopen 8 jaar
Website kan gebruiksvriendelijker
Nieuwe medewerkers vragen veel inwerktijd
Te weinig uren voor personeel en ZZP'ers

Kansen
Optimaliseren van financiële administratie
Door deelname Kunstenplan meer zichtbaarheid in de stad.
Aanleggen van goede HR structuur met gesprekkencyclus en personeelszaken
Implementatie van werken met platform Trello
Mogelijkheid om online/hybride werken verder te ontwikkelen

Bedreigingen
Verhoging van vaste NUTSkosten
Fondsenwerving is zeer tijdsintensief
Lockdown en maatregelen ivm Corona, waardoor opdrachten niet doorgaan en spelers wegblijven
Klanten kiezen laat of helemaal niet voor cultuurbeoefening

Belanghebbenden
De belanghebbenden zijn vastgesteld in document Stakeholderanalyse. De belangrijkste
bevindingen zijn:

1. Het contact met de gemeente moet tenminste 4x per jaar plaatsvinden (monitoring middels
kwartaaloverleg);

2. Bijeenkomsten van en met CultuurSchakel;
3. Tijdige en volledige informatievoorziening voor particuliere spelers, ook in verband met

Corona;
4. Overleggen met makers en docenten;
5. Kernteam informeren over projecten en producten via Trello.

Wet- en regelgeving
Omschrijving Vigerende versie Aandachtspunten Evaluatie

Arbowet 2021 RI&E
Arbodienst
Vertrouwenspersoon
BHV-organisatie

● RI&E is uitgevoerd.
● Vertrouwenspersoon is

aangewezen.
● Overeenkomst met een

Arbodienst is afgesloten.
● Er zijn diverse BHV-ers

opgeleid.

AVG 2016 Privacy Verklaring
Verwerkingsovereenkomsten
Protocol datalekken

De privacy verklaring is
opgenomen op de website.
Aandachtspunt: opnemen privacy
voorwaarden in de
modelovereenkomst.
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Vastgesteld dat bij datalekken de
richtlijnen van de AP worden
gevolgd.

Wet Kinderopvang VOG voor alle makers die
werken in binnenschoolse en
buitenschoolse setting

VOG’s zijn opgevraagd en zijn
waar nodig geactualiseerd.

Wet Veiligheid op
school

VOG voor alle makers die
werken in binnenschoolse en
buitenschoolse setting

VOG’s zijn opgevraagd en zijn
waar nodig geactualiseerd.

Code diversiteit
en inclusief

De aandachtspunten zijn
opgenomen in de vier P’s

De diversiteit onder makers is in
de afgelopen periode verbeterd,
het blijft een aandachtspunt bij
HTH. Er wordt bij de werving en
selectie actief aandacht aan
besteed.

Governance code
cultuur

Transparant communiceren
van bestuurlijke beslissingen en
resultaten middels jaarplan en
jaarverslag.

Borging middels bestuursoverleg
(elke 6 weken).

ANBI Geen winstoogmerk wat blijkt uit
een periodiek en tijdig te
publiceren jaarverslag. Werken
vanuit een beleidsplan.

Jaarlijkse verklaring van een
Accountant. De jaarrekening
wordt over 2021 voor het eerst
beoordeeld door een Accountant.

Wet DBA 2016 Toepassen van
modelovereenkomsten.

Met iederee ZZP'er is een
modelovereenkomst gesloten.

Diversiteit en Inclusie
We zetten ons in voor inclusie en diversiteit (Code Culturele Diversiteit) bij de 4 P’s, publiek,
programma en personeel en in vertegenwoordigende organen of beleidsvormende processen.

Bij het verbinden van nieuwe collega’s aan Haags Theaterhuis zoeken we naar mensen met een bi-
of meer culturele achtergrond. Dit doen we door persoonlijke benadering in informele netwerken. We
zijn ervan overtuigd dat als Haags Theaterhuis van binnenuit inclusiever wordt, zich mensen met
verschillende achtergronden bij HTH thuis voelen, zich gehoord voelen en zich willen (langdurig)
verbinden.

Daarnaast is onze samenwerking met Stichting Leergeld geïntensiveerd en hebben we van mei tot
en met augustus talentontwikkeling programma's voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen
gerealiseerd. Door steun van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag hebben we een online variatie
van deze programma’s in de lockdown van januari kunnen aanbieden.

Governance
HTH is al een aantal jaren Fair Practice met betrekking tot eerlijke beloning, sociale dialoog, creëren
van dienstverbanden waar mogelijk en toepassing in bredere zin zoals het werken met stagiaires en
vrijwilligers aan het optimaliseren binnen de organisatie.
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Risicomanagement en kwaliteitscontrole
Haags Theaterhuis formuleert jaarlijks heldere doelen voor het komende jaar, in de aanvraag voor
het kunstenplan heeft HTH de lange termijn doelen voor 2021 – 2024 vastgesteld. Binnen de strategie
die we volgen is het van belang dat werkzaamheden competent uitgevoerd worden, dat de
processen waarmee we werken goed worden vastgelegd, gestandaardiseerd en schaalbaar
worden. In 2021 hebben we hiertoe stappen gezet om van HTH een organisatie te maken die slim en
efficiënt omgaat met de middelen die het heeft en kan er zoveel mogelijk tijd en energie gestoken
worden in de output, de kernactiviteiten, namelijk cultuureducatie, community art en
talentontwikkeling voor iedere Hagenaar mogelijk, drempelvrij en betaalbaar te maken om zo een
écht inclusieve cultuurparticipatie te realiseren.

