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VOORWOORD
Vorig jaar richtte op deze plek een eenkoppige directie het 
woord tot de lezer. Dit jaar zijn wij erg verheugd in meervoud 
te kunnen spreken. Wij – Daria Bukvić en Michiel Nannen 
– vormen met trots de gelijkwaardige artistieke en zakelijke 
directie. Wij hebben beide onze specialisatie, kennis en 
ervaring, die wij combineren met een grote interesse in 
elkaars vakgebied. Wij staan voor een integrale leiding, 
waarin slim ondernemerschap, artistieke vooruitgang én 
gezond werkgeverschap goed in balans zijn. 

Van een kalme opstartfase voor ons als duo is geen sprake. 
Alle drie de elementen van onze taak staan onder druk. 
De crises die in het vorige jaarverslag aangekaart werden, 
hebben nog steeds een uitwerking op onze werkzaam-
heden of zijn zelfs nog aan de orde van de dag. De Covid19 
pandemie is voorlopig nog niet weg te denken uit de wereld 
en dus ook niet uit ons culturele leven. Een voordeel en 
nadeel tegelijkertijd is de veranderlijkheid van het virus en de 
in reactie daarop noodzakelijke maatregelen. Een voordeel 
is dat het soms even beter gaat, de theaters open kunnen 
en we kunnen doen waar we goed in zijn: het bieden van 
een gemeenschappelijke ervaring van theater in het hier en 
nu. Het nadeel is dat we onze koers steeds op korte termijn 
moeten aanpassen.

Wat betreft de leiderschapscrisis waar het gezelschap zich in 
bevond, hebben wij wél het gevoel van een heldere horizon 
om op af te stevenen. Sociaal en organisatiepsycholoog 
Maaike Arends begeleidt het ontwerp van een cultuurveran-
dertraject dat door alle medewerkers (ook met ruimte voor 
freelancers) gevoed wordt. Uit haar eerste bevindingen blijkt 
dat de organisatie het afgelopen jaar een indrukwekkende 
veerkracht heeft getoond en dat de wil en kunde om vanuit 
gedeelde principes te werken allebei groot zijn. De grootste 
uitdaging was voorheen het bijeenhouden en gezond maken 
van de werkcultuur. Uit het eerlijke beeld dat Arends schetst 
komt naar voren dat die basis al heel goed is. Er ligt nu een 
nieuwe opdracht die wij graag tot uitvoer brengen: een 
duurzame verhouding tussen inspirerende ambities en de 
menselijke maat. 

Borstklopperij past niet bij ons beeld van goed leider-
schap. Het uitdelen van complimenten en het gezamenlijk 
erkennen van wat we goed hebben gedaan, echter wel. 
Wij zijn ongelofelijk trots op de energie die uitgaat van ‘ons’ 
gezelschap, zeker als er met elkaar gewerkt wordt aan onze 
kerntaak: het maken van de voorstellingen. De voorstellingen 
die de start van dit lopende seizoen uitmaakten hebben hun 
impact niet gemist. Baby Crazy leidde met grote regelmaat 
tot persoonlijke berichtjes van jonge vrouwen die hun lot 
weerspiegeld zagen. Girls and Boys ontving een sterrenregen 
waar zelfs de grootste recensie-scepticus zijn adem even bij 
in houdt. 

We kijken met groot vertrouwen naar de toekomst en zullen 
ons onophoudelijk in blijven zetten voor een inspirerende en 
veilige werkomgeving. Met fantastische mensen die samen 
theaterproducties tot stand brengen die toegankelijk en 
aantrekkelijk zijn voor mensen in al hun diversiteit, met name 
in ons geliefde Oost-Nederland. 

Met genoegen ondertekenen wij,

Daria Bukvić
Artistiek Directeur / Bestuurder  

Michiel Nannen
Zakelijk Directeur / Bestuurder
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Missie
Oostpool brengt actueel en eigen werk in de grote 
zalen, om zo de directe uitwisseling aan te gaan met een 
nieuw publiek. Verhalen zijn in het werk van Oostpool 
leidend. Door nieuwe en andersoortige verhalen naar de 
theaters te brengen, wordt een nieuw en breder publiek 
aangesproken. Vanuit haar eigen identiteit en inhoude-
lijke overtuigingen, onderscheidt Oostpool zich van 
andere gezelschappen in zowel haar inhoudelijke koers als 
concrete strategie.

Het voornaamste aanbod van Oostpool bestaat uit nieuwe 
teksten of bewerkingen. Oostpool laat nieuwe teksten 
schrijven, maakt hedendaagse boekbewerkingen of vertaalt 
recente theaterteksten uit het buitenland. In haar keuze voor 
bestaande of nieuwe teksten kiest zij er altijd voor zichzelf 
en haar publiek inhoudelijk te activeren door reflectie op 
de mens en vraagstukken die leven in de wereld van nu. 
Oostpool wil samen wakker zijn.

De komende periode produceert Oostpool haar aanbod  
met de grootst mogelijke flexibiliteit. Met voorstellingen  
als Allemaal Mensen (53% van het publiek jonger dan 40 jaar) 
en People, Places & Things (in o.a. Oost-Nederland meer 
dan 50% nieuw publiek) vulde Oostpool de grote zalen 
met jonger en meer divers publiek, door nieuw inhoudelijk 
werk, dat gewoonlijk voor de vlakke vloer wordt gemaakt, 
in de grote zaal te tonen. Alle voorstellingen van regisseur 
Bukvić worden vanaf 2021 gemaakt voor de grote zaal van 
de schouwburgen. In de partnersteden (de grote steden in 
Oost-Nederland en één grote stad per regio in de rest van 
Nederland) voert Oostpool gesprekken over de program-
mering met programmeurs en marketeers van alle theaters 
en podia in een stad aan één tafel. Met oog voor zowel de 
artistieke inhoud als het beoogde publiek worden gezamen-
lijk keuzes gemaakt over op welke plek in de stad een 
voorstelling het beste tot zijn recht komt. Daarnaast houden 
de theaters voor Oostpool jaarlijks minimaal een dag ruimte 
voor een nieuwe voorstelling waarmee wordt ingespeeld op 
de actualiteit. Zo werden de voorstellingen Laura H. (2020) en 
Het Hele Verhaal (2020) bedacht, geproduceerd  
en geprogrammeerd in hetzelfde theaterseizoen.

1 BESTUURSVERSLAG

1.1 Meerjarenbeleid

1.1.1. Visie, missie, waarden 
Onderstaande visie, missie en waarden zijn vastgesteld in het 
activiteitenplan 21-24 en bijgesteld in het corona addendum 
van juni 2021.

Visie
Na vier jaar tekent de vraag ‘Hoe nu mens te zijn?’ het DNA 
van Oostpool sterker dan ooit. Oostpool ziet de mens op het 
kruispunt van eigenheid en gemeenschappelijkheid. Ieder 
verhaal is eigen én hangt samen met het verhaal van de 
ander. Oostpool wil de uniciteit van ieder mens binnen een 
geheel tonen; laten zien hoe we van elkaar verschillen en 
hoeveel we met elkaar delen op datzelfde moment. Het nu 
draagt de silhouetten van een toekomst in zich en benadrukt 
de snelheid waarmee de grote en kleine verhalen in onze 
huidige tijd veranderen. De wereld verandert en nieuwe 
generaties realiseren zich meer en meer dat er geen tijd te 
verliezen is. Digitalisering, individualisering, robotisering, 
wereldwijde welvaartsgroei; maar ook klimaatverande-
ring, migratie, consumentisme en polarisatie. De jonge 
mensen van nu zijn alert, verbonden en flexibel en eisen 
dit ook van hun omgeving. Oostpool wil bovenop urgente 
maatschappelijke ontwikkelingen zitten en katalysator zijn 
van nieuwe bewegingen. Oostpool verlangt een theaterland-
schap waarin ook in de grote zalen ruimte is voor urgente 
verhalen. Voor verbinding met het nu is snelheid in denken 
en reageren essentieel. Het huidige programmerings-
systeem van gezelschappen en schouwburgen, is hiervoor te 
ophoudend en beperkt. Inhoudelijke ontwikkelingen kunnen 
niet op zichzelf staan. Als we in het theater niet flexibeler 
gaan produceren, gaat de relevantie van het werk verloren. 
Het nemen van weloverwogen risico’s, i.s.m. steden en 
theaters, is daarom noodzakelijk. 

DE VRAAG ‘HOE NU MENS TE ZIJN?’ IS OPGEBOUWD  
UIT DE VOLGENDE KERNWAARDEN: 
•  Het vertrekken vanuit het nu. Het werk van Oostpool is 

maatschappelijk urgent en durft confronterend te zijn. 
Het gezelschap kenmerkt zich door jong talent; de  
generaties die nú verandering brengen en de toekomst  
in zich dragen. 

•  Het centraal stellen van de mens. Oostpool toont met 
haar voorstellingen de mens die eigen durft te zijn én naar 
verbinding zoekt met anderen. 

•  Het stellen van vragen. Oostpool is nieuwsgierig naar 
nieuwe verhalen en stelt het actief luisteren naar de ander 
centraal. Ze vraagt zich hardop af hoe dingen anders 
kunnen of misschien wel moeten. 
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1.1.2  Start activiteitenplan 2021 t/m 2024 
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen geschetst die 
het eerste jaar van deze nieuwe beleidsperiode kenmerkten. 
Onvermijdelijk speelt de Covid19 pandemie daarin een grote 
rol. Tegelijkertijd zijn er andere ontwikkelingen die evenzo de 
langere termijn van het gezelschap bepalen, die hier ook aan 
bod komen. 

Gevolgen Covid19-pandemie
Om ook gedurende de Covid19-pandemie het publiek een 
verkwikkende dosis theater te kunnen geven lanceerde 
Oostpool in samenwerking met De Nieuwe Oost en TgEcho 
Oostpool Stream: Het livestream platform voor theater en 
dans vanuit Huis Oostpool. In de eerste helft van het jaar, 
waarin er niet of nauwelijks regulier aanbod mogelijk was, 
werd er bijna wekelijks een voorstelling gestreamd. Het was 
een gevarieerde samenstelling van succesvolle hernemingen, 
nieuwe pareltjes en voorstellingen van gewaardeerde 
Arnhemse collega’s en/of gastmakers van Oostpool. 

In april werd de fictie-podcast The Harvest gelanceerd. 
Geschreven door Vera Morina, geregisseerd door Jan Hulst 
en met een topcast van spelers die door afgeblazen of 
uitgestelde Oostpool producties niet de theaters in konden. 
Een spannende en theatrale podcast – nog steeds – corona-
proof te beluisteren via spotify. 

Voor zowel Oostpool Stream als de The Harvest moest de 
technische ploeg in korte tijd nieuwe werkwijzen en vaardig-
heden ontwikkelen. Onder leiding van hoofd Productie & 
Techniek Jeroen van Eekelen gebeurde dat met een grote 
vanzelfsprekendheid. Terwijl het juist een snelheid van denken 
en handelen op het vlak van digitalisering vergt die het 
vermelden en complimenteren waard is. Er werd per voorstel-
ling een op maat gemaakt repetitieplan ontwikkeld waarin 
de theatertechniek en streamtechniek op elkaar afgestemd 
werden. Filmmaker Bart Majoor & team werd ingevlogen 
voor het camerawerk, de eigen technische ploeg tekende 
voor geluid, afstemming theater- en streamtechniek en het 
online krijgen (en houden) van de stream. 

Door de noodzakelijke maatregelen ging er ook veel verloren. 
Op 30 april zou Niet meer zonder jou van Arnhemse collega 
Nazmiye Oral (Adelheid+Zina) te zien zijn via de Oostpool 
Stream. Door coronabesmettingen in het team kon dit helaas 
niet doorgaan. Bij vrijwel alle andere producties was er sprake 
van gehavende speellijsten, uitgestelde premières of een 
beperking in publiekscapaciteit.

Naast bovenstaand beschreven aangepast aanbod heeft 
het tweede coronajaar ook tot gevolg gehad dat het interne 
beleid veranderde. Het is niet haalbaar een organisatie 
te leiden die van crisis naar crisis gaat. In het voorjaar 
heeft Oostpool daarom besloten om de dynamiek van 
corona-persconferentie naar corona-persconferentie niet 
meer allesbepalend te laten zijn. Er zijn preventief keuzes 
gemaakt door bijvoorbeeld producties niet te hernemen 
omdat de tournee nog maar zeer minimaal zou zijn (People, 
Places & Things). Er is gekozen om volledig in te zetten op het 
doorgaan van de zomerproductie Hollandsch Glorie i.s.m. het 
Bostheater. Deze keuzes hadden tot gevolg dat de organi-
satie in ietwat rustiger vaarwater terecht kwam en er op iets 
langere termijn gewerkt kon worden. 
 
Inmiddels is duidelijk dat ook de langverwachte vaccins 
niet kunnen voorkomen dat het openbare culturele leven 
keer op keer ontregelt raakt door (onvoorziene) aanvullende 
ingrepen. Daarom heeft Oostpool intern het gesprek gestart 
om structureler naar bijvoorbeeld de seizoen-indeling te 
gaan kijken. Alles wordt in het werk gezet om minder willoos 
slachtoffer van noodzakelijke beperkende maatregelen te zijn 
en weer autonomer te kunnen ondernemen. 

 
 
 
 

Overzicht van Oostpool Stream programmering

datum producent productie

19 feb. Oostpool 
Het Hele Verhaal | 
love story 

26 feb. De Nieuwe Oost Ruben Chi 

5 mrt. Theatergroep Echo Echo 

12 mrt. Oostpool Alles wat liefde is 

26 mrt. Laura van Dolron 
Een antwoord op 
alle vragen 

2 apr. De Nieuwe Oost Arnhemse Meisjes 

16 apr. Oostpool Topics #1 

23 apr. Oostpool Laura H 

22 okt. Oostpool Hollandsch Glorie

Kasper Tarenskeen is onder andere kritisch klankbord voor 
TOPICS en heeft het afgelopen jaar studenten(projecten) 
geadviseerd. Hulst en hij werken samen aan sterke verhalen 
die met beide benen in sociaal-maatschappelijke issues staan. 
Zij zetten daarmee de ontwikkeling voort van zelfgeschreven 
genre gedreven shows over de moderne mens. Zoals Komt 
Goed (Oerol 2022) waarin scifi, klimaatverandering en de 
behoefte aan zingevende narratieven de belangrijkste ingredi-
enten vormen voor een spannend plot.
 
Madelon Kooijman is als huisdramaturg non-stop aan de slag 
in verschillende maakprocessen. Ze is daarmee degene met 
het meeste overzicht over, en invloed op, de artistieke ontwik-
kelingen die plaatsvinden en kan die, als een van bloem naar 
bloem vliegende bij, overbrengen op andere processen. 
Ook weet ze die blijvend te agenderen in het artistieke 
lange-termijn-beleid.
 
Fanne Boland heeft haar dramaturgische blik het afgelopen 
jaar vooral gericht op de organisatie als geheel en is nauw 
betrokken bij het cultuur-verander-traject en het verbeteren 
van de sociale veiligheid van de werkprocessen. Ze kijkt 
zorgzaam naar de grote lijnen – Hoe werken we? Wat  
kan beter en wat is daar voor nodig? Waar staan we voor  
als gezelschap?
 
Daria Bukvić tenslotte is eindverantwoordelijke en hakt de 
knopen door, of zorgt ervoor dat de juiste overwegingen 
bij het Management Team en/ of haar directie-partner 
Michiel Nannen terecht komen. Bijzonder is dat haar handen 
echt jeuken om nog meer in de organisatie en bedrijfsvoering  
haar rol in te nemen, met een gezonde balans tussen kunste-
naarschap en leiderschap. Door vanaf volgend seizoen één 
grootschalige productie per jaar te regisseren, wordt dit 
nog beter mogelijk. Artistiek gezien blijft haar premisse dat 
theater even relevant als aantrekkelijk moet zijn voor een zo 
meerstemmig mogelijk publiek. Ofwel: theatre is for the people. 
Oostpool trapt bij voorkeur de tijdsgeest keihard op zijn staart.

Nieuwe Artistiek Directeur
Daria Bukvić werd in juni benoemd als artistiek directeur. 
Samen met zakelijk directeur Michiel Nannen is zij verant-
woordelijk voor het dagelijks bestuur van het gezelschap. 
Het jaar ervoor was Bukvić al onderdeel van het team dat 
de interim artistieke leiding vormde. Na een uitgebreide 
selectieprocedure en mede op basis van het advies van een 
personeelsvertegenwoordiging en het bestuur, heeft de 
Raad van Toezicht met volle overtuiging en unaniem voor 
Bukvić gekozen.

Elk gezelschap hoopt op een mooie ontvangst van de eerste 
grote zaal voorstelling van de nieuwe artistiek directeur. Maar 
dat het zo’n vlucht zou nemen had niemand durven dromen. 
Girls and Boys werd werkelijk laaiend enthousiast ontvangen 
door pers en publiek. Een mooi begin van een hopelijk 
duurzaam en rijk repertoire van Bukvić bij Oostpool. Of in  
de woorden van NRC-recensent Ron Rijghard: ‘Bukvić geeft 
als nieuwe artistiek directeur van Oostpool een daverend visite-
kaartje af.’

Nu Bukvić in het zadel zit als artistiek directeur betekent dat 
niet dat de rest van het Artistiek Team (AT) zich verschuilt 
in de repetitielokalen en zich alleen richt op het maken van 
voorstellingen. Het is de uitdrukkelijke wens van Bukvić en 
AT om gezamenlijk het artistieke kloppende hart van de 
organisatie te blijven vormen. Per AT-lid krijgt dat steeds 
mooier vorm. 

Char Li Chung is bijvoorbeeld met regelmaat 
AT-aanspreekpunt voor jongerenprojecten. Hij is sowieso 
tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen 
en is een kei in enthousiasmeren, waardoor een snelle 
uitvoering van projecten mogelijk is. Artistiek gezien heeft 
hij in het afgelopen jaar twee van de belangrijkste pijlers 
in zijn regie-werk weten te verbinden. Waar hij eerst nog 
een onderscheid ervoer tussen zijn zachtere werk over de 
liefde (Liefdesziek) en zijn hardere werk over de actualiteit 
(Hollandsch Glorie) werkt hij nu toe naar het maken van een 
combinatie van die twee: hoe een passievolle viering van  
het leven toegepast kan worden op maatschappelijke hete 
hang  ijzers (Bananengeneratie 2022).
 
Jan Hulst heeft zich ontpopt als stabiele kracht die zich 
niet snel gek laat maken, met dezelfde prettige uitwerking 
op anderen. Hij heeft een fascinatie voor marketing en 
commercialiteit, dat wil zeggen, een verfrissende allergie voor 
truttigheid en is daadkrachtig bezig om het artistieke werk 
van Hulst&Tarenskeen nog beter verkoopbaar te maken. 
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Cultuur-verander-traject en reorganisatie
Onder leiding van sociaal en organisatiepsycholoog Maaike 
Arends (Interdyne) wordt er gewerkt aan een op maat 
gemaakt traject dat de bevindingen van de leiderschapscrisis 
uit 2020 omzet in een toekomstgerichte samenwerkingsstijl. 
Het doel is om concreet en vanuit de dagelijkse werkrea-
liteit tot een bestendiging van nieuwe principes en daarbij 
horende omgangsvormen te komen. Dit is onderdeel van een 
lange-termijnplan om te werken aan een passende organi-
satiecultuur en daarvoor benodigde gedragsontwikkeling, 
die onze ambitie faciliteert en stimuleert. Dat gebeurt in 
verschillende fasen die uitgezet zijn tot en met 2024. In elke 
fase zoeken we ondersteuning van experts binnen en buiten 
Oostpool die kunnen helpen de groei te verstevigen. 
 
Ondertussen zijn er nieuwe leden van het Management Team 
(MT) aangesteld en is de indeling van afdelingen herzien. 
Daniel Jaspers startte aan het begin van het jaar als hoofd 
Marketing & Communicatie en kon voortvarend aan de 
slag gaan door zijn afdeling voor een groot deel opnieuw te 
bemensen. De herziening van de afdeling educatie/ Oostpool 
Jong stond al een tijdje in de steigers. Met de aanstelling 
van Saly Ndoye als hoofd van de afdeling kreeg de nieuw 
gevormde afdeling Interactie & Inclusie vleugels. Jeroen 
van Eekelen – sinds jaren hoofd techniek – draagt de leiding 
over de nieuwe afdeling Productie & Techniek waarmee 
twee afdelingen, die sowieso al zeer nauw met elkaar 
samenwerkten, tot één geheel gesmeed werden. Binnen 
deze afdeling vond daarnaast een herverdeling van verant-
woordelijkheden en rollen plaats. Tenslotte werd de geheel 
nieuwe afdeling Bedrijfsvoering gevormd, waaronder alle niet 
productie-gebonden zaken binnen de organisatie vallen: HR, 
financiële administratie, planning en (gebouw)beheer.

Blik op de toekomst
Vanuit een roerig ‘nu’ richt Oostpool de blik op de toekomst. 
Het is zaak te anticiperen op een mogelijk langere beleid-
speriode t/m ’26. Ook moet rekening gehouden worden 
met mogelijke gevolgen door corona op de langere termijn. 
Om dit alles behapbaar te maken is het MT bezig met 
een allround risicoanalyse waarin risico’s, kansen en hun 
mogelijke impact in kaart gebracht worden. Vanuit AT en MT 
wordt tegelijkertijd gewerkt aan een integraal beleid voor de 
grote zaal waarin zowel artistieke ontwikkeling als publiek/ 
marketing en nieuwe productiemethodes aan bod komen. 
Na jarenlang onderzoek en groene lichten besloot 
de gemeente Arnhem dat het plan van de Alliantie 
Lauwersgracht om te gaan samenwonen in het vernieuwde 
Stadstheater toch te kostbaar zou worden. Het Stadstheater 
zal worden vernieuwd, maar de huisvesting van Introdans en 
Oostpool wordt hierin niet meegenomen. Een tegenvaller, 
maar toch is er gaandeweg dit proces veel vooruitgang 
geboekt. De samenwerkingen tussen de Arnhemse BIS 
instellingen zijn nog verder verbeterd. Introdans en Oostpool 
blijven samen optrekken. Alternatieve scenario’s voor de 
zeer noodzakelijke vernieuwing van de huisvesting van beide 
gezelschappen worden op het moment van dit schrijven 
enthousiast verkend. 
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1.2  INHOUDELIJK 
JAARVERSLAG

1.2.1 Producties

In dit hoofdstuk staan alle voorstellingen die afgelopen 
jaar door ons ge(co)produceerd zijn in chronologische 
volgorde. Er staat boven aan de pagina aangegeven of 
het (onder andere) om een Oostpool Stream uitzending 
ging. In paragraaf 1.2.4. volgt een lijst van de producties 
van andere instellingen die door Oostpool geprogram-
meerd werden en die deels ook via Oostpool Stream 
toegankelijk waren.

De voorstelling Skylight uit 2020 verdient een bijzon-
dere vermelding. Deze productie werd in het afgelopen 
jaar niet gespeeld, maar hoofdrolspeelster Marie Louise 
Stheins ontving wel een nominatie voor de Theo d’Or 
2021. Uit het juryrapport: “Marie Louise Stheins is in haar 
rol als zakenvrouw Eva bot, bazig en egocentrisch. Maar 
ondanks al deze onaangename trekken slaagt Stheins erin 
haar kwetsbare kant te laten zien. Dit doet ze met een 
tomeloze energie. Ze trekt alle registers open: van heel klein 
en zacht, naar groots en lekker dramatisch. Dit is knap en 
degelijk acteerwerk. Het is bewonderenswaardig dat we 
niet alleen de muur van beton zien die Eva om zichzelf heeft 
opgetrokken, maar ook een meisje dat hunkert naar liefde.” 
 

Het hele verhaal | Love story 

EÉN GENRE | EEN VEELHEID AAN PERSPECTIEVEN 
EEN NIEUW GELUID 

KLEINE ZAAL
Première 21.11.2020 Huis Oostpool 
19 februari – Oostpool Stream

HET VERTREK | tekst Yücel Kopal | regie Emilie Pos 
spel Chris Peters en Nancy Masaba 

SPLIT | tekst Vera Morina | regie Linda Zijl | spel  
Astrid van Eck, Chris Peters en Nancy Masaba

LETTERS ZIJN MIJN VRIENDEN | Tekst Maria Goos | regie 
Timothy de Gilde | spel Astrid van Eck en Chris Peters 

concept Jan Hulst & Kasper Tarenskeen | dramaturgie 
Madelon Kooijman | kostuumatelier Femke van Neerven 
en Anouk van Wijk | productieleiding Jeroen Heinen 
techniek Tim Veenstra en Bram Visser | marketing  
Andrea Lentink 

Intenties 
Het Hele Verhaal werd ontwikkeld om het palet van 
makers en schrijvers van Oostpool inclusiever te maken 
én ‘verhalen van nu’ te tonen. Ook konden op deze wijze 
samenwerkingen met nieuwe schrijvers worden verkend 
en werk geboden worden aan de freelancers in corona-
tijd. Het klassieke genre van de eenakter werd nieuw 
leven ingeblazen. 

Voorstelling
Het publiek kreeg ‘drie voor de prijs van één’. Door het 
tonen van drie korte toneelstukken achter elkaar ontstond 
er inzicht in drie verschillende theaterwerelden en daarmee 
ook het ambacht van toneelspelen. Drie acteurs gidsten de 
toeschouwers door de stukken heen. Door te kiezen voor 
‘Love Stories’ werd een cliché genre opnieuw bekeken en 
van politieke, sociaal-maatschappelijke en intergenerationele 
dimensies voorzien. 
 
Resultaat 
Via Het Hele Verhaal heeft Oostpool onder meer schrijfster 
Vera Morina beter leren kennen. Het wederzijdse enthou-
siasme was zo groot dat de samenwerking is voortgezet bij 
de fictie-podcast The Harvest, waarvoor Morina het script 
schreef. Ook dat smaakte naar meer, waardoor zij gevraagd 
werd de bewerking van Midzomernachtsdroom te schrijven 
voor de grootschalige productie in samenwerking met Phion, 
Introdans en Musis&Stadstheater in 2022, in regie van 
Daria Bukvić. Hiermee fungeerde Het Hele Verhaal als  
springplank voor jong talent.

Pers 
‘Eerste editie van Het Hele Verhaal is memorabel’  
| Theaterkrant 
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Alles wat liefde is 

EEN LUSTOPWEKKENDE ROMCOM

FESTIVAL/ KLEINE ZAAL
Première 21.06.2019 Theaterfestival De Parade Rotterdam 
12 maart – Oostpool Stream

regie Char Li Chung | spel Judith van den Berg,  
Thor Braun en Daniël Cornelissen | dramaturgie  
Madelon Kooijman | kostuumatelier Anouk van Wijk 
productieleiding Jeroen Heinen | techniek  
Marc Klaver en Elmar Neudam | grafisch ontwerp 
decor Mees Walter | marketing Evelien ter Ellen en  
Rudy Ruijter | fotografie campagnebeeld Diederick Bulstra 

Intenties 
In 2019 regisseerde Char Li Chung deze Paradehit. Voor  
Alles wat liefde is ging hij samen met de acteurs Judith van 
den Berg, Thor Braun en Daniël Cornelissen honderden 
iconische liefdesfilms te lijf. Met als uitgangspunt: het 
herontdekken van de liefde aan de hand van de meest 
iconische liefdesscènes uit films ooit gemaakt. Om het risico 
en het avontuur terug te brengen in de liefde, is het volgens 
Chung noodzakelijk af en toe de touwtjes uit handen te 
geven. In Alles wat liefde is kon het publiek daarom kiezen 
welke scènes zij wilden zien. 

Voorstelling 
In Alles wat liefde is rolde het publiek van romantische 
filmkussen naar dramatische break-up scènes en heroïsche 
liefdesverklaringen. Van Brokeback Mountain tot Titanic  
en van Call me by your name tot The Notebook. Een  
‘lustopwekkende romcom’ die de zin in de liefde aanwakkert, 
je aanmoedigt het van de daken te schreeuwen en je doet 
inzien dat de liefde vele vormen kent. In Alles wat liefde is 
bepaalde het publiek het verloop van de voorstelling.  
Judith, Thor en Daniël stelden het publiek steeds verschil-
lende keuzes, gemotiveerd vanuit eigen ervaringen en/of 
verlangens. Kiest het publiek voor ‘A: liefde is hartstochtelijk’, 
‘B: liefde is bereid zijn je aan te passen aan de ander’ of ‘C: 
liefde is een dramatisch afscheid’? 

Resultaat 
Het was in 2019 een populaire, constant uitverkochte 
zomervoorstelling in bloedhete festivaltenten. De versie 
‘2020’ had een ander karakter, maar niet minder toepasselijk: 
als onderdeel van de Oostpool Stream was het interac-
tieve deel van de voorstelling online. Vanuit ieders eigen 
huiskamer konden toeschouwers inbellen om hun keuze 
voor de scenes door te geven. Door de vrolijkheid van de 
voorstelling was het een welkome afleiding van de lockdown, 
en verrassend intiem door de gesprekjes met toeschouwers 
uit het hele land.

Pers 
“Judith, Thor en Daniël spelen met veel plezier en een  
vette knipoog scènes uit klassieke liefdesfilms na.”  
| De Volkskrant 

“Mash-up van liefde.”  
| NRC ★★★★

“Razendsnelle aaneenschakeling aan filmparodieën.”  
| Theaterkrant 
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The Harvest – Oostpool Audio

BEFORE THE REWARD THERE MUST BE LABOR

PODCAST
Vanaf april 2021
Te beluisteren op o.a. Spotify, Apple Podcasts, 
Google Podcasts

tekst Vera Morina | regie Jan Hulst | spel 
Hannah Hoekstra, Thomas Höppener, Isabelle Kafando, 
Kirsten Mulder, Vanja Rukavina, Ariane Schluter, 
Sidar Toksöz en Simme Wouters | muziek Nick Putman 
opname & montage Hergen Verheul | productieleiding 
Aafje Roth en Jeroen Heinen | marketing Daniel Jaspers, 
Bas Grömmel en Andrea Lentink | campagnebeeld 
Zazie Stevens & Elizaveta Federmesser | met dank aan 
Frascati Producties

Intenties 
In tijden van lockdowns en gesloten theaters blijft de 
behoefte aan het vertellen van verhalen groot, misschien wel 
groter dan ooit. Daarom werd er een coronaproof (want te 
beluisteren waar en wanneer je maar wil) fictionele podcast 
ontwikkeld. Vera Morina ontwikkelde het script in sneltrein-
vaart, op basis van research die zij had kunnen doen bij 
Frascati Producties. Jan Hulst stapte in voor de regie. De cast 
werd samengesteld uit de topacteurs die beschikbaar waren 
door afgeblazen tournees.

Voorstelling
De podcast bestaat uit zes korte afleveringen die zich 
afspelen in 2043. Het is een herkenbare en toch futuristische 
versie van het nu. Hoofdpersoon is Iphis: Na het vertrek 
van haar vader naar zijn thuisland om te vechten aan het 
front, sneakt Iphis elke avond het huis uit en gaat naar een 
verlaten metrostation. Daar, diep verstopt in het gangen-
stelsel, is de ingang van THE HARVEST; een ondergrondse 
superqueerclub waar het niet uitmaakt wie of wat je bent, als 
je maar met liefde accepteert hoe de ander is. Een vrijplaats 
voor iedereen die zich niet herkent in de bovengrondse 
heterowereld. Langzamerhand verandert haar tocht door de 
ondergrondse hemel in een confronterende bad trip.

 
 
 
 
 
 
Resultaat
Het voordeel van een podcast is dat het de tand des tijds 
beter doorstaat dan vluchtige theatervoorstellingen die na 
afloop van de tournee ophouden te bestaan. The Harvest kon 
en kan ook in latere lockdowns aangeboden worden aan het 
publiek. Ook bleek de technische ploeg – met name Hergen 
Verheul – in staat in zeer korte tijd een professionele opname 
en montagestudio op poten te kunnen zetten. 

Pers 
‘Het mooie van audio is dat de fluïditeit van het personage meer 
ruimte krijgt dan als je Iphis op het toneel zou zien. […] Smaakt 
naar meer, dit drama met de mogelijkheid tot onzichtbaarheid 
van de acteurs.’  
| De Groene Amsterdammer

‘Het hoorspel heeft vaak nog een wat stoffig imago, maar 
regisseur Jan Hulst heeft er samen met de acteurs een aardig 
spannende audioplay van gemaakt.’  
| De Telegraaf
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Laura H.

DE AFSTAND TUSSEN WAAR JE STAAT  
EN WAAR JE NAAR KIJKT, IS BEPALEND VOOR WAT JE ZIET 

GROTE ZAAL
Première 10.10.2020 Stadstheater Arnhem 
19 april – Stadsschouwburg Utrecht – Testen met Toegang 
23 april – Oostpool Stream
8 t/m 10 september 2021 – Nederlands Theater Festival 

tekst Thomas Rueb | bewerking Anoek Nuyens  
regie Nina Spijkers | spel cast 1 Jade Olieberg en  
Tim Olivier Somer spel cast 2 Charlie Chan Dagelet  
en Kevin Schoonderbeek dramaturgie 
Madelon Kooijman | regieassistent Emilie Pos | scenografie 
Studio Dennis Vanderbroeck | kostuum ontwerp 
Daphne de Winkel | kostuums Femke van Neerven  
lichtontwerp Jantje Geldof | geluidsontwerp Timo Merkies 
productieleiding Aafje Roth en Jeroen Heinen | techniek 
Han Verweijen, Jannes Noorman, Elmar Neudam, 
Denson Batteké | marketing Evelien ter Ellen en 
Andrea Lentink | beeld Henri Verhoef | met speciale dank 
aan Lowie van Oers, Tofik Dibi en Edward van Tongeren 

Intenties 
Oostpool heeft maatschappelijke hete hangijzers nooit 
geschuwd als voorstellingsthema. Met Laura H. werd het 
boek van onderzoeksjournalist Thomas Rueb tot een theater-
voorstelling gemaakt. Niet alleen Laura, die vertrok naar en 
terugkeerde uit het kalifaat, maar ook de jonge journalist 
Rueb werd een van de hoofdpersonages. De complexiteit en 
meerduidigheid van de echtgebeurde situaties moesten de 
kern vormen van de voorstelling. 

Voorstelling 
Regisseur Nina Spijkers maakte op indrukwekkende wijze 
ervaarbaar hoe ‘framing’ bepaalt wat je ziet. Elk perspec-
tief is een selectie van de werkelijkheid. De voorstelling 
deed hiermee een belangrijke bijdrage aan het gepolari-
seerde maatschappelijke debat. Het ontwerp van Dennis 
Vanderbroeck was hierin cruciaal: doormiddel van verschil-
lende projectieschermen en camera’s was de poging een 
beeld te vormen van de even bedreigende als ontroe-
rende Laura steeds onderdeel van de theatrale handeling. 
Ook confronteerde de voorstelling het publiek met de 
behoefte om ‘de werkelijkheid’ volledig te begrijpen en 
daarmee de krant dicht te kunnen slaan.

Resultaat 
Alleen al het plan om deze voorstelling te gaan maken deed 
menigeen in de pen klimmen in de (sociale) media. Niet 
eerder werkte Oostpool zo nauw samen met de politie
in aanloop naar een productie om de veiligheid van de 
medewerkers te waarborgen. Is het geoorloofd om een 
voorstelling te maken over een mogelijke oorlogsmisdadiger? 
Bewerker Anoek Nuyens en regisseur Nina Spijkers hebben 
deze relevante vraag onderdeel van de voorstelling gemaakt 
en gezien de (pers)reacties en TF-nominaties is dat geslaagd. 