Daarnaast willen we dat deze processen en kwaliteit toetsbaar zijn. Voor de klanten die daarmee
weten met een betrouwbare partij in zee te gaan, voor fondsen en subsidieverstrekkers die kunnen
zien op welke wijze we werken en voor de accountant die kan nagaan of we voldoen aan de eisen
van een accountantsverklaring.

In september 2021 heeft dit proces geleid tot de toekenning van de ISO 9001 certificering.

Personeelsbeleid
Beleid
In het kader van de ISO 9001 certificering hebben we stappen gezet in het HR – beleid. Daarnaast
werken sinds januari en april 2021 twee medewerkers met een dienstverband bij HTH.  HTH is al een
aantal jaren Fair Practice met betrekking tot eerlijke beloning, sociale dialoog en toepassing in
bredere zin zoals het werken met stagiaires en vrijwilligers aan het optimaliseren binnen de
organisatie.

Management development
Een kernvraag voor het management van HTH was hoe wij een context creëren waarin ons handelen
volgens onze perspectieven van het meerjarenbeleidsplan 21 - 24 verbonden is met ons vermogen
om korte termijn doelstellingen te streven en supersnel te kunnen schakelen. Dit spanningsveld
vereist helderheid over onze rollen, inzicht in elkaars krachten en overeenstemming in werkwijzen.
Samen met de interim zakelijk manager is HTH een proces gestart om opnieuw naar de opstelling en
de taakverdeling van het MT te kijken.

Vrijwilligersbeleid & stagebeleid
HTH heeft een vrijwilligers- en stagebeleid vastgelegd. Ook is HTH officieel stageplek voor het MBO
en bieden we stageplekken voor het HBO.

Huisvesting
Sinds 1 januari 2021 is HTH huurder van de Zaanstraat 80 B in de Rivierenbuurt.  Per 1 okt 2021 is daar
ook Maasstraat 305 A bijgekomen. Haags Theaterhuis is hier hoofdhuurder en deelt het pand met
theater De Kunsthut en Fenix Theatermakers.
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Netwerkorganisatie
Haags Theaterhuis is een netwerkorganisatie. Alleen door relaties met onze doelgroepen en met de
wijkpartners, de scholen, de culturele organisaties, stakeholders en liefhebbers kunnen we onze
missie en visie uitdragen.

Spelers
We willen dat zich onze spelers van alle leeftijden en achtergronden thuis voelen. Makers,
organisatoren en vrijwilligers bouwen een persoonlijke band met onze spelers op. Daarnaast
onderzoeken we de klanttevredenheid door middel van mondelinge en schriftelijke evaluaties en
koppelen deze terug aan makers en organisatoren.

Makers
Door de maatregelen en de lockdowns met betrekking tot indammen van Covid19 is hybride werken
vanzelfsprekender geworden. Door de optie van digitaal overleg is er regelmatiger overleg met
docenten en makers.

Scholen
Door o.a. het aanbieden van schoolvoorstellingen, onze nieuwe locatie en de programma’s rondom
Cultuuronderwijs op z’n Haags (COH) van CultuurSchakel hebben we in 2021 op 17 scholen gewerkt.
Daarnaast hebben we – ook door de stimulans van stichting Leergeld – het buitenschools
programma voor kinderen versterkt waarmee we de verbinding binnenschools - / buitenschools –
willen versterken.

Culturele organisaties
Met volgende organisaties hebben we in verschillende mate samengewerkt:
*Cultuurankers:
● Theater De Vaillant
● Laaktheater
● Theater Dakota
● Podium Noord
● Bibliotheek Leidschenveen-Ypenburg

*Overige Haagse gesubsidieerde culturele
instellingen
● STET The English theater
● Art-S-Cool
● CultuurSchakel

*Niet-gesubsidieerde Haagse culturele
organisaties
● Muziekcentrum 1001 Nachten
● Theater De Kunsthut

● Bibliotheek Transvaal
● Bibliotheek Schilderswijk
● Cat Smits Productions (voorheen betrokken
bij Play Productions)

*Welzijnsorganisaties:
● Stichting Avrasya
● Stichting Multi Vooruit
● Muziek Box
● Stichting Jeugdwerk
● Stichting Leergeld
- Xtra Segbroek
- Stichting Urban (Umit)

*Landelijk:
● NVP Unima
● Puppet International Meppel
● LKCA
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Buurt
Door onze verhuizing naar de Rivierenbuurt hebben we in 2021 focus gelegd op onze buren aldaar. Dit
resulteerde in onze bijdrage aan de lokale 4 mei herdenking, het oprichten van een cultuurnetwerk in
de wijk, het gezamenlijk vieren van Keti Koti en het organiseren van een buurtontbijt.