Pers 
‘Meerduidige toneelavond over ongemak en objectiviteit’  
| NRC ★★★★

‘Is ze dader, slachtoffer, leugenaar? Het is ingewikkeld, willen de 
makers van Laura H. maar zeggen.’  
| De Volkskrant ★★★★

‘Met Laura H. laat Oostpool zien dat je zelfs, of misschien wel 
juist, over een ‘kalifaatmeisje’ een voorstelling kunt maken.’  
| De groene Amsterdammer 

Prijzen en nominaties

•   Officiële juryselectie Nederlands Theater Festival 2021 
  Uit het juryrapport: ‘Met de theaterbewerking Laura H., naar 

het boek van Thomas Rueb, prikkelt Toneelgroep Oostpool 
de toeschouwer tot denken over onze hang naar waarheid 
en objectiviteit. Nina Spijkers biedt in haar regie alle ruimte 
om de tegenstrijdigheden die in Laura’s karakter besloten 
liggen, tentoon te spreiden. Dat gebeurt in snedige dialogen 
en onverwacht verstilde, fysieke scènes. Het uitmuntende 
acteerwerk tilt dit spel van uitdagen op sublieme wijze naar 
een hoger niveau.’ 

 
•  Jade Olieberg nominatie Theo d’Or 2021 
  De jury over Jade Olieberg: “Jade Olieberg maakt indruk  

met haar spannende interpretatie van ex-Syriëganger  
Laura H. Ze speelt het personage met de onbevangenheid 
(of onhandigheid) van een jonge vrouw die haar leven 
probeert te sturen maar het tegelijkertijd hopeloos door 
haar vingers laat glippen. Ze geeft haar bij vlagen een 
kinderlijk opportunisme mee, met sprankelend spel maar 
ook met onverwacht rigide schakels in haar emoties. 
Zo maakt Olieberg de tegenstrijdigheden die in het 
personage besloten liggen, met doorleefd spel inzichtelijk. 
Juist de gedurfde onnadrukkelijkheid in Oliebergs interpre-
tatie, maakt het mysterie rondom Laura H. extra boeiend 
om te ontrafelen.” 

 
•  Charlie Chan Dagelet, nominatie Theo d’Or 2021 
  De jury over Charlie Chan Dagelet: “Charlie Chan Dagelet 

speelt Laura H. bedachtzaam en tegelijkertijd bijzonder 
expressief. Ze toont een personage dat aanvankelijk door 
iedereen bespeeld wordt, maar zich gaandeweg die rol  
zelf eigen maakt. Door haar spannende, grillige spel  
blijft het voortdurend raden naar haar motieven: zo  
maakt ze van Laura H. een aantrekkelijke, uitdagende en 
gelaagde denkexercitie. Ze grijpt je en laat je niet meer  
los. De aandacht van de toeschouwer verslapt geen 
moment. Je bent van haar. Laura H. staat na de mee- 
 slepende vertolking van Charlie Chan Dagelet definitief  
in je geheugen gegrift.” 
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Hollandsch Glorie 

EEN INTELLIGENTE KOMEDIE OVER TOEN, NU EN STRAKS 
 
GROTE ZAAL 
Coproductie met het Amsterdamse Bostheater
Première 03.06.2021 
29 juni 2021 t/m 28 augustus 2021 
22 oktober – Oostpool Stream
 
concept Jan Hulst & Kasper Tarenskeen 
tekst Kasper Tarenskeen | regie Char Li 
Chung | co-regie Daria Bukvić | spel Arber Aliaj,  
Yara Brand, Laura De Geest, Fjodor Jozefzoon,  
Joep Paddenburg, Thijs Römer, Michael Schnörr,  
Quiah Shilue, ‘Ntianu Stuger en Sidar Toksöz  
dramaturgie Madelon Kooijman | regieassistent Laurens 
van Lottum | scenografie Studio Dennis Vanderbroeck 
kostuumontwerp Dymph Boss | kostuumatelier  
Femke van Neerven, Leila El Alaoui en Niki Verkaar 
geluidsontwerp Jelle Hoekstra | lichtontwerp 
Jantje Geldof | productieleiding Jeroen Heinen 
techniek Denson Batteké, Niels Bruynjé, Hergen Verheul, 
Han Verweijen en Bram Visser | marketing Daniel Jaspers 
en Thijs Toonen | beeld Henri Verhoef | Hollandsch Glorie is 
mede mogelijk gemaakt door het Blockbusterfonds

Intenties
Een zomerse, toegankelijke theatershow die op  
humoristische wijze de pijnlijkheid van onze omgang met 
onze eigen geschiedenis blootlegt. Dat was het doel van 
Hollandsch Glorie, een productie waarin het voltallige AT haar 
krachten bundelde. Regisseur Char Li Chung zegt het in 
deze woorden: “De geschiedenis is uiteenlopend, tegenstrijdig 
en complex. De tijd waarin we leven laat zien dat we verhalen 
nodig hebben die aansluiten bij onze multi-etnische samen - 
leving. We moeten ons wagen aan de onmogelijke poging 
ieders perspectief te laten zien. Ik wil dat mensen gaan 
genieten van de complexiteit van deze tijd.”  

Voorstelling
In Hollandsch Glorie werd het publiek meegenomen in het 
verhaal van een (fictief) nationaal historisch museumpark, 
waar parkregisseur Pieter (Thijs Römer) het publiek in de 
vorm van een toneelstuk toonde hoe onze voorouders 
leefden. Zijn show in het Hollandsch Glorie park is al tien 
jaar lang een hit. Maar nu is het 2021 en is iedereen opeens 
kwaad. Samen met zijn club acteurs moet Pieter op zoek 
naar een nieuwe show over onze geschiedenis. Steeds 
neemt een andere speler het voortouw en toont een show 
die volgens haar/ hem wél relevant is voor deze tijd. Eentje 
die Nederland eindelijk echt kan verbinden.

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat 
Hollandsch Glorie liet het publiek kijken naar het Nederland 
waarin we nu samenleven en overdenkt de wereld waar we 
vandaan komen. Hoe willen wij uiteindelijk de geschiedenis-
boeken in? De reacties varieerden van (veelal jonge) mensen 
die de tranen over hun wangen lachten tot mensen die zich 
aangevallen voelden. Daarmee stond de voorstelling precies 
in het pijnpunt dat ze wilde aanraken. Noemenswaardig is 
de waardevolle samenwerking met de VU waarbij studenten 
hun eigen inleiding gaven op de voorstelling (zie ook 1.2.2) 
en de beschikbaarheid van Engelse boventiteling voor een 
internationaal publiek.

Pers
‘Toneelschrijfduo Jan Hulst & Kasper Tarenskeen namen 
de polemische identiteitspolitiek als uitgangspunt voor een 
snedige komedie.’  
| NRC ★★★ 

‘De auteurs zijn goed op dreef en leverden een geestig stuk af 
waarin het steeds weer kantelend historisch perspectief goed 
tot uitdrukking komt.’  
| Theaterkrant

‘De complexe thematiek van identiteitspolitiek verzuipt in 
flauwiteiten.’  
| Volkskrant ★★

‘Sprankelende cast met Thijs Römer als vlammende 
aanvoerder.’  
| Telegraaf ★★★
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De Wildernis 

MULTIDISCIPLINAIRE SHOW VAN WENDE SNIJDERS

GROTE ZAAL 
Coproductie met Stichting WENDE en NKK NXT
14 t/m 28 april – Testen voor toegang 
16 t/m 28 september 2021 – Try-outs 
 
concept & spel WENDE | muziek Nils Davidse (piano),  
Nicky Hustinx (drums) Ariel Sin Yu Lee, Emma Nelson, 
Jesse van der Wel, Jobbe Hoebink, Julie Hasfjord, 
Merel, Phoebe Kirrage, Ruben Grevelink (koor) | concept 
design Chloe Lamford | muziekproducent Jan van Eerd 
kostuumontwerp Wojciech Dziedzic | geluidsontwerp 
Bob Willekens  | lichtontwerp Freek Ros | artistieke 
leiding WENDE en Wouter van Ransbeek | management 
Wende Froukje Bouma | zakelijke leiding/theater-
producent Ulrike Bürger-Bruijs | productieleiding  
Tim van der Does | technisch producent  
Jeroen van Eekelen | eerste man Hergen Verheul
monitors Ry van der Meer | publiciteit Aimee Mars   
mede mogelijk gemaakt door Fonds 
Podiumkunsten en Prins Bernard Cultuurfonds 

Intenties
Oostpool en WENDE werkten al samen bij de productie 
MENS (2017). Vervolgens ontstond het plan om bij de 
volgende grote solo show van Wende Snijders wederom 
samen op te trekken. Naast Oostpool ook in samenwerking 
met het Nederlands Kamerkoor en een (inter-)nationaal 
artistiek team verkent WENDE De Wildernis in onszelf en de 
wereld daarbuiten. Ze vertaalt wat tussen hart en onderbuik 
woont in een nieuwe multidisciplinaire show. 

Voorstelling
Door Covid-19 werd de première verplaatst naar 2022, 
maar de try outs waren veelbelovend. Het stevent af op een 
enerverende muzikale reis die niemand onberoerd zal laten, 
met Wende als lichtend middelpunt. Geschikt voor zowel 
theater- als clubbezoekers en daarmee een waardevolle 
cross-over van twee werelden die te vaak gescheiden blijven. 

 
 
 
 
 
 
Resultaat
Vanaf 2022 zal de voorstelling pas echt vleugels krijgen 
en heel Nederland (en verder) doorkruizen. Oostpools 
bijdrage in menskracht en middelen concentreerde zich op 
de creatiefase, die zich grotendeels in Huis Oostpool en de 
bijbehorende repetitiestudio’s in Arnhem afspeelde. 

Pers 
Nog geen persreacties, i.v.m. uitgestelde première  
naar 2022. 
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De Profundis | Uit de diepte roep ik 

EEN AANKLACHT, EEN SMEEKBEDE,  
EEN ODE AAN EEN VERLOREN LIEFDE 

KLEINE ZAAL
Coproductie met Frascati Producties 
Première 24.09. 2021 Huis Oostpool Arnhem
21.09.2021 t/m 25.09.2021 – Huis Oostpool
28.09.2021 t/m 02.10.2021 – Frascati Amsterdam

tekst Oscar Wilde |  vertaling Gerrit Komrij  
bewerking Bart van den Donker en Char Li Chung 
regie Char Li Chung | spel Ludwig Bindervoet | muziek en 
performance Ariah Lester | dans Ivan Montis
dramaturgie Madelon Kooijman | scenografie Koen Steger
lichtontwerp Yuri Schreuders | kostuumontwerp  
Femke van Neerven en Jessica Helbach | productie-
leiding Jeroen Heinen | techniek Marco Steenks 
en Denson Batteké | marketing Daniel Jaspers,  
Thijs Toonen en Femke Krijntjes | beeld Henri Verhoef

Intenties
Regisseur Char Li Chung maakt voorstellingen over de liefde 
in al zijn facetten. Acteur Ludwig Bindervoet zag het werk 
van Char Li Chung en zei tegen hem: “Jouw werk moet 
de kelders in”. Dat liet Chung zich geen twee keer zeggen. 
Hij ging aan de slag het de tekst Uit de diepte roep ik  
(De Profundis) van Oscar Wilde en vroeg Ludwig voor de 
vertolking van deze razende monoloog. 

Voorstelling 
Wilde schreef vanuit de gevangenis een van de langste en 
meest urgente ‘liefdesbrieven’ ooit: een amour fatale, een 
ode aan een verloren liefde. De nooit verstuurde brief is 
zowel een bittere klaagzang voor een verloren liefde als een 
loflied op vriendschap en vergeving. Wilde, veroordeeld 
wegens sodomie, beschrijft nauwgezet een even destruc-
tieve als verslavende passie. De voorstelling is een mix van 
theater, dans, muziek en beeld, gespeeld door Ludwig 
Bindervoet, gedanst door Ivan Montis en met livemuziek  
van performance-kunstenaar Ariah Lester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat
Een cruciale lijn in het prille oeuvre van Char Li Chung is het 
werken met kunstwerken van, met of over homoseksuele 
mannen. Met Don Caravaggio (2019), De Profundis | uit de 
diepte roep ik (2021) en Edward II – The Gay King (2022) maakt 
hij een drieluik over historische homoseksuele personages. 
De Profundis is de voorstelling die het diepste afdaalt in 
de krochten van het taboe, de angst en (zelf)censuur als 
het gaat om homoseksualiteit, zonder de geestige en 
flamboyante theatraliteit te verliezen die het werk van 
Chung kenmerkt. 

Pers
’Geëxalteerd, heerlijk over de top soms, maar  
vaker aangrijpend.’  
| De Volkskrant ★★★★ 

‘Een veel te respectvol doorgeefluik van Oscar Wilde.’  
| NRC ★★

’Chung claimt de ruimte terug voor een groep die te lang 
onzichtbaar is gemaakt.’  
| Theaterkrant
 
 

Fotografie: Bas de Brouw
er
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Baby crazy 

IT TAKES A VILLAGE... 

KLEINE/MIDDEN ZAAL
Première 15.10.2021 – Huis Oostpool Arnhem 
12.09.2021 t/m 04.12.2021 – landelijke tournee
 
concept en regie Jan Hulst & Kasper Tarenskeen 
tekst Kasper Tarenskeen | spel Nadia Babke,  
Denzel Goudmijn, Thomas Höppener, Tim Linde, 
Emma Pelckmans | dramaturgie Roosmarijn Brans 
scenografie Studio Dennis Vanderbroeck | kostuum-
ontwerp Patricia Lim | kostuumatelier Femke van Neerven 
lichtontwerp Wiel Coopmans | productieleiding  
Jeroen Heinen | techniek Denson Batteké,  
Wiel Coopmans | campagnebeeld Marijke de Gruyter  
en Nicolien de Jong | marketing Daniel Jaspers,  
Thijs Toonen en Femke Krijntjes

Intenties 
Na het werken aan Hollandsch Glorie kreeg het schrijf- en 
regieduo Hulst & Tarenskeen de behoefte om niet zozeer 
óver emancipatoire thema’s te schrijven maar ze direct te 
tonen in hun werk. In Baby Crazy moest een jonge vrouw  
het hoofdpersonage uitmaken die geconfronteerd wordt  
met het moederschap terwijl ze ondertussen verschillende 
millennial-mannen om zich heen moet verdragen die 
allemaal een vorm van vaderschap wel/niet/toch- 
wel opeisen. 

Voorstelling
Baby Crazy werd een tragikomedie in strakke regie, met  
een hoge grapdichtheid en een scherpe ondertoon. 
Een millennial-coming-of-age waarin het publiek meeleefde 
met verschillende individuele en relationele ontwikkelingen 
die zich ontvouwden rond de zwangerschap van een jonge 
vrouw: Na een leuke one-night-stand met Justin Timberlake 
blijkt Maria (21) onverwacht zwanger te zijn. Terwijl ze 
probeert om ‘zwangerschap anno 2021’ te bevatten, krijgt 
ze van alle kanten gevraagd en ongevraagd advies. Haar 
Ex, haar beste vriend en natuurlijk Justin en zijn manager: 
ze hebben allemaal hun eigen mening over wat een goede 
moeder is. Maar ondertussen worden ze door dit nieuwe 
leven ook zelf gedwongen na te denken over hun toekomst 
en dan blijken ze een stuk minder zelfverzekerd dan ze 
zich voordoen. 

 
 
 
 
 
Resultaat
Baby Crazy heeft het publiek weten te bereiken waar het 
voor bedoeld was: jong, met zelfspot en zich bezighou-
dend met hedendaagse thema’s zoals liefde, seks, kinderen 
krijgen, overpopulatie, vriendschap, racisme en de prestatie-
maatschappij. Uit diverse berichten via sociale media bleek 
dat zij zich gespiegeld zagen in dit portret van twijfelende 
individuen, die zich proberen te verhouden tot een wereld 
die intrinsiek tegenstrijdig is. 

Pers
‘Tintelfris millennialidioom en dito personages.’  
| ★★★ De Volkskrant

‘Gevatte dialogen en strakke montage.’  
| ★★★ NRC 

‘Sterk spel van het hele ensemble.’  
| Theaterkrant

‘Eigenzinnige taal, humor en vilein plezier.’  
| Het Parool 
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Wrak 

FADUA EL AKCHAOUI VAN WRAK NAAR WARRIOR  
IN HAAR NIEUWE SOLOSHOW 

KLEINE ZAAL
Coproductie met ROSE Stories 
Première 06.11.2021 – Huis Oostpool Arnhem
29.10.2021 t/m 16.12.2021 – landelijke tournee

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 | marketing  
Dieke van der Spek | foto Casper Koster 

Intenties 
Met een nieuwe artistiek directeur komen ook nieuwe 
waardevolle samenwerkingen mee. Daria Bukvić en actrice 
en theatermaker Fadua El Akchaoui werkten al samen bij de 
hit-voorstelling Melk & Dadels en de bioscoopfilm Meskina. 
El Akchaouis solo WRAK werd een voortzetting van deze 
wederzijds gewaardeerde samenwerking. 

Voorstelling 
Op de rokende puinhopen van een autowrak vertelt een 
doortastende vrouw – van laten we zeggen ergens in de 
dertig – haar levensverhaal. Via de auto’s, klootzakken en 
onzekerheden in haar leven zoekt El Akchaoui in WRAK naar 
zichzelf en een noodzakelijk stukje zelfliefde. Zoals ze 
ogenschijnlijk losse elementen uit haar leven samenvoegt 
tot een zinvol geheel, zo bouwt ze van alle decorstukken en 
auto-onderdelen op het toneel een fantasiewagen, waarmee 
ze aan het einde de hemel lijkt te bestormen. Een geestig, 
aangrijpend pleidooi voor alle kleine meisjes die nu nog op 
de achterbank zitten, maar straks zelf aan het stuur van hun 
leven gaan zitten.

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat
In feite vormt deze voorstelling een prachtig tweeluik 
met Girls and Boys: twee vrouwenmonologen waarin 
hun ontworsteling aan het mannelijk perspectief de kern 
vormt. Een ander fijn resultaat is de goede samenwerking 
met ROSE Stories, waarmee Oostpool coproduceerde. 
El Akchaoui is een van hun vaste makers. Voor Oostpool een 
welkome samenwerkingspartner door hun missie om diverse 
verhalen een podium te geven. 

Pers 
‘El Akchaoui is even energiek als overtuigend in deze solovoor-
stelling, die een persoonlijke familiegeschiedenis voor iedereen 
herkenbaar maakt, zonder ook maar een moment voor 
gemakkelijk sentiment te kiezen.’  
| Theaterkrant 

‘Vol vaart wisselt de voorstelling lichte, mooi gedetailleerde 
episoden af met zwaardere, aangrijpende – die ontroeren, 
maar nooit sentimenteel zijn.’ 
 | ★★★★ de Volkskrant 

‘In regie van Daria Bukvić is El Akchaoui brutaal en energiek.’  
| ★★★★ NRC
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Girls and boys 

EEN AANGRIJPENDE ONEWOMANSHOW  
MET HADEWYCH MINIS  

GROTE ZAAL
Première 20.11.2021 – Stadstheater Arnhem 
13.11.2021 t/m 13.02.2022 – landelijke tournee

tekst Dennis Kelly | vertaling Hannah van Wieringen
regie Daria Bukvić | spel Hadewych Minis
dramaturgie Madelon Kooijman | scenografie  
Marloes van der Hoek & Wikke van Houwelingen  
kostuumontwerp Dymph Boss | muziek Wilko Sterke
lichtontwerp Yuri Schreuders | kostuumatelier  
Femke van Neerven | marketing Daniel Jaspers,  
Thijs Toonen & Femke Krijntjes | productieleiding  
Elianne Weijers | techniek Han Verweijen, Hergen 
Verheul, Niels Bruynjé & Franz Körner | campagne-
beeld Marijke de Gruyter en Nicolien de Jong 
met dank aan Marieke Liem  

Intenties
Girls and Boys is zo’n stuk dat regisseur Daria Bukvić al bij 
eerste lezing van haar sokken blies. Een stuk dat vraagt om 
een steractrice met humor en engagement: op het lijf van 
Hadewych Minis geschreven. Bukvić haalde deze weergaloze 
en recente toneeltekst van de geprezen Engelse toneel-
schrijver Dennis Kelly naar Nederland, om een voorstelling 
te maken die even aantrekkelijk en vermakelijk moest zijn als 
hartverscheurend en activerend. 

Voorstelling
Girls and Boys is een aangrijpende onewomanshow die 
begint als een hilarisch sprookje en eindigt in een onvoor-
stelbare nachtmerrie. Een onverwachte ontmoeting op een 
luchthaven leidt tot een intense en gepassioneerde liefdes-
relatie. Al snel beginnen de jonge vrouw en haar grote liefde 
zich te settelen. Ze kopen een huis, trouwen, krijgen twee 
kinderen en jongleren met carrières. Het leven dat ze met 
elkaar hebben opgebouwd is gelukkig en vergelijkbaar met 
dat van velen, maar gaandeweg brokkelt het huwelijk af en 
neemt hun leven een verontrustende wending. 

 
 
 
 
 
 
Resultaat
Het komt niet zo vaak voor dat de ontvangst van een 
voorstelling door sector, publiek en pers zo op een lijn zit 
en dan ook nog eens zo laaiend enthousiast. Helaas kon de 
tournee i.v.m. corona-lockdown niet de geplande doorgang 
krijgen. De wens is om deze productie langer op het 
repertoire te houden, zodat alle potentiele toeschouwers de 
kans hebben om te komen kijken. 

Pers
‘Bukvić geeft als nieuwe artistiek directeur van Oostpool een 
daverend visitekaartje af.’  
| ★★★★★ NRC

‘Hadewych Minis is weergaloos.’  
| ★★★★★ Scènes 

‘Magistrale samenwerking tussen Hadewych Minis en  
Daria Bukvić.’  
| ★★★★ Volkskrant 

‘Girls and Boys van Toneelgroep Oostpool verdient heel  
veel publiek.’  
| ★★★★★ Trouw

‘Hadewych Minis laat het publiek ademloos achter’  
| Theaterkrant – Keuze van de criticus 

‘Hoe Hadewych Minis zo’n groot drama zonder effectbejag 
brengt geeft koude rillingen.’  
| ★★★★ Telegraaf
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1.2.2 Context & Educatie
De afdeling Interactie & Inclusie (I&I) ontwikkelde activiteiten 
in de context van producties of als autonome programma’s 
voor diverse (volwassen) doelgroepen.

•  TOPICS 
  Samen met LUX Nijmegen werd TOPICS georganiseerd. 

Gespreksavonden waarin mechanismes van macht 
onderzocht worden. De afgelopen jaren zijn meerdere 
machtige individuen hun positie kwijtgeraakt als gevolg 
van hun gedrag en ook grote en bekende instituten liggen 
regelmatig onder een vergrootglas vanwege een proble-
matische cultuur. Oostpool heeft dit ook zelf ervaren 
en wil van dit verleden leren. De kennis die we hierbij 
opdoen en de vragen die opgeroepen worden tijdens 
dit leerproces willen we delen met de buitenwereld. 
TOPICS is daarmee een leertraject over macht binnen de 
(podium)kunsten in de vorm van een openbaar gesprek. 
Gespreksleider en wetenschapster Lema Salah, spoken 
word artiest Lev Avitan en procesbegeleider en psychiater 
Glenn Helberg vormen het vaste team van de avonden, 
aangevuld door andere deskundigen. We organiseerden 
vier verdiepende avonden. Een live versie in LUX en een 
online versie in Huis Oostpool. Helaas werden er vanwege 
corona twee avonden geannuleerd. In 2022/2023 wordt 
TOPICS herpakt.

•  Publieksgroep De Buren 
  Samen met Rozet – Taal, kunst en erfgoed in Arnhem, is 

er een publieksgroep opgericht van Arnhemmers die in 
de buurt van Oostpool wonen maar niet vaak naar het 
theater gaan. Dit kan zijn omdat zij theater niet kennen, 
geen geld hebben of om een andere reden, bijvoorbeeld 
een beperking. Voor deze groep zijn speciale evenementen 
georganiseerd. Helaas kon er door corona maar één 
doorgaan. Rondom Hollandsch Glorie kreeg de groep 
een voorbereidend gesprek, een repetitiebezoek en een 
nagesprek met cast, crew, regisseur en medewerkers van 
Oostpool I&I en Rozet. De publieksgroep wordt in 2022 
verder opgepakt en uitgebreid. 

•  Hollandsch Glorie x Vrije Universiteit 
   Samen met studentenvereniging FAM van de VU 

(een vereniging speciaal voor studenten met bicultu-
rele achtergrond) werd er samen met de acteurs van 
Hollandsch Glorie gewerkt aan speciale persoonlijke 
inleidingen. Acht studenten werden gekoppeld aan 
acht acteurs voor acht verschillende inleidingen. Door 
middel van inspiratiesessies, begeleiding, workshops 
en presentatietrainingen kwamen de inleidingen tot 
stand. Ook resulteerde dit in een aantal inspiratievideo’s 
geschoten door Filmage. De inleidingen vonden plaats op 
elke donderdag van de speelperiode, de dag waarop ook 
de boventiteling beschikbaar was in de voorstelling. 

• Hollandsch Glorie x Theater voor Keti Koti 
  Bij Hollandsch Glorie werd er een extra contextprogramma 

georganiseerd in het kader van Theater voor Keti Koti. Voor 
aanvang van de voorstelling kon het publiek luisteren naar 
een spoken word performance van Dorothy Blokland. 
Ook kregen zij speciale Oostpool x Keti Koti stickers met 
verwijzingen naar een aantal verzetshelden uit het slaver-
nijverleden. Dit met als doel meer awareness te creëren bij 
het publiek tijdens het kijken naar Hollandsch Glorie, een 
voorstelling die op zichzelf al erg relevant was in het kader 
van Keti Koti.

• Baby Crazy x HostPool, Girls and Boys x Hostpool
  Voor de voorstelling Baby Crazy is er een start gemaakt 

met ‘Hostpool’, een concept dat inzetbaar is in foyers 
rondom de voorstellingen. Voor aanvang en na afloop 
van de voorstelling is er iemand van Oostpool (een 
‘host’) in het theater aanwezig om in gesprek te gaan 
met het publiek. Er werden filosofische vragenkaartjes 
verspreid waardoor het publiek werd uitgenodigd om 
met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s uit de 
voorstelling. Daarnaast kon elke toeschouwer haar/zijn/
hen antwoorden op de kaartjes schrijven en deze inleveren 
in een brievenbus. Ook werden er bij Baby Crazy – omdat 
zwangerschap en pril moederschap een hoofdrol speelden 
in de voorstelling – Oostpool-rompertjes ontworpen die te 
koop werden aangeboden in de foyers. Ook voor Girls and 
Boys werd een vergelijkbare Hostpool opgezet, die helaas 
nog niet ingezet kon worden i.v.m. coronamaatregelen.

• Girls and Boys, de podcast
  Voor Girls and Boys werd een succesvolle podcastreeks 

geproduceerd waarbij emancipatiewetenschappers 
Jens van Tricht (www.emancipator.nl) en Kaouthar 
Darmoni (www.atria.nl) onder leiding van Vinny Tailor met 
elkaar in gesprek gingen over mannen- en vrouweneman-
cipatie. Dit is de start van een succesvolle formule voor 
podcasts als contextprogramma’s die inhoudelijk op de 
voorstellingen aansluiten, maar ook op zichzelf staand te 
beluisteren en relevant zijn.

• Inhoudelijke nagesprekken
  Daarnaast werden er inhoudelijke nagesprekken voor 

scholen en jongerengroepen georganiseerd bij de 
voorstellingen Baby Crazy, WRAK, Girls and Boys, en bij 
de Oostpool-driedaagse in het Stadstheater ook voor de 
voorstelling Elcerlyc van Collectief Urland.  
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1.2.3 Jongeren 

Deze paragraaf biedt een overzicht van het aanbod voor 
jongeren en de producties – al dan niet in corona-aange-
paste vorm – voor op scholen en/ of voor of met jongeren. 
Dit voorstellingsaanbod bestaat onder andere uit ‘trailer-
voorstellingen’, die sinds 2013 worden gecoproduceerd met 
Theater Sonnevanck uit Enschede. Die voorstellingen reizen 
in een omgebouwde vrachtwagentrailer langs middelbare 
scholen in Oost-Nederland. Ander vast onderdeel van het 
aanbod is een kleinschalige voorstelling waarbij acteurs in 
de klas spelen. Ook deze voorstelling is een coproductie met 
Theater Sonnevanck.

Hoge waardering voor schoolvoorstellingen 
De jeugdvoorstellingen van Toneelgroep Oostpool in 
coproductie met Theater Sonnevanck zijn de afgelopen jaren 
met regelmaat winnaar van de Zilveren of Gouden Krekel.
In 2018 werd Princess tijdens het gala van het Nederlands 
Theaterfestival bekroond met de Gouden Krekel in de 
categorie ‘meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie’. 
Dit was eerder in 2016 gebeurd met Bromance. Zilveren 
Krekels (nominatie voor de Gouden Krekel) waren er voor 
It’s my mouth and I can say what I want to (2017), Pretpark 
(2016), GTA5 (2015) en Hard Candy (2014). 

Contact met scholen 
Jongerencoördinator Marti Arts heeft nauwe contacten 
met het onderwijs. Zo verkoopt zij de voorstellingen zelf 
aan het voorgezet onderwijs in Oost-Nederland, waardoor 
er meerdere malen per jaar contact is en er doorlopende 
feedback is over de ontvangst van de voorstellingen op de 
scholen. Vanuit diezelfde scholen komt een toenemende 
vraag naar educatieve ondersteuning bij bezoeken aan 
reguliere producties van Toneelgroep Oostpool. 

Overig aanbod voor jongeren/ kinderen
• Jong Oostpool
  Het jongerenplatform Jong Oostpool ging naar Baby Crazy 

met een ‘Babyshower’-activiteit. Voor en na de voorstel-
ling ontmoetten de Jong-leden de regisseur en schrijver 
om met hen in gesprek te gaan. Helaas konden andere 
activiteiten voor Jong Oostpool niet doorgaan i.v.m. 
coronamaatregelen. Via online acties werden de leden 
op de hoogte gehouden en konden ze, waar mogelijk, 
aanwezig zijn bij voorstellingen. 

  
• Girls and Boys figuratie 
  Voor de voorstelling Girls and Boys werden kind-acteurs 

geworven voor figuratierollen. Uit de audities werden  
10 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar geselecteerd om 
mee te doen in de voorstelling. Voor deze kinderen een 
enorme ervaring om het theater van dichtbij mee  
te maken.  
 

• Lesbrief Alles wat theater is
  Er werd opnieuw gekeken naar de invulling van de 

lesbrieven voor scholen. Met de lesbrief van Alles wat 
Theater is werd hier een eerste slag in gemaakt. Er is een 
overgang gemaakt naar een meer open en filosofische 
benadering waarin het kritisch vermogen van leerlingen 
wordt getest. 
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Alles wat theater is

ACTEURS IN DE KLAS 

ACTEURS IN DE KLAS-VOORSTELLING 12+
Coproductie met Theater Sonnevanck 
Première op 7.10.2021 op Lyceum Elst 
23.04.2021 t/m 26.11.2021 – in klaslokalen

concept en regie Char Li Chung | tekst Bart van den 
Donker | spel o.a. Tommie Kinneging, Mees Hilhorst,  
Tara Hetharia en/of Jatou Sumbunu | dramaturgie
Daniel van Klaveren  
 
Intenties
Gedurende een decennium reisde de vorige ‘Acteurs in de 
klas’ productie door de haarvaten van Oost-Nederland. Tijd 
voor een nieuwe versie van dit beproefde concept. Twee 
acteurs nemen een klaslokaal over met een speelse en 
leerzame introductie op theater en het spelen van een rol, in 
de breedste betekenis van het woord, gedurende één lesuur. 

Voorstelling
De twee acteurs hebben een eigen korte versie van het 
epische Romeo & Julia van Shakespeare voorbereid. Maar 
voor ze daar aan toekomen ontstaat er een discussie. Want 
wie speelt Romeo, en wie speelt Julia? Vanuit een meertalig 
welkomstwoord glijden de spelers in een gesprek over 
theater, diversiteit, inclusiviteit en over wie we eigenlijk zijn. 
De acteurs zetten de leerlingen op het verkeerde been en 
betrekken hen bij hun dromen en onzekerheden. Ze zaaien 
een prettige verwarring onder de pubers: Waar kijken we 
naar? Is het een lezing, een betoog, een voorstelling of  
een identiteitscrisis? 

Resultaat
Alles wat theater is brengt activisme het klaslokaal in en raakt 
aan vragen die hedendaagse tieners zichzelf op een zeker 
moment allemaal stellen. Wie ben je, wie wil je zijn en hoe 
bepaalt dat welke rollen je speelt? Kunnen we altijd alles zijn 
wat we willen of zitten er grenzen aan de verbeelding van 
een publiek? Wie ben je, wie ben je echt en hoe denk je over 
de ander? 

 
 
 
 
 
 
 
Reacties scholen op try outs 
‘De lengte van het stuk sloot aan bij de doelgroep en ook de 
toegankelijkheid van het theater (zo in het lokaal) is super.’  
| Pallas Athene College Arnhem

‘De klas had gemengde reacties. Een aantal vonden het 
onderwerp gender lastig te verteren en weer een paar waren 
daar juist blij mee.’  
| Lyceum Elst 

‘Ik vond ‘m mooi, energiek, en de toon vond ik ook erg mooi; 
niet al te geladen, maar een geloofwaardige dialoog tussen 
twee tegenspelers.’  
| Bonhoffer College Enschede 
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Crazy Stupid

EEN DEFINITIE VAN BULLSHIT 

TRAILERVOORSTELLING (ZONDER TRAILER) 12+ 
Coproductie met Theater Sonnevanck
Première 11.12.20 – Theater Sonnevanck Enschede
09.09.2021 t/m 26.11.2021 – op schoolpleinen

tekst Sophie Kassies en Tjeerd Posthuma | regie  
Flora Verbrugge | spel Thomas van Luin,  
Judith Schrijver en Pepijn Korfage | vormgeving  
Vera Selhorst | geluidsontwerp en compositie  
Mauro Casarini | techniek Elmar Neudam | educatie  
Lukas Schmidt en Susan Waanders | regieassistent  
Jade Assink 
 
Intenties 
De trailervoorstelling is een handelsmerk van de samenwer-
king tussen Oostpool en Sonnevanck. Een minitheater 
voor 60 jongeren. Een goed werkend format... alleen niet in 
coronatijd. Jongeren mochten niet meer samengepakt in een 
trailer zitten, acteurs en technici konden niet meer zomaar 
de school in. Het team van Crazy Stupid ontwikkelde daarom 
een voorstelling voor op het schoolplein, terwijl de leerlingen 
door het raam van hun klaslokaal en via koptelefoons de 
voorstelling konden volgen. 

Voorstelling 
In Crazy Stupid volgt het publiek Chuck. In het eerste deel 
van de voorstelling werd zijn wereldbeeld in een door hem 
zelf gecreëerde podcast uiteengezet: het is allemaal zinloos. 
In het tweede deel kreeg er een andere dimensie alle ruimte: 
die van meer of minder toevallige voorbijgangers die allemaal 
zo hun eigen manier hebben om met de zinloosheid of juist 
zinvolheid van het leven om te gaan. Een voorstelling met 
elementen van komedie en ontroering waarin het nihilisti-
sche puberbrein gevoed werd met hoop en vertrouwen. 

Resultaat 
De voorstelling sloot perfect aan op het soms zo neerslach-
tige puberbrein. Crazy Stupid kreeg het echt voor elkaar: de 
leerlingen werden daadwerkelijk ‘geraakt’ door de voorstel-
ling, ook al was ie op zoveel grotere afstand dan in de trailer. 