Gemeentelijke overheid
Door de komende toetreding in het Haagse Kunstenplan is ons contact met accountmanager
geïntensiveerd. Tot en met augustus was Hugo van den Hoek Oostende onze accountmanager, van
september tot en met december beheerde Annemarie Quispel ons account.

Fondsen en andere financiers
In 2021 werd Haags Theaterhuis in verschillende projecten door volgende fondsen gesteund:
Fonds 1818, CultuurSchakel, Prins Bernhard Cultuurfonds en Jeugdvakantieloket.

Klanttevredenheid
Na afloop van projecten en trajecten halen we via evaluatieformulieren de mening van onze spelers
en makers op. Op Facebook heeft Haags Theaterhuis een 5-sterren beoordeling. Op de review van
google ontvangt HTh een beoordeling van 4,7 waarbij het maximum een 5 is.  Er zijn diverse
opmerkingen ontvangen, deze zijn tijdens de directiebeoordeling besproken maar zijn ofwel al
gerealiseerd of niet relevant.
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Financiën

In 2021 ontving Haags Theaterhuis voor het eerst exploitatiesubsidie uit het Kunstenplan 2021-2024.
Dit bood ons de mogelijkheid om te groeien in omvang van de organisatie en in omzet. Tegelijkertijd
was dit het 2e Corona jaar waar Haags Theaterhuis uiteraard ook de gevolgen heeft gevoeld.
Activiteiten met volwassenen vielen grotendeels stil of konden in aangepaste vorm plaatsvinden.
Ook zijn de activiteiten voor bedrijven sterk gedaald en had de opleiding trainingsacteren veel
minder deelnemers. Dit alles bij elkaar zorgde voor een forse daling van de verwachte eigen omzet
2021 bij opleidingen en bedrijven. Hier bovenop hebben we ook nog twee festivals moeten
annuleren; projecten waarmee we ook een deel van onze overhead zouden hebben gedekt.

De activiteiten voor kinderen konden daarentegen gelukkig vrijwel allemaal doorgaan; niet alleen
goed voor ons maar van groot belang voor de kinderen.

Conclusie met betrekking tot omzet

Al met al is hiermee de eigen omzet gestegen t.o.v. 2020, maar toch nog aanzienlijk lager dan de
ambitie voor het eerste jaar in het Kunstenplan. Overigens is met onze kennis van nu de omzet in de
begroting 2021 veel te laag ingeschat.

Dienstverbanden en Zzp

Zoals in het Meerjarenbeleidsplan voorgenomen, is HTH in 2021 de eerste dienstverbanden
aangegaan. Daarnaast is er - conform het MJBP – geïnvesteerd in cultuureducatie. Daarnaast
hebben we dankzij de subsidie Cultureel Ondernemerschap Haags Theaterhuis verder
geprofessionaliseerd.

Haags Theaterhuis heeft in 2021 voor de meeste zzp-ers fair pay kunnen realiseren. Voor de leden
van het MT (waarvan in 2021 één medewerker in loondienst was) is dit helaas niet mogelijk geweest.
Sinds 1 januari 2022 zijn beide MT-leden in loondienst, maar is deze situatie onveranderd. Beide
medewerkers zijn wekelijks gemiddeld 30 uur aan het werk in een dienstverband van 16 uur per week.
Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie. Naast beperkte stappen die Haags Theaterhuis zelf
hierin kan zetten is ook gemeentelijke ondersteuning essentieel om een duurzame toekomst
tegemoet te kunnen gaan.

Herstelfonds Corona

De bijdrage uit het herstelfonds Corona van gemeente Den Haag is cruciaal geweest voor Haags
Theaterhuis. Het stelde ons in staat om, toch in contact te blijven met onze klanten en zichtbaar te
blijven in de stad. Daarnaast hebben wij stappen kunnen zetten op het gebied van fair practice en
het uurtarief van onze docenten een beetje kunnen verhogen. Ook hebben we geïnvesteerd in
professionalisering. Een resultaat hiervan was de ISO 9001-certificering in september 2021.

Uiteindelijk hebben we over 2021 een positief resultaat van € 44.336,= behaald. Met dank aan de
Coronasteun van de gemeente Den Haag, want anders was het niet gelukt.

(Uitleg: Hiervan is  € 21.645 bestemd voor realisatie van in de aanvraag herstelfonds 2021
beschreven activiteiten die deels moesten worden overgeheveld naar 2022 vanwege het feit dat er
pas half december 2021 zekerheid was over de beschikking vanuit het herstelfonds. De resterende €
22.711,= wordt opgenomen in een bestemmingsreserve covid 19 t.b.v. gederfde inkomsten 2022.)
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