Pers 
‘De tekst van Sophie Kassies en Tjeerd Posthuma is niet alleen 
fel, maar kent ook humoristische passages.’  
| Theaterkrant 

‘ […] een overtuigend beeld van een door de klimaatcrisis 
veroorzaakte neerwaartse gedachtenspiraal, die gerechtvaar-
digde maatschappijkritiek combineert met complottheorieën en 
een allesverzengend cynisme.’  
| ★★★ NRC
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Theater na de Dam | Puinhoop 

KORTE FILM
Coproductie met Muziektheater De Plaats
Première 04.05.2021 – YouTube 

regie Elsbeth Hoefkens | Arnhemse jongeren 
Merijn Hardeman, Joeke Groot, Marinus Hondeveld, 
Luke Peek, Femmy Smits, Pauline de Does,  
Mina Hondeveld, Ruth de Does, Juno Rutten en  
Sofie Staals | film Floris Verweij | soundscape en 
radio-fragmenten Tjerk van der Ham | regiebegelei-
ding Nicole Vervloed | artistiek advies Kasper Tarenskeen 
kostuumadvies Femke van Neerven | werving en begelei-
ding jongeren Marti Arts | productieleiding Jeroen Heinen 
marketing Andrea Lentink en Mirte ten Broek | campagne-
beeld Anna Fransen | zakelijke leiding (Muziektheater  
De Plaats) Corien van der Poll | artistieke leiding 
(Muziektheater De Plaats) Lise-Lott Kok

Intenties
Terugkerend onderdeel van het festival Theater na de Dam 
zijn projecten waarin jongeren in contact gebracht worden 
met ouderen die kunnen vertellen over de oorlog. Op basis 
daarvan worden voorstellingen gemaakt en getoond door 
heel Nederland. Muziektheater De Plaats benaderde 
Oostpool om de Arnhemse variant mogelijk te maken. 
Docent Theater studente Elsbeth Hoefkens regisseerde 
onder begeleiding van beide coproducenten.

Film
PuinHoop gaat over het vinden van hoop en vooruitkijken 
tijdens een periode van crisis. We zien een groep jongeren in 
Arnhem in mei 2021 ten tijde van een wereldwijde pandemie. 
Door de soundscape krijgen we een indruk van Arnhem in 
mei 1945: Arnhem is bevrijd maar ligt in puin. Zo worden 
twee periodes van crisis, waarin jongeren gedwongen 
werden hun toekomst te heroverwegen, subtiel met elkaar in 
verband gebracht. Via whatsappgesprekken, beweging- 
sequenties en radiofragmenten van vroeger geven de 
jongeren in de film vorm aan hun zoektocht. 
 
Resultaat
In corona-tijden moest er een alternatieve vorm gevonden 
worden voor dit concept dat drijft op echt contact tussen 
jongeren en ouderen en voorstellingen met fysiek aanwezig 
publiek. Dit jaar dus op basis van digitaal contact tussen 
jongeren en ouderen, met een film als resultaat.

4140



GOD? – de film

EEN GESPREK OVER RELIGIE EN GELOOF 

FILMVERSIE VAN TRAILERVOORSTELLING 14+
Coproductie met Theater Sonnevanck
Première 06.03.2020 – Arentheem College Arnhem 
19.03.2021 t/m 25.05.2021 – op scholen 

tekst Magne van den Berg | regie Timothy de Gilde
spel Tommie Kinneging, Ayisha Siddiqi en Quiah Shilue 
dramaturgie Flora Verbrugge | vormgeving  
Julian Maiwald | muziek Bart Rijnink | kostuums  
Timothy de Gilde | kostuumatelier Femke van Neerven 
techniek Wiel Coopmans, Christian Toonk en 
Bram Visser | concept & fotografie campagnebeeld 
Henri Verhoef 

Intenties 
Om in de strenge lockdowns toch aanbod te hebben voor 
scholen, werd er een film gemaakt van deze trailervoorstel-
ling. Elke puber vraagt het zichzelf minimaal een keer af: is er 
meer in dit leven? De radicale kant van geloven wordt zoveel 
vaker belicht dan de zingevende kant. Deze voorstelling 
werd opgezet om een genuanceerd beeld te geven van de 
zoektocht van drie jonge mensen naar wel/ niet geloven, en 
zo ja, in welke God? 

Voorstelling 
Het was een verstilde, ontroerende voorstelling die de jonge 
toeschouwers op het puntje van hun stoel deed zitten. Drie 
jongeren bevinden zich in een ruimte die zowel de design- 
aula van een school kan zijn als een abstracte weergave van 
een hemel. Tussen twee van hen ontstaat een liefde, maar 
de vraag is of deze stand kan houden over de grenzen van 
geloven en niet-geloven heen. 

Resultaat 
Er is een grote vraag vanuit scholen voor artistieke producten 
voor het kunstonderwijs, ook in tijden van thuisonderwijs of 
andere beperkende maatregelen. Met deze digitale versie, 
inclusief achter-de-schermen vlogs van de acteurs, voldeed 
Oostpool aan die vraag. 

Pers 
‘Een ongelofelijk ontroerende voorstelling, die een complex 
thema op menselijk niveau bespreekbaar maakt.’
| NRC ★★★★ 

‘Echte vriendschap vind je niet in dezelfde antwoorden, maar  
in het stellen van dezelfde vragen.’
| Theaterkrant
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1.2.4 Talentontwikkeling 

Oostpool is ook in dit jaar verdergegaan met het verbeteren 
van het stageprotocol en de werving en casting van 
stagiaires. Op basis van gesprekken met de opleidingen die 
met grote regelmaat stagiaires bij Oostpool plaatsen zijn 
de werkwijzen verder aangescherpt. Daar blijft het niet bij: 
parallel aan het cultuur-verander-traject dat gezelschaps-
breed gaande is, staat dit hoog op de agenda.

Er liepen drie stagiaires mee op de afdeling I&I in het kader 
van interdisciplinair werken. Ze hadden als hoofdtaak 
om onderzoek te doen naar het platform Jong Oostpool 
en daarnaast programma’s te ontwikkelen bij een aantal 
voorstellingen. Middels een concreet adviesconcept 
en uitgewerkte workshops gaan ze de stage in januari 
2022 afsluiten. Een klas van de Amsterdamse Toneelschool 
en Kleinkunstacademie (AHK) nam deel aan een speciaal 
voor hen ontworpen programma bij Hollandsch Glorie. 
Studenten uit de eerste jaren van de Opleiding Productie 
Podiumkunsten (AHK) hebben een studiedag georganiseerd 
in samenwerking met de afdeling I&I, waardoor ze het 
gezelschap en het vak als productieleider van dichtbij leerden 
kennen. Verder waren er twee stagiaires die gedurende een 
langere periode meedraaiden op de afdeling marketing, één 
stagiaire dramaturgie bij Baby Crazy, en vijf stagiaires van 
acteursopleidingen die meespeelden in voorstellingen.
 
Als onderdeel van hun opleiding maken de derdejaars 
studenten van de ArtEZ Toneelschool traditiegetrouw een 
voorstelling in Huis Oostpool. Voor hen is het een eerste 
kennismaking met het spelen van een compleet stuk voor 
publiek o.l.v. een regisseur in een professionele omgeving. 
Dit jaar werd de derdejaars productie geregisseerd door 
Flora Verbrugge, vaste partner door haar artistiek leider-
schap van Sonnevanck waar zij begin van het jaar met 
pensioen ging. Tegen alle verwachtingen in liep het repeti-
tieproces niet zoals gehoopt. Er ontstond een visieverschil 
tussen klas en regie. Na oprechte en vergaande pogingen 
van alle betrokkenen om tot een gezamenlijk gedragen 
voorstelling te komen, hebben we toch moeten besluiten 
de voorstelling af te blazen. Dit is een pijnlijke beslissing 
geweest. Het contact tussen Oostpool en ArtEZ is dusdanig 
dat iedereen met vertrouwen naar de samenwerking in 
’22 uitkijkt. Voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een 
dergelijke patstelling te voorkomen. Zo wordt de klas 
eerder betrokken bij de stukkeuze en is er een dramaturg/ 
procesbegeleider aangewezen. 
 
In samenwerking met ArtEZ, Kunstbedrijf Arnhem,  
MBO Rijn IJssel, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam en 
Arentheem College bood Oostpool de Vooropleiding Oost 
aan als voortraject voor de toneelschool. Het curriculum 
is gekoppeld aan het theaterseizoen van Oostpool en de 
opleiding wordt geleid door Laurens van Lottum.

4544 45



Proeftuin jeugdtheater en -dans 

Zeven podiumkunstorganisaties in landsdeel Oost hebben  
hun krachten gebundeld in de Proeftuin Jeugdtheater 
en -dans: Oostpool, Introdans, Sonnevanck, Kwatta, De 
Nieuwe Oost en de schouwburgen van Arnhem en Nijmegen. 
Aanleiding voor de Proeftuin is de groeiende behoefte aan 
meer diversiteit in het aanbod van jeugdtheater en -dans 
en aan connectie tussen de nieuwe generatie makers en de 
bestaande infrastructuur. Verbreding en vernieuwing van de 
jeugdpodiumkunsten zijn noodzakelijk om ook in de toekomst 
relevant te zijn voor kinderen en jongeren: om aansluiting te 
blijven houden met nieuwe doelgroepen én nieuwe invloeden.
 
De Proeftuin Jeugdtheater en -dans biedt post-emerging 
en midcareer makers, choreografen en schrijvers een plek 
om theater en dans te maken voor een jong publiek van 
4 tot 18 jaar. Zij krijgen de kans om zich te verbreden en 
te ontwikkelen door aanbod te creëren in jeugdtheater en 
-dans. De zeven partijen werken in netwerkverband samen en 
begeleiden en faciliteren de makers in de Proeftuin. Daardoor 
is een nieuw, uniek productienetwerk ontstaan voor makers, 
schrijvers en choreografen, die werk creëren voor kinderen  
en jongeren.
 
RUBEN CHI
choreografie Ruben Chi | artistieke begeleiding 
Adriaan Luteijn (Introdans) en Eve Hopkins  
(De Nieuwe Oost) techniek & productie De Nieuwe Oost

Choreograaf Ruben Chi maakte met Introdans en 
De Nieuwe Oost een voorstelling voor kinderen van zes tot 
negen jaar. Introdansers waagden zich aan hiphop, Chi stelde 
zich open voor de klassiek geschoolde dansers van Introdans. 
Voor publiek van De Vloer, school voor podiumkunsten, 
werd het resultaat gepresenteerd in Theater aan de Rijn. 
De kinderen in de zaal waren enthousiast; over de muziek,  
de bewegingen en het idee van een reis die werd beleefd. 

MART VAN BERCKEL
tekst Lisanne van Aert | regie Mart van Berckel  
compositie Tijn Wybenga | spel/ muziek Denzel Goudmijn 
en Mats Voshol | artistieke begeleiding Daniel van Klaveren 
techniek & productie Theater Sonnevanck

Samen met schrijver Lisanne van Aert en componist  
Tijn Wybenga onderzocht Mart van Berckel wat voor vlucht-
gedrag er leeft bij de nieuwe generatie tieners. Zij lieten 
zich inspireren door de film Into the Wild (Sean Penn, 2007). 
Na veel gesprekken met de doelgroep, bezoeken aan scholen 
en een periode van schrijven en repeteren, kwamen zij tot een 
filmische en avontuurlijke taalcompositie, begeleid en gestuwd 
door drums, die de jongeren liefdevol meesleurt in een verhaal 
waar zij zich in herkennen.

1.2.5 Gastvoorstellingen  
in Huis Oostpool:  
regulier & Oostpool Stream

Toneelgroep Oostpool heeft naast een theaterzaal ook de 
beschikking over meerdere professionele repetitieruimten. 
Het gezelschap stelt deze faciliteiten ter beschikking aan 
makers of gezelschappen uit Gelderland en Overijssel, die 
mede vanuit het Fonds voor de Podiumkunsten worden 
gefinancierd. Als Toneelgroep Oostpool zelf geen gebruik 
maakt van deze ruimten kunnen Oost-Nederlandse makers 
er gratis repeteren, monteren of spelen. De faciliteiten 
zijn immers met gemeenschapsgeld tot stand gekomen. 
Toneelgroep Oostpool ondersteunt deze gezelschappen 
bovendien met marketing en vanuit de theatertechniek. 
Ook kan geput worden uit de decor- en kostuumopslag 
van het gezelschap. Dit beleid stimuleert dat talentvolle 
Oost-Nederlandse makers een plek hebben om te werken. 
Ook Oostpool Stream was een (online) podium waar 
andere gezelschappen of organisaties hun voorstellingen 
konden tonen. 

Deze gezelschappen/ organisaties hebben in  
Huis Oostpool gerepeteerd:
•  Studenten van de acteursopleiding ArtEZ en  

ATKA Keanu Visser, Fjodor Jozefzoon en Mees Hilhorst 
met hun presentatie IJdele Boys 

•  Speels Collectief – Theater zonder beperking heeft  
gerepeteerd aan een voorstelling met en over vrouwen. 

•  WE ARNHEM, creatief platform uit Arnhem aan wiens film 
Oostpool artistieke bijdragen leverde.

•  TG Echo maakte in meerdere periodes gebruik van  
de faciliteiten van Oostpool

Deze gezelschappen/ organisaties waren in  
Huis Oostpool of via Oostpool Stream te zien:
• De Nieuwe Oost – Solitude Ruben Chi
• De Uitnacht Arnhem 
• Luxor Live – Huun-Huur-Tu 
• TG Echo – Echo Anna Schoen
• Laura van Dolron/ De Koe – Een antwoord op alle vragen
• De Nieuwe Oost/ Arnhemse Meisjes – Dance Flavours
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1.3 ZAKELIJK JAARVERSLAG 
Naast artistiek inhoudelijke doelen streeft Toneelgroep 
Oostpool in de beleidsperiode 2021 t/m 2024 naar gemiddeld 
32.900 bezoekers per jaar voor de reguliere voorstellingen 
en voorstellingen op scholen in 2021 en 2022. Voor de jaren 
2023 en 2024 is ingezet op gemiddeld 80.400 bezoekers 
per jaar. Het grote verschil heeft alles te maken met onze 
inschatting van de invloed van de corona pandemie op onze 
activiteiten. Ongeacht de grote impact van corona wordt 
onverminderd ingezet om het bereik in Oost-Nederland 
verder uit te breiden. 2021 was wederom een zeer uitdagend 
jaar wat betreft het overeind houden van een gezonde 
bedrijfsvoering. Gedurende een groot deel van het jaar 
waren de theaters gesloten, waardoor publieksbereik en 
ticketinkomsten na het al zware jaar 2020 nog verder onder 
druk kwamen te staan. Ook toen de theaters wel weer 
(beperkt) open gingen, werd duidelijk dat het publiek niet 
vanzelfsprekend terugkeert. Onder leiding van onze nieuwe 
artistiek directeur is met man en macht gewerkt om waar 
mogelijk aansprekende theaterproducties in de theaters te 
brengen en zo veel mogelijk zichtbaarheid te genereren, 
onder meer door online activiteiten als Oostpool Stream en 
Oostpool Audio. Dit kon opnieuw niet verhinderen dat het 
aantal producties, voorstellingen, het publieksbereik en de 
ticketinkomsten lager waren dan begroot. 
 

1.3.1 Organisatie
In 2021 bestond de vaste formatie van Oostpool uit 
93 medewerkers, in totaal 31,7 fte. 19 medewerkers hebben 
een contract voor onbepaalde tijd, zij vormen samen 
13,8 fte. Op tijdelijke basis waren 74 mensen in dienst voor 
18 fte (2020: 8,7 fte). De gemiddelde duur van deze dienst-
verbanden bedroeg 18 weken, waarbij de duur varieerde 
van 1 dag tot 1 jaar. In hoofdzaak gaat het hier om acteurs, 
waarvan een groot aantal vaker voor het gezelschap werkt. 
De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten en 
pensioenpremies) bedroeg € 20.171,65 voor de medewerkers 
die tot de vaste formatie worden gerekend.
 
Er waren in 2021 ook 9 medewerkers als stagiair bij Oostpool 
betrokken in totaal 2,2 fte (2020: 1,9 fte). Ook waren er 
34 vrijwilligers voor het gezelschap werkzaam in 2021, 
die gezamenlijk 1 fte invulden. In totaal biedt Oostpool 
werkgelegenheid aan 136 medewerkers in 35 fte (2020: 
112 medewerkers in 33,4 fte). 
 
Daarnaast zijn er nog tientallen medewerkers die in opdracht 
van het gezelschap werken en daarvoor een factuur zenden. 
Hier gaat het meestal om regisseurs, ontwerpers, schrijvers 
en theatertechnici. Niet zelden betreft het hier opdrachten 
voor enkele werkdagen. De totale som aan honoraria voor 

deze groep bedroeg in 2021 € 688.745,- en het aantal uren 
bedroeg ongeveer 17.160. Aangezien veel freelancers bijvoor-
beeld een ontwerp voor onze producties maken, is vaak het 
exacte aantal uren per contract niet vastgelegd. Er is daarom 
op basis van ervaringscijfers een inschatting gemaakt van 
het aantal uren dat freelancers voor het gezelschap hebben 
gewerkt voor de totale som aan honoraria. 

Sinds juni 2020 heeft het ministerie van OC&W in totaal 
vijf steunpakketten geregeld voor de cultuursector om het 
wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown 
te compenseren. Bij de aankondiging van het eerste 
steunpakket heeft de minister aangegeven dat ze verwacht 
dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden 
om zzp’ers volledig te compenseren voor geannuleerde 
opdrachten en om nieuwe opdrachten te geven aan 
makers en uitvoerenden, zodat de sector draaiende blijft. 
Helaas kon er ook het afgelopen jaar slechts beperkt live 
gespeeld worden, omdat de podia maar beperkt openwaren. 
Desondanks zijn er door de sector allerlei nieuwe initiatieven 
ontplooid om publiek te bereiken en nieuw aanbod  
te ontwikkelen.
 
Wij hebben als werkgever met behulp van de steunmiddelen 
onze verantwoordelijkheid genomen richting werknemers 
met een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging 
NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met 
de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) 
een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na 
annulering door te betalen volgens een rekenmethode die 
rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn 
waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij 
NAPK). Wij hebben deze richtlijn gehanteerd voor al onze 
opdrachtnemers. De aantallen en fte zijn bovenstaand 
uiteengezet, evenals de in totale som aan honoraria 
voor freelancers.
 
De inhuur van medewerkers in tijdelijke dienst nam in 2021 
toe en de inzet van freelancers nam afgelopen jaar iets af ten 
opzichte van 2020 en 2019. Door de langdurige lockdown en 
de impact die dit had op het aantal producties dat we konden 
maken, bleek het onmogelijk om de flexibele schil in dezelfde 
mate in te zetten als de vorige jaren. Op de momenten dat er 
theatervoorstellingen mogelijk waren, heeft Oostpool zo veel 
als mogelijk geproduceerd met grote aantallen freelancers 
en tijdelijke krachten. Oostpool heeft zich daarmee tot het 
uiterste ingezet om haar flexibele schil te blijven betrekken 
en betalen. Soms door contracten uit te betalen ondanks dat 
het werk wegviel. Soms door nieuwe projecten te initiëren 
die nieuwe werkgelegenheid boden, zonder dat er (veel) 
inkomsten tegenover stonden (bijvoorbeeld Oostpool Audio 
(The Harvest) en Oostpool Stream).

Fair Practice
Oostpool volgt voor vaste en tijdelijke werknemers, stagiairs 
en vrijwilligers integraal de CAO voor Toneel en Dans. 
Daarnaast hanteert Oostpool de richtlijnen voor honoraria 
die zijn opgesteld door onder meer het NAPK en VvL bij het 
contracteren van freelancers. Auteursrechten zijn volgens 
de regelgeving georganiseerd wat betreft voor alle creaties 
die door Oostpool geproduceerd worden. De vergoedingen 
voor auteursrechten van overige rechthebbenden worden 
afgedragen conform de wet. Alle verplichte verzekeringen 
tegen arbeidsrisico’s zijn afgesloten. Oostpoolwerknemers 
participeren in het pensioenfonds Zorg & Welzijn. 
Freelancers en vrijwilligers worden gewezen op de mogelijk-
heden van pensioenopbouw die zij zelf kunnen organiseren.
Oostpool is aangesloten bij de werkgeversorganisatie 
NAPK. Binnen het NAPK en met de sociale partners vindt 
een doorgaande dialoog plaats over passende arbeidsvoor-
waarden en de balans tussen het leveren van toppresentaties 
met beperkte middelen en eerlijke beloning in een veilige 
werkomgeving. Oostpool is transparant over de gehanteerde 
werkwijze bij vergoedingen, haar financiën en prestaties. 
Informatie wordt gedeeld op haar website middels publicatie 
van het jaarverslag.

Sociale veiligheid
Er wordt aan alle formele veiligheidseisen in het werk 
voldaan en er zijn diverse protocollen waarlangs gewerkt 
wordt. In december 2019 is de RI&E voor het laatst 
aangescherpt en goedgekeurd. Het preventieteam houdt 
zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 
Er is een externe klachtencommissie en er zijn twee externe 
vertrouwenspersonen om de medewerkers de kans te geven 
ongewenst gedrag te bespreken, zo nodig met een onafhan-
kelijke derde. 
 
Het contact hierover tussen de externe vertrouwensper-
sonen en de organisatie is op meerdere niveaus geborgd. 
Allereerst zijn de externe vertrouwenspersonen geregeld 
aanwezig in Huis Oostpool om op een toegankelijke manier 
in contact te blijven met de medewerkers. Ook hebben de 
externe vertrouwenspersonen periodiek overleg met de 
pvt, de arbodienst en de Directie. Door middel van een blog 
communiceren de externe vertrouwenspersonen met de 
medewerkersgroep als geheel. Ook is er is een film die alle 
nieuwe medewerkers te zien krijgen, waarin de vertrouwens-
personen zichzelf voorstellen, aangeven voor welke zaken je 
bij hen terecht kan en uitleg geven over hun werkwijze. Er is 
daarnaast rechtstreeks contact tussen de Raad van Toezicht 
met de externe vertrouwenspersonen via de voorzitter van 
de rvt. De externe vertrouwenspersonen nemen 1x per jaar 
deel aan een vergadering van de rvt, waarin de jaarrappor-
tage besproken wordt. 
 

In het jaarrapport 1 november 2020 – 31 oktober 2021 geeft 
de extern vertrouwenspersoon Janny van den Heuvel de 
volgende boodschap: ‘Er zijn in deze periode 5 meldingen 
geweest, waarbij de volgende thema’s werden ingebracht: 
1 intimidatie en 4 overig (sociale veiligheid, spannings-
veld maatschappelijke ontwikkelingen in relatie met werk, 
onvoldoende gehoord worden, macht). Alle melders gaven 
aan een hoge werkdruk te ervaren. 4 melders konden zelf 
verder na telefonisch of face-to-face gesprek. Op verzoek heeft 
de externe vertrouwenspersoon 1 melder bijgestaan in een 
gesprek met een collega. Melder en collega konden daarna zelf 
verder. De afgelopen periode is door Oostpool fors ingezet op 
werken aan een sociaal veilig werkklimaat. Sociale veiligheid is 
volledig als de meest kwetsbare persoon in een organisatie zich 
veilig voelt. Zover is het nog niet. Er is nog veel te doen en de 
ontwikkelingen gaan door. De door alle melders ervaren hoge 
werkdruk is een signaal. Gekoppeld aan de Risico-Inventarisatie 
& Evaluatie (RI&E) blijft Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) 
voortdurend aandacht nodig hebben. Ik heb als externe 
vertrouwenspersoon alle contacten met Oostpool als construc-
tief en open ervaren.’

Ziekteverzuim en werkdruk
Stress en werkdruk stonden bij de Directie, het AT en MT al 
hoog op de agenda en staan dat mede door de gesprekken 
met medewerkers en de externe vertrouwenspersonen in 
2021 opnieuw. Zeker ook vanwege de uitzonderlijke omstan-
digheden waarin de medewerkers moesten functioneren. 
Oostpool medewerkers moesten niet alleen omgaan met 
de gevolgen van corona, maar kregen ook te maken met 
de organisatiewijzigingen en cultuurverandering die nodig 
waren naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 
naar grensoverschrijdend gedrag in de periode waarin de 
vorige directie de leiding had bij Oostpool. 
 
In functioneringsgesprekken met zowel medewerkers in 
loondienst als freelancers wordt structureel veel aandacht 
aan deze onderwerpen besteed en ook in het Management 
Team wordt zorgvuldig stilgestaan in elke fase van het jaar bij 
de belasting van de medewerkers en freelancers in verhou-
ding tot de belastbaarheid. 
 
Het ziekteverzuim over 2021 bedroeg ondanks de uitdagende 
omstandigheden 3,6%. In coronatijd een uitzonderlijk laag 
percentage. Vorig jaar was het verzuimpercentage nog 5,5%. 
Het ziekteverzuimpercentage is in 2021 met name bepaald 
door drie medewerkers die voor langere tijd ziek geweest 
zijn, waarvan er inmiddels twee hersteld zijn en één in de 
loop van 2021 is vertrokken. Mede door de coronapandemie 
blijft het ziekteverzuim ook in 2022 een aandachtspunt.
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Organisatieverandering
Oostpool is een organisatie in ontwikkeling na een jaar 
waarin onveilig gedrag van de voormalige directie aan het 
licht kwam. Op elk van de vier gebieden organisatiestruc-
tuur, organisatiesystemen, mensen (kwaliteiten en gedrag) 
en organisatiecultuur, zijn in 2021 stappen gezet en plannen 
gemaakt om de organisatie veiliger en professioneler te 
maken. Daarnaast is van een groot aantal mensen afscheid 
genomen (grotendeels door natuurlijk verloop) en zijn er veel 
nieuwe mensen aangetrokken, waardoor de vaste kern van 
medewerkers is vernieuwd en het Management Team een 
nieuwe samenstelling heeft gekregen.
 
De organisatiestructuur van Oostpool is medio 2021 
gewijzigd. Alle artistieke processen worden nu aangestuurd 
door het Artistiek Team onder leiding van artistiek directeur 
Daria Bukvić en verder bestaande uit theatermakers Char 
Li Chung, Jan Hulst, Kasper Tarenskeen en dramaturgen 
Fanne Boland en Madelon Kooijman. De afdeling Productie 
& Techniek verzorgt alle processen die cruciaal zijn om 
op topniveau artistieke theaterproducties te maken en te 
touren. Jeroen van Eekelen stuurt deze processen aan. Er is 
een nieuwe afdeling Interactie & Inclusie gevormd, die onder 
leiding staat van Saly Ndoye. Niet alleen alle jongerenpro-
ducties en -activiteiten vallen onder deze afdeling, maar 
ook de ambitieuze agenda om met een grote diversiteit aan 
mensen in Oost-Nederland in contact te komen en samen te 
werken aan meer inclusiviteit in de maatschappij en de kunst 
& cultuur. De afdeling Marketing & Communicatie wordt 
geleid door Daniel Jaspers en richt zich op de corporate 
branding & strategische marketing, voorstellingsmarketing, 
publiciteit & PR. Tenslotte zijn alle activiteiten die ervoor 
moeten zorgen dat de organisatie financieel gezond, veilig, 
gastvrij en verbonden kan functioneren, ondergebracht in de 
afdeling Bedrijfsvoering. 
 
De tweede helft van 2021 is gebruikt om de juiste mensen te 
vinden op de juiste posities in deze nieuwe structuur en de 
afdelingen te helpen om in hun nieuwe opzet goed te gaan 
functioneren. Tegelijkertijd zijn diverse werkprocessen onder 
de loep genomen en verbeterd. Zo is het gehele traject van 
casting van acteurs voor een nieuwe productie opnieuw 
vormgegeven en is er een uitstekende samenwerking 
ontstaan met betrouwbare en veilige castingbureaus. 
Ook het proces van opstarten van nieuwe theaterproducties, 
tussentijdse reflectiemomenten en goede eindevaluaties is 
opnieuw bezien en wordt stap voor stap verbeterd. Hierbij 
is veel aandacht voor het gesprek over omgangsvormen, 
veiligheid en mensen bij wie je terecht kan als je in gesprek 
wilt over iets dat je via de interne kanalen niet kwijt kan of 
wil. De ervaringen met het nieuwe proces zijn goed, maar 
continue aandacht is absoluut noodzakelijk om te zorgen dat 
de gewenste werkwijze daadwerkelijk in alle fasen van het 
maakproces en de tournees wordt nageleefd. 
  

Op het gebied van de organisatiesystemen is ook hard 
gewerkt aan professionalisering. De belangrijkste verande-
ring die in voorbereiding is, is de overgang naar het integrale 
planningssysteem YESplan, dat allerlei huidige deelsystemen 
zal gaan vervangen vanaf maart 2022. Diverse medewerkers 
hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de voorbereiding 
van deze voor Oostpool grote stap, zodat de implementatie 
vanaf 2022 zo vlekkeloos mogelijk kan verlopen. Vanaf 
dat moment zullen alle belangrijke primaire processen 
(productie, verkoop, HR, contractmanagement, etc.) via 
YESplan worden gepland en gemonitord. Daarnaast zijn 
de financiële systemen verder aangepast, of zijn er hiertoe 
voorbereidingen getroffen. De belangrijkste processen wat 
betreft de financiële administratie, waaronder afhande-
ling van de inkomende facturenstroom, gebeuren straks 
geautomatiseerd, en ook de managementrapportage wordt 
geprofessionaliseerd. De afronding van de implementatie 
staat ook voor maart 2022 gepland. In het voorjaar van 2021 
is de arbodienstverlening verder gestroomlijnd samen met 
de nieuwe arbodienst die is gecontracteerd. Verder is de 
loonadministratie uitbesteed aan een professionele externe 
partij. De verwachting is dat door al deze verbeteringen, de 
werkprocessen bij Oostpool stabieler en efficiënter kunnen 
verlopen, waardoor de medewerkers zich (nog) meer kunnen 
richten op hun kerntaken.
 
Wat betreft de ontwikkeling van de kwaliteiten en gedrag 
van mensen, heeft Oostpool ook niet stil gezeten. Oostpool 
voert een levensfasebewust en op duurzame inzetbaarheid 
gericht personeelsbeleid. Er is aandacht voor maximale 
invulling van individuele kwaliteiten en behoeften van 
medewerkers in elke fase van de carrière. Er is in 2021 veel 
ruimte gemaakt voor (online) opleiding en ontwikkeling om 
zo passende interne en externe inzet te stimuleren. In de 
dialoog tussen management, medewerkers en freelan-
cers worden de ontwikkelbehoefte en ontwikkeldoelen 
besproken. Eén medewerker is op basis hiervan een parttime 
HBO opleiding gestart en vier medewerkers volgden een 
coachingstraject om hun groei als professional of leiding-
gevende te versnellen. De leidinggevenden gaan in meerdere 
jaarlijkse sessies in gesprek met de medewerkers over leren 
en ontwikkelen op het werk vanuit vertrouwen en veiligheid. 
Feedback geven en ontvangen, structureel evalueren van 
samenwerkingsrelaties/ projecten en zelfreflectie/ intervisie 
zijn hier onderdeel van. Onder meer een onderzoek onder 
onze diverse samenwerkingspartners (zoals freelance 
acteurs, ontwerpers, scholen, etc.) heeft geleid tot een 
concreet rapport met aanbevelingen hoe nog beter om te 
gaan met de verschillende belangrijke momenten in ons 
werkproces. Onder leiding van Fanne Boland worden de 
aanbevelingen in 2022 geïmplementeerd.
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Op het gebied van de ontwikkeling van de organisatie-
cultuur is verandering een langzaam en langdurig proces, dat 
doorzettingsvermogen en durf vraagt om het echt anders 
te doen. In dit proces laat Oostpool zich door een extern 
expert begeleiden, om te zorgen dat de verandering zich 
daadwerkelijk gaat voortdoen en ook het bij de veranderde 
cultuur passende gedrag wordt ontwikkeld. Het traject 
is in september 2021 gestart met alle medewerkers. 
Het realiseren van een organisatiecultuur waarin veiligheid, 
aandacht voor mensen en artistieke topprestaties hand in 
handgaan, is het gezamenlijke doel. Er wordt gewerkt in 
verschillende fasen. In het najaar is er gebouwd aan een 
koers die richting geeft aan het handelen in de dagelijkse 
praktijk. Er is daarbij met alle medewerkers gekeken naar 
de bedoeling (het ‘waarom’ van Oostpool: wat is nu de 
werkelijke reden dat we willen dat Oostpool bestaat?); de 
leidende principes (het ‘hoe’: op welke manier willen we 
dat Oostpool werkt en wat zijn daarin belangrijke normen 
en waarden?); de thema’s die er toe doen (het ‘wat’: de 
inhoudelijke ontwikkelroute van Oostpool voor de komende 
jaren) en de activiteiten (de ‘wijze waarop’: wat gaan we 
concreet doen?). Vanaf 2022 wordt op basis van de koers 
vormgegeven aan training, opleiding en begeleiding die 
ervoor moet gaan zorgen dat de medewerkers en leiding-
gevenden ook daadwerkelijk het gedrag kunnen ontwikkelen 
dat vereist is om de koers in de dagelijkse praktijk vorm 
te geven. 

Vergadermomenten
In 2021 is minimaal elk kwartaal door de directie met de 
medewerkers van de vaste formatie vergaderd en meerdere 
keren met de freelancers en andere tijdelijke collega’s in 
de projectteams. Naast afdelingsoverleg en productie-
overleg waarin alle bij een productie betrokken disciplines 
bij elkaar komen, is er wekelijks een MT-vergadering waarin 
de artistiek en zakelijk directeur, de afdelingshoofden en 
gezelschapsdramaturg samenkomen. Sinds juni 2021, toen 
de nieuwe artistiek directeur van start ging, is er ook weer 
een tweewekelijks directieoverleg. 

Personeelsvertegenwoordiging (pvt)
De directie is daarnaast met grote regelmaat in gesprek 
met de sinds maart 2021 verkozen pvt (personeelsverte-
genwoordiging), bestaand uit Hergen Verheul (voorzitter), 
Jeroen Heinen (vice-voorzitter) en Femke van Neerven 
(vertegenwoordiger freelancers). Zeker in deze ingewikkelde 
tijd waarin zowel de organisatieverandering als de impact 
van corona een grote rol spelen, was het zeer helpend dat 
directie en pvt elkaar goed wisten te vinden in het bespreken 
van belangrijke kwesties. De pvt is getraind door bureau 
SBI Formaat om haar rol en functioneren goed op poten 
te zetten.
Het gezelschap voldoet hiermee aan het kader dat de 
Fair Practice Code biedt en bouwt elke dag verder aan een 
veilige, integere en inspirerende werkomgeving. 

Diversiteit en Inclusie
Door de aanstelling van Daria Bukvić kreeg het denken, 
spreken en vooral doen van diversiteit & inclusie direct 
een nieuwe impuls. Zij stelt dat in principe geen enkele 
nog samen te stellen cast volledig wit mag zijn – waardoor 
alle (gast)makers en castingbureaus hun horizon moeten 
verbreden. Zij brengt een vanzelfsprekend cultureel divers 
netwerk mee dat zij van harte deelt – waardoor vruchtbare 
nieuwe samenwerkingen ontstaan zoals met ROSE stories. 
Zij is van nature op zoek naar toeschouwers en talenten  
die niet de geijkte paden naar het theater weten te  
vinden – waardoor een jongerenproject met De Lindenberg 
in Nijmegen prioriteit krijgt. Tot slot stimuleert zij om te 
zoeken naar verhalen die vertellen wat tot nu toe onverteld 
bleef – zoals in Hollandsch Glorie, maar ook de toekomst-
plannen van De Bananengeneratie en Het achtste leven  
(voor Brilka) voor 2022. 

Voor de zomer werd de sollicitatieprocedure voor een nieuw 
Hoofd Interactie & Inclusie afgerond. Saly Ndoye is deskun-
dige op het vlak van inclusiviteit en heeft meteen haar visie 
ingezet op alle dimensies van inclusiviteit: partners, publiek, 
programma en personeel. De nieuwe context- en jongeren-
programma’s worden altijd langs dezelfde meetlat gelegd. 
Bijvoorbeeld de podcast bij Girls & Boys waarin vrouwen- én 
mannenemancipatie tegen het licht gehouden werd door 
wetenschappers met een diverse culturele achtergrond. 
Of de actieve rol die Oostpool speelt bij het vergoten van de 
rol van Keti Koti in Arnhem, waarbij 40 instellingen bij elkaar 
gekomen zijn om hiervoor de handen ineen te slaan. 
  
Maar diversiteit & inclusiviteit rust nadrukkelijk niet alleen op 
de schouders van Bukvić en Ndoye. Er zijn meerdere ingrepen 
gedaan om de meerstemmigheid van en binnen Oostpool 
te vergroten. Voor het cultuur-verander-traject is een Design 
Team opgesteld dat bestaat uit Julia Wassink (Planning & 
Verkoop), Fanne Boland (gezelschapsdramaturg), Saly Ndoye 
(Hoofd Interactie & Inclusie), Michiel Nannen (Zakelijk 
Directeur), Daria Bukvić (Artistiek Directeur) en Maaike Arends 
(extern adviseur Interdyne). Dit zorgt er voor dat het proces 
dat doorlopen wordt niet puur vanuit de directie opgelegd 
wordt, maar gedragen is door een bredere vertegen-
woordiging van het gezelschap. Ook zijn er Operationele 
MT-overleggen in het leven geroepen. Dit zijn tweeweke-
lijkse bijeenkomsten met alle hoofden van afdelingen zonder 
de directie. Dit bevordert de onderlinge afstemming en 
bevraging van de dagelijkse praktijk van de verschillende 
afdelingen en geeft het MT de mogelijkheid om knelpunten 
en kansen gezamenlijk te agenderen bij de directie. 
 
HR was al doordrongen van de noodzaak tot een meer divers 
wervingsbeleid voor nieuw personeel. Dit heeft tot goede 
nieuwe aanstellingen geleid, maar het gaat niet vanzelf. 
Zeker is opvallend dat de wens om mensen aan te trekken 
die zowel een ontwikkeld lokaal netwerk hebben én van 

kleur of bicultureel zijn of op een andere manier de represen-
tatie binnen het gezelschap vergroten, niet gemakkelijk te 
vervullen is. Maar de aanhouder wint. 
Een belangrijk aandachtspunt blijft de toegankelijkheid van 
het theater en de kantoren van Oostpool voor ouderen en 
mensen met een beperking. In het huidige pand zijn de 
mogelijkheden voor verdere verbeteringen zeer beperkt. 
Helaas werd in december 2021 duidelijk dat er voorlopig geen 
uitzicht op een spoedige verhuizing van Oostpool naar een 
nieuw pand. Dat betekent dat Oostpool in 2022 concrete 
plannen gaat ontwikkelen om waar mogelijk het huidige pand 
met enkele noodgrepen toegankelijker te maken.

Governance
Oostpool past de principes en aanbevelingen van de 
Governance Code Cultuur 2019 toe. Eenmaal per jaar wordt 
de code besproken in de raad van toezicht en het bestuur en 
bekeken in hoeverre het besturingsmodel nog voldoet. Gezien 
de omvang die Toneelgroep Oostpool heeft als professioneel 
BIS-gezelschap, vindt het bestuur en de raad van toezicht het 
huidige raad van toezicht model passend. De Governance 
Code Cultuur stond in de vergaderingen van de raad van 
toezicht in 2021 nadrukkelijk op de agenda en is regelmatig 
onderling en met het bestuur besproken. Een korte toelich-
ting op de toepassing van de principes: 
•  Oostpool realiseert haar maatschappelijke doelstelling 

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

  Oostpool kende vanwege de voortgaande coronapandemie 
in 2021 opnieuw een uitdagend jaar. Ondanks dat er weinig 
voorstellingen gespeeld konden worden in het theater, 
zijn er in 2021 belangrijke stappen gezet in het realiseren 
van de maatschappelijke doelstelling. Zo is er een afdeling 
Interactie & Inclusie gestart die projecten heeft geïnitieerd 
om nieuwe doelgroepen met kunst & cultuur in aanraking 
te laten komen, is er in samenwerking met DEN een traject 
gestart om de digitalisering van het rijke Oostpool archief 
(en daarmee een stuk erfgoed) professioneel ter hand te 
nemen en zijn er op tal van terreinen samenwerkingen 
aangegaan met culturele en sociale partners. Daarnaast 
is het gesprek met interne en externe belanghebbenden 
doorgezet over de wijze waarop Oostpool haar maatschap-
pelijke doelstelling kan bereiken (bijvoorbeeld met (oud) 
medewerkers, freelancers, theaters, scholen  
en subsidienten).

•  Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en 
handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 
vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan  
op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegen- 
strijdige belangen.

  Oostpool heeft in 2021 naar aanleiding van de uitkomsten 
van het onderzoek over de misstanden bij Oostpool onder 
de voormalige directie, diverse maatregelen genomen. 
De meest zichtbare waren de aanstelling van een nieuwe 
bestuurder (artistiek directeur Daria Bukvić) en een nieuwe 
voorzitter van de Raad van Toezicht (Eduard Nazarski) per 
1 juni 2021. Er is in de voorbereiding hierop nadrukkelijk 
gekeken naar het functieprofiel, de (gedrags-)protocollen 
en de taakinvulling van bestuurs- en toezichthoudende 
functies. Dit naast de al bestaande spelregels in de statuten 
en reglementen van Oostpool over onafhankelijkheid 
en integriteit van bestuurders en toezichthouders, die 
getoetst en aangescherpt zijn. In het najaar hebben raad 
van toezicht en bestuur gezamenlijk opnieuw getoetst 
in hoeverre bij alle bestuurders en toezichthouders de 
onafhankelijkheid en integriteit geborgd is, of dat er ergens 
spraken was van belangenverstrengeling. Hier kwamen 
geen aandachtspunten uit. 
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•  Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van  
hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken,  
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 
handelen daarnaar.

  De verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur 
en raad van toezicht is vastgelegd in de statuten en 
reglementen. Op reguliere basis, maar minimaal 5 keer 
jaar, komt de raad van toezicht bijeen en informeert zich 
uitgebreid over de stand van zaken bij Oostpool, mede 
op basis van een rapportage van het bestuur. Op basis 
van de jaarlijkse zelfevaluatie is medio 2021 door de rvt 
besloten de portefeuilleverdeling helderder te maken 
en ook te werken met schaduwportefeuillehouders. 
Dat betekent dat bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid 
voor de portefeuille HR/veiligheid/Inclusie nadrukkelijk bij 
één van de toezichthouders ligt, maar dat er tevens een 
tweede toezichthouder is die naast zijn of haar primaire 
portefeuille, ook verantwoordelijkheid neemt voor de 
portefeuille van de collega. De voorzitter ziet toe op een 
goede taakverdeling en bewaakt of hier ook naar wordt 
gehandeld. Daarnaast hebben drie rvt leden aangegeven 
hun termijn niet te willen verlengen, waardoor bij de 
werving van nieuwe rvt leden nog specifieker gezocht kan 
worden naar de benodigde kwalificaties voor de verschil-
lende portefeuillehouders.

•  Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en 
dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten  
van de organisatie.

  Het bestuur van Oostpool bestaat per 1 juni 2021 weer 
uit twee bestuurders, die tweewekelijks bestuursoverleg 
hebben en eveneens tweewekelijks overleg met het 
gehele MT en het AT. Ook overlegt het bestuur minimaal 
tweemaandelijks met de pvt en elk kwartaal met het voltal-
lige personeel. Er is een duidelijke taakverdeling tussen de 
bestuurders en er wordt met de andere AT en MT leden 
zorgvuldig samengewerkt om tot weloverwogen en breed 
gedragen besluiten te komen.

•  Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met  
de mensen en de middelen van de organisatie.

  Het bestuur onderschrijft de fair practice code en de code 
diversiteit & inclusie en geeft hier actief vorm aan. Elders 
in dit verslag wordt dit uitgebreid toegelicht. Ook het 
risicomanagement is nadrukkelijk onderwerp van gesprek 
bij Oostpool en wordt elders nader toegelicht. Er is veel 
aandacht voor het zorgvuldig omgaan met mensen in de 
organisatie en er is een groot aantal vernieuwingen en 
verbeteringen in gang gezet in 2021 op dit gebied. Ook  
de middelen worden weloverwogen ingezet, waarbij 
steeds scherp bekeken wordt of kosten in verhouding 
staan tot de opbrengsten.

•  De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, 
adviserende en werkgeversrol op een professionele en 
onafhankelijke wijze uit. De raad van toezicht is verant-
woordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

  In het verslag van de Raad van toezicht wordt nader 
ingegaan op de naleving van deze principes van de code.
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1.3.2 Publiek

In deze subparagraaf wordt een toelichting gegeven bij 
het prestatieoverzicht zoals dat in de jaarrekening 2021 is 
opgenomen (zie paragraaf 3.10 Prestatieoverzicht 2021). 

Reguliere voorstellingen
In 2021 waren er 29.814 bezoekers bij de reguliere voorstel-
lingen van Oostpool. Opnieuw een zeer laag aantal vanwege 
de coronapandemie, dat in schril contrast staat met de 
goede resultaten van voor de pandemie in 2019 (75.867 
bezoekers) en 2018 (70.312 bezoekers). De verdeling tussen 
bezoekers van onze voorstellingen in het theater (op het 
moment dat dat mogelijk was) en bezoekers van onze 
online voorstellingen was als volgt: 26.674 bezoekers in het 
theater en 3.140 bezoekers voor de livestreams. Daarbij 
moet aangetekend worden dat gemiddeld genomen per 
betaalde inlog op de livestream meerdere mensen kijken, dus 
het aantal livestream kijkers ligt feitelijk een stuk hoger dan 
het aantal verkochte ‘kaarten’. Grote publiekstrekker in ons 
theateraanbod in de zomer van 2021 was Hollandsch Glorie 
(in totaal 13.840 toeschouwers bij 33 voorstellingen). In ons 
livestream aanbod sprong de voorstelling Laura H. eruit met 
1.113 betalende bezoekers bij deze eenmalige live vertoning.
 
Voor de jaren 2021-2022 is gemiddeld 28.700 bezoekers 
per jaar als doel gesteld voor reguliere voorstellingen in 
het aangepaste meerjarenplan BIS-plan 2021-2024 (het 
zogenaamde corona-addendum). Ten opzichte van de 
begroting werden er in 2021 dus 1.114 meer toeschouwers 
voor onze reguliere voorstellingen dan in de begroting 
voorzien. De gemiddeld beoogde publieksopkomst bij 
reguliere voorstellingen over 2021 en 2022 kan dus ook 
zeker gehaald worden, als het jaar 2022 wat voorspelbaarder 
verloopt qua lockdowns dan 2021.
 
In de periode juni t/m november, toen de theaters weer 
(deels) open mochten, speelden we 118 reguliere voorstel-
lingen in het theater. Daarnaast werden 7 reguliere 
voorstellingen aangeboden via livestream. Het gemiddelde 
aantal betalende bezoekers per voorstelling kwam daarmee 
in het theater op 226 en per livestream voorstelling hadden 
we gemiddeld 448 inlogs. 
 
De reguliere voorstellingen bestaan uit zowel groot 
gemonteerde voorstellingen voor het lijsttoneel van schouw-
burgen als uit producties voor de kleine en middenzalen van 
schouwburg en theaters. Het gezelschap speelt veelvuldig 
in het eigen theater, Huis Oostpool, dat een vlakke vloerthe-
ater is van de midden categorie. Oostpool brengt beide 
type voorstellingen ook op (zomer)festivals, waaronder 
groot gemonteerde voorstellingen op locatie voor een groot 
publiek en relatief kleine voorstellingen voor een beperkte 
publiekscapaciteit, maar met een hoge uitvoeringsfrequentie 
zoals de voorstellingen voor het zomerfestival de Parade. 
 

In 2021 werden 23.581 bezoekers bij de groot 
gemonteerde voorstellingen geteld in het theater (waarvan 
1.187 vrijkaarten). Dat zijn er 17.031 meer dan in 2020. Bij de 
voorstellingen voor de kleine en middenzalen werden in 
2021 8.883 bezoekers geteld in het theater (inclusief 956 
vrijkaarten). Dat zijn er 165 meer dan het jaar ervoor. 

Schoolvoorstellingen
Het gezelschap maakt in coproductie met Theater 
Sonnevanck uit Enschede voorstellingen voor jongeren 
die op scholen spelen. In 2021 werden die bezocht door 
4.467 leerlingen in het klaslokaal of op het schoolplein. 
Dat zijn er 1.197 meer dan in 2020 en 267 meer dan begroot. 
Daarnaast waren er 2.127 leerlingen die een online voorstel-
ling bijwoonden (in 2020 waren dit er 4.800). In hoofdzaak 
wordt door Oostpool gespeeld op een groot aantal scholen 
voor voortgezet onderwijs in heel Oost-Nederland. 
In verband met de coronapandemie konden de voorjaar-
stournees van de trailervoorstelling en de voorstelling in 
de klas niet doorgaan. In plaats daarvan keken veel school-
klassen de verfilming van de trailervoorstelling God? online, 
waardoor zij toch een voorstelling konden zien in het voorjaar 
van 2021. Inspelend op de onzekere situatie werd in het 
najaar van 2021 de schoolpleinvoorstelling Crazy, Stupid 
opnieuw aangeboden en de geheel nieuwe klassenvoorstel-
ling Alles wat Theater is. Gedurende enkele maanden kon 
er zo toch nog op scholen gespeeld worden. In Gelderland 
werden in totaal (op locatie en online) 83 voorstellingen door 
3.975 leerlingen gezien. 394 leerlingen hiervan zagen de 
voorstellingen in Arnhem. In Overijssel bereikten we in 2021 
2.619 leerlingen met 62 voorstellingen. 

Online, podcast en televisie-activiteiten
In de eerste helft van 2021 heeft Oostpool veel ervaring 
opgedaan met het produceren van livestream voorstellingen. 
Gedurende enkele maanden werd er bijna elke vrijdag een 
livestream georganiseerd van een voorstelling die live werd 
gespeeld in Huis Oostpool onder de titel Oostpool Stream. 
De publieksaantallen van dit online platform zijn al eerder 
gememoreerd. Daarnaast werd de 6-delige audio voorstel-
ling The Harvest geproduceerd, die in 2021 3.307 luisteraars 
trok. Ook werden er diverse podcasts gemaakt, waaronder 
die rond de voorstelling Girls&Boys eind november, die in de 
eerste maand meteen 1.431 luisteraars trok. De voorstelling 
Wrak werd geschikt gemaakt voor een televisieuitzending 
op NPO3 en trok 31.000 kijkers. Daarnaast werd een online 
jongerenproject geproduceerd (PuinHoop) en uitgezonden 
op Youtube voor 1.513 kijkers. Voor de scholen werd de 
verfilming God? gemaakt (2.127 leerlingen keken hiernaar 
tegen betaling) en werd de registratie van Crazy, Stupid en 
Bromance aangeboden (450 kijkers tegen betaling).

Overige activiteiten
In totaal namen 2.292 mensen in 2021 deel aan diverse 
overige en educatieve activiteiten die op locatie werden 
aangeboden. Het gaat om openbare repetities en 
workshops, inleidingen en nagesprekken, en preview 
avonden zoals de Uitnacht Arnhem en Kunstnacht Nijmegen. 

Oost-Nederland
In de subsidieperiode 2021-2024 wil Toneelgroep Oostpool 
het bezoek in Overijssel en Gelderland verder laten groeien 
door intensivering van de samenwerking met theaters, 
collega instellingen en sociale partners. Zo werd samen met 
Phion, Introdans en Musis&Stadstheater het grootschalige 
project Midzomernachtsdroom opgestart in 2021 in nauwe 
samenwerking met de grote Oostelijke schouwburgen. 
De samenwerking op het gebied van marketing, educatie 
en interactie met nieuwe doelgroepen verloopt steeds 
beter en de verwachting is dan ook dat dit project in 2022 
een grote groep inwoners van Gelderland en Overijssel 
gaat bereiken die nog niet eerder een Oostpool voorstel-
ling zagen. Ook door de samenwerking voor Oostpool 
Stream met De Nieuwe Oost en TgEcho is het bereik in 
de regio toegenomen. Van de in totaal 33.787 kaartkopers 
(36.406 inclusief vrijkaarten) werden er in 2021 12.313 in 
Oost-Nederland geteld (13.714 inclusief vrijkaarten). Dit is 
ongeveer 36% van het totaal. Oostpool streeft ernaar het 
publieksbereik in Oost-Nederland verder te laten stijgen, ook 
als de zalen weer vol mogen lopen na de pandemie. 

De Oost-Nederlandse publieksopkomst bestaat uit bezoekers 
aan reguliere voorstellingen en uit bezoekers van schoolvoor-
stellingen. Het bezoek aan reguliere voorstellingen kwam 
in 2019 uit op 15.759. In 2020 was dit aantal om bekende 
redenen veel lager (7.014), evenals in 2021 (7.120). Zodra de 
theaters weer volledig open mogen, verwachten we een 
forse groei in dit publieksbereik.

Jong en divers publiek
Toneelgroep Oostpool streeft er naar een jonge, diverse 
groep mensen te bereiken en hen in toneel te interes-
seren. Samen met Theater Sonnevanck is er een groot 
aanbod aan jongerenvoorstellingen ontwikkeld, maar ook 
reguliere voorstellingen als Hollandsch Glorie, Baby Crazy 
en Wrak trokken een groot aantal bezoekers die samen een 
afspiegeling vormen van de diversiteit van de Nederlandse 
maatschappij. Specifiek onder de jongeren vanaf 12 jaar 
die de schoolvoorstellingen bezoeken, wordt actief belang-
stelling gewekt voor de rest van het aanbod in de reguliere 
theaters en online. Onder meer via ons jongerenplatform 
Jong Oostpool, de Vooropleiding die we samen met onder 
andere het ROC Rijn IJssel en ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten aanbieden, en via diverse projecten in Arnhem en 
Nijmegen wordt de band met jongeren versterkt en hun 
input en reactie op onze programmering gevraagd. 

Social media en marketingbereik
Het aantal unieke bezoekers aan de website van Toneelgroep 
Oostpool bedroeg ruim 125.000 en dat is fors hoger dan 
vorig jaar, toen dit er 93.000 waren. Het aantal website-
bezoeken (incl. herhaalbezoek) nam ook flink toe ten 
opzichte van 2020 tot 171.931 (2020: 136.589). Hier is 
duidelijk het effect te zien van een groot aantal nieuwe 
producties in 2021 en het aantreden van de nieuwe 
artistiek directeur. Het aantal Nieuwsbrief abonnees nam 
wel behoorlijk af, van 14.205 in 2020 naar 10.434 in 2021. 
De communicatie van Oostpool verloopt meer en meer via 
de social media, waardoor de meeste (jonge) volgers geen 
Nieuwsbrief meer nodig hebben.
 
Toneelgroep Oostpool was in 2021 weer meer in het nieuws 
dan het jaar ervoor. Daarmee werd de al jaren stijgende 
trend doorgezet. De mediawaarde van de free publicity steeg 
tot € 3.836.544,- (bron: Media Info Groep). In 2020 was de 
mediawaarde € 3.303.975,- en in 2019 € 3.246.304,-. Mede 
dankzij enkele succesvolle producties en veel publiciteit rond 
het aantreden van de artistiek directeur, was Oostpool veel in 
het nieuws.
 
Sociale media zijn de belangrijkste kanalen voor Toneelgroep 
Oostpool om zichtbaar te zijn. Het aantal volgers op 
Facebook van het gezelschap groeide van 14.136 in 2020 
naar 14.790 in 2021. Instagram steeg ook verder door, van 
6.616 naar 7.613 volgers. Het bereik van de berichten op de 
social media was groot: 1.729.893, wat een gemiddeld bereik 
betekent van 2.340 per bericht.
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1.3.3 Prestaties 

In deze subparagraaf wordt een toelichting gegeven op het 
aantal producties en het aantal uitvoeringen dat van deze 
producties is gegeven. Zie het prestatieoverzicht 2021 zoals 
opgenomen in paragraaf 3.9. 

Producties
In 2021 werden 15 producties gerealiseerd, waarvan er 
3 nieuwe volledig eigen productie waren en maar liefst 
7 nieuwe coproducties. Er waren ook 3 hernemingen van 
eigen producties en 2 hernemingen van coproducties. 
4 producties waren groot gemonteerd met een capaciteit 
van meer dan 400 stoelen per voorstelling. 5 producties 
waren gericht op een kleinere publieksgroepen en werden 
in vlakke vloertheaters, op scholen of op festivals gespeeld. 
6 producties werden specifiek voor online/ streaming 
platforms hernomen. 

In totaal werden er ten opzichte van 2020 5 producties meer 
gemaakt. 1 nieuwe productie meer en 4 hernemingen meer. 
In vergelijking met de begroting voor de periode 2021-2022 
werd qua nieuwe producties 1 grote zaal productie meer 
gemaakt en 1 productie voor de kleine/midden zaal minder.

Uitvoeringen
Van de 15 gerealiseerde producties werden in 2021 totaal 
263 uitvoeringen gegeven, waarvan 125 reguliere voorstel-
lingen en 145 schoolgebonden voorstellingen. Begroot 
waren 160 reguliere en 140 schoolgebonden voorstellingen. 
Het lagere aantal reguliere voorstellingen kan verklaard 
worden door de onverwachte nieuwe lockdown einde 
2021, toen er diverse tournees helaas weer stopgezet 
moesten worden.

Ten opzichte van 2020 zijn er in 2021 57 reguliere voorstel-
lingen minder gespeeld. Het aantal schoolvoorstellingen 
daalde eveneens van 175 in 2020 naar 145 in 2021. Gezien 
het feit dat in 2021 de theaters uiteindelijk grotendeels 
gesloten waren, is dit toch een goed resultaat te noemen.

Oost-Nederland
Van de 125 reguliere voorstellingen vonden er 43 in 
Oost-Nederland plaats: 28 in Arnhem, 8 in de rest van 
Gelderland en 7 in Overijssel. In de rest van Nederland  
werd 82 keer gespeeld. 

Alle 145 schoolgebonden voorstellingen werden in 
Oost-Nederland gespeeld: 83 in Gelderland en 62 in 
Overijssel. In 2021 werd 70% van alle voorstellingen van 
Oostpool in Oost-Nederland gespeeld (2020: 68%). 

Gastvoorstellingen
Naast de reguliere en schoolgebonden voorstellingen  
was Huis Oostpool ontvangend theater voor 5 gastvoorstel-
lingen in 2021 van onder meer TgEcho en Ruben Chi/ 
De Nieuwe Oost. 
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1.3.4 Partners 

Toneelgroep Oostpool staat midden in de samenleving. 
Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de voorstellingen zelf, 
maar blijkt ook uit het grote aantal overheden, organisaties, 
bedrijven en personen waarmee op allerlei manieren en in 
een wisselende verbanden en intensiteit wordt gewerkt. Niet 
alleen worden jaarlijks veel professionals bij de productie 
van voorstellingen betrokken, maar er wordt ook met 
tientallen schouwburgen, theaters en festivals samenge-
werkt. Daarnaast zijn er allerlei toeleverende bedrijven bij 
Toneelgroep Oostpool betrokken; van de horeca in Huis 
Oostpool tot het vervoer van acteurs na de voorstelling. 

Huis Oostpool
De belangrijkste partner voor Toneelgroep Oostpool is de 
Stichting Toneelhuis Arnhem. Deze stichting is eigenaar 
van Huis Oostpool en van het repetitiegebouw. Alle drie 
de bestuurders van de Stichting Toneelhuis Arnhem zijn 
ook toezichthouder bij Toneelgroep Oostpool. Er bestaat 
geen formeel zeggenschap tussen beide stichtingen. 
Wel maakt de Stichting Toneelhuis Arnhem gebruik van de 
administratieve infrastructuur van de toneelgroep en is er 
een rekeningcourantverhouding met elkaar. De Stichting 
Toneelhuis Arnhem stelt een eigen jaarrekening op. 
  
Huis Oostpool is een rijksmonument. Het bestaat uit een 
theaterzaal met 220 zitplaatsen op een tribune, een foyer 
met bijbehorende faciliteiten, een kleine repetitiestudio, een 
kostuumatelier en kantoren. In het repetitiegebouw - om 
de hoek bij Huis Oostpool - zijn twee grote repetitielokalen, 
een kleine keuken en een berging. Daarnaast huurt het 
gezelschap van een derde partij aan de rand van de stad een 
pakhuis waar decors en kostuums worden opgeslagen en 
waar ook een werkplaats is voor hout- en metaalbewerking 
t.b.v. decors. 
  
Van deze faciliteiten profiteert niet alleen Toneelgroep 
Oostpool zelf. In Arnhem gevestigde professionele toneel-
gezelschappen, kunnen in overleg gratis gebruik maken van 
de repetitieruimte van het gezelschap. Zie ook subparagraaf 
1.2.4 Gastvoorstellingen in Huis Oostpool. 
  
Wat betreft de horeca in Huis Oostpool wordt er al enkele 
jaren plezierig samengewerkt met Luxor Live. Helaas heeft 
Luxor Live einde 2021 laten weten de samenwerking medio 
2022 te willen beëindigen omdat ze de prioriteiten in haar 
bedrijfsvoering anders wil gaan leggen. 

Coproducenten
Opnieuw werkte Oostpool veelvuldig met anderen samen 
aan de productie van voorstellingen (zie ook de inhoudelijke 
beschrijving van de voorstellingen in paragraaf 1.2.1):
•  Binnen de vaste alliantie met Theater Sonnevanck in 

Enschede werden ondanks de moeilijke omstandigheden 
een trailervoorstelling voor jongeren gecoproduceerd en 
gespeeld (Crazy, Stupid) en een geheel nieuwe voorstelling 
gemaakt die in de klas werd gespeeld (Alles wat theater 
is). Deze voorstellingen wareb uitsluitend op middelbare 
scholen in Oost-Nederland te zien. Aanvullend daarop 
werd de trailervoorstelling God? verfilmd en online 
aangeboden aan de scholen en bleef de registratie van 
Bromance eveneens digitaal beschikbaar.

•   Een mooie samenwerking met stichting het 
Amsterdamse Bostheater heeft geleid tot de voorstel-
ling Hollandsch Glorie die in de zomer van 2021 zes 
weken heeft gespeeld in het (openlucht) Bostheater in 
Amsterdam. Oostpool produceerde de voorstelling, het 
Bostheater zorgde voor alle faciliteiten die nodig waren om 
in het Bostheater te kunnen werken. Een zeer geslaagde 
samenwerking.

•  Stichting WENDE en Oostpool werkten in 2021 intensief 
samen aan de nieuwe voorstelling van Wende Snijders 
getiteld De Wildernis. Met de inzet van mensen en 
middelen van Oostpool en een stevige financiële bijdrage, 
werd het voor stichting WENDE mogelijk de voorstelling te 
maken in deze moeilijke corona tijd. Ook lukte het om nog 
twee try-out series te organiseren in theaters en clubs. 
De volledige tournee zal in 2022 plaats vinden.

•  Stichting ROSE stories en Oostpool produceerden in 2021 
samen de voorstelling Wrak van Fadua El Akchaoui in regie 
van Daria Bukvić. Een eerste versie van de voorstelling 
werd op NPO3 uitgezonden, de definitieve versie ging in 
het najaar van 2021 in première in Huis Oostpool.

•  Ten tijde van de lockdown in de 1e helft van 2021 richtte 
Oostpool het platform Oostpool Stream op en werkte 
daarin in coproductie met De Nieuwe Oost en TgEcho. 
Op deze wijze werd het mogelijk het publiek elke vrijdag 
een livestream aan te bieden van een in Huis Oostpool 
opgevoerde voorstelling. Door eendrachtige samenwer-
king tussen de Oostelijke partners was het mogelijk dit 
arbeidsintensieve en financieel uitdagende project op 
kwalitatief hoogstaand niveau te realiseren.

•  Oostpool en Frascati producties produceerden gezamen-
lijk de voorstelling De Profundis van Char Li Chung. Helaas 
kon deze voorstelling maar beperkt gespeeld worden in 
2021 vanwege de lockdown.
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Subsidiegevers, sponsors en donateurs
Naast inkomsten uit het spelen van voorstellingen wordt de 
werking van Toneelgroep Oostpool in hoofdzaak mogelijk 
gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, de provincies Gelderland en Overijssel en de 
gemeente Arnhem. 
 
Dirkzwager advocaten & notarissen en Rabobank Arnhem 
en Omstreken zijn vaste samenwerkingspartners vanuit het 
bedrijfsleven. Zij hechten aan de vestiging in Arnhem van 
topinstellingen op het gebied van de kunsten en steunen 
daarom ook Introdans en Phion.
 
Bij de productie van Hollandsch Glorie werd voor het eerst 
samengewerkt met het Blockbuster Fonds om de marketing-
inspanningen en daarmee het publieksbereik te vergroten. 
Ondanks het voor Oostpool grote publieksbereik dat werd 
behaald, werden de beoogde doelstellingen helaas niet 
gehaald, met name door de impact van het coronabeleid.
 
Op het gebied van Interactie & Inclusie werd een interes-
sante nieuwe samenwerking aangegaan met de Gemeente 
Arnhem, New Dutch Connections en Cultuur Oost in het 
project Future Citizens Oost, waarvan de voorbereidingen in 
2021 zijn gestart en de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden. 
 
Tenslotte werd er in Nijmegen ook een nieuwe samenwer-
king gestart met de Gemeente Nijmegen als subsidient en 
De Lindenberg als partner. Het betreft het speciaal voor 
Nijmegen ontwikkelde jongerenproject Spring Awakening. 
Ook in dit geval waren de voorbereidingen in 2021 en vindt 
de uitvoering plaats in 2022.

Lauwersgracht Alliantie 
Eind 2020 nam de Gemeenteraad van Arnhem op basis 
van een voorstel door het College van B&W het besluit 
om te investeren in de plannen van de Lauwersgracht 
Alliantie om te gaan samenwonen op de plek van het 
huidige Stadstheater Arnhem. De Alliantie betreft een 
nauwe samenwerking tussen Stadstheater Arnhem en 
de BIS-gezelschappen Introdans, Phion en Toneelgroep 
Oostpool. Helaas bleek in 2021 dat de plannen te duur 
waren om ze in de oorspronkelijke vorm uit te voeren. 
Dit betekent dat het Stadstheater wel verbouwd zal worden 
met financiering door de Gemeente Arnhem, maar dat 
Oostpool en Introdans nieuwe plannen moeten maken 
voor toekomst bestendige huisvesting om ook op termijn 
hun werk te kunnen blijven doen in Oost-Nederland. 
Het College van B&W heeft de gemeenteraad van Arnhem 
voorgesteld 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor 
het vinden van een huisvestingsoplossing voor de twee 
gezelschappen gezamenlijk. Er wordt door Introdans en 
Oostpool constructief en voortvarend samengewerkt om een 
sluitende business case te ontwikkelen voor een pand waarin 

de twee gezelschappen gezamenlijk hun repetitieruimte 
en kantoorruimte kunnen realiseren in de nabije omgeving 
van het Stadstheater. De Provincie Gelderland participeert 
naast de Gemeente Arnhem in de gesprekken over de rol en 
betekenis van de gezelschappen in Oost-Nederland en de 
huisvesting die daarbij nodig is. 

Proeftuin jeugdtheater en jeugddans en De Generator
De proeftuin jeugdtheater en jeugddans is er op gericht 
post-emerging makers zich verder te laten ontplooien door 
werk te maken voor nieuwe doelgroepen in Oost-Nederland. 
Zij hebben zich artistiek en productioneel al bewezen. 
Initiatiefnemers en kernpartners zijn: Oostpool, Introdans, 
Sonnevanck, De Nieuwe Oost, Stadstheater Arnhem, 
Stadsschouwburg Nijmegen en Kwatta.
 
Vanuit dit succesvolle samenwerkingsverband is vervolgens 
door Oostpool, Introdans, Sonnevanck, De Nieuwe Oost, 
Phion en de Cultuur Academy/Schakel025 een ontwik-
kelingstraject gestart voor zakelijke helden en talenten 
in de culturele sector van Oost-Nederland. Het traject 
is in september van start gegaan met acht talenten en is 
mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en de 
Provincie Gelderland.
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1.3.6 Risicobeheer
Zoals elke organisatie heeft ook Toneelgroep Oostpool 
te maken met een veelheid aan risico’s van een zeer 
uiteenlopende aard. Het gaat om een bundeling van strate-
gische, operationele en artistieke risico’s, die elk met een 
combinatie van kans en (financiële) impact gevolgen kunnen 
hebben voor de bedrijfsvoering. De mate waarin deze 
risico’s kunnen worden geaccepteerd hangt zowel af van 
de mogelijkheden om deze met bepaalde maatregelen te 
verminderen (verzekeringen, back-up processen, adminis-
tratieve controlemechanismen, procedures e.d.) als van het 
weerstandvermogen van de organisatie. 

1.3.5 Ondernemerschap 

Ondernemerschap wordt in de sector beoordeeld aan de 
hand van de verhouding eigen inkomsten ten opzichte 
van ontvangen structurele overheidssubsidies. In 2021 
werd 17,3% aan eigen inkomsten behaald. In 2020 was 
dit percentage 24,0%. De oorzaak van het lage eigen 

2021 2020 2019 2018 2017

eigen inkomsten* 606.117 807.864 1.244.836 1.175.846 1.287.750

2021 2020 2019 2018 2017

% eigen inkomsten 17,3 24,0 37,2 36,2 40,5

*genoemde bedragen zijn exclusief verstrekte vrijkaarten.

Het totaal aan eigen inkomsten van Toneelgroep Oostpool 
bedroeg in 2021 €606.117. Ze zijn daarmee € 200.383 lager 
dan begroot en € 201.747 lager dan in 2020. De daling ten 
opzichte van de begroting is deels toe te schrijven aan de 
onverwachte annulering van de programmering in het najaar 
van 2021 vanwege overheidsmaatregelen om de pandemie 

te beteugelen, terwijl verwacht was dat na vaccinatie  
de theaters weer open konden. Een tweede belangrijke 
reden is dat er € 54.401 als oninbare vordering bij scholen 
moest worden afgeschreven (omzet was meegenomen in de 
jaarrekening 2020).

inkomstenpercentage ligt in de sterk dalende eigen 
inkomsten door de lockdown tijdens een groot deel van het 
jaar. 

In 2021 heeft risicomanagement de volle aandacht gehad 
van raad van toezicht, bestuur en management. Met name 
op het vlak van gezondheid en (sociale) veiligheid van het 
personeel is veel aandacht besteed aan de risico’s en het 
verkleinen van de kans dat ze zich voordoen. In het najaar 
van 2021 is in samenwerking tussen raad van toezicht en 
bestuur weer een uitgebreide risico analyse gedaan om 
alle risico’s op de verschillende gebieden goed in kaart te 
brengen en beheersmaatregelen te checken en waar nodig 
te ontwikkelen. Dit proces is samen met het management-
team doorlopen. Het bestuur verwacht hiermee alle risico’s 
goed in beeld te hebben en indien nodig passende maatre-
gelen te kunnen nemen.

1.3.7  Financiën
 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de 
financiële resultaten en stand van zaken ultimo 2021, zoals 
weergegeven in hoofdstuk 3: enkelvoudige jaarrekening 2021.

De in de jaarrekening opgenomen begroting is de norm - 
begroting voor 2021 en 2022 uit het beleidsplan 2021 t/m 
2024, corona addendum. Ten opzichte van deze norm - 
begroting wijken de werkelijke cijfers soms sterk af, omdat de 
begroting in het beleidsplan gebaseerd is op een gemiddelde 
van meerdere jaren. Het gezelschap werkt echter met een 
jaarbudget dat is toegespitst op wat daadwerkelijk allemaal 
wordt ondernomen, en houdt op die manier de kosten en 
baten goed in de hand, ook al wijken zij af van het meerja-
renplan. Ook de subsidies wijken jaarlijks flink af ten opzichte 
van de begroting in het beleidsplan, vanwege het al dan niet 
toevoegen van zogenaamde arbeidsvoorwaardenmiddelen 
door het ministerie van OCW en de ophoging van de subsidies 
door alle betrokken overheden met een indexering voor loon- 
en prijsstijgingen. 

Baten
De totale baten uit opbrengsten en subsidies bedroegen over 
het afgelopen jaar € 4.485.386. Dat is € 35.797 lager dan de 
€ 4.521.183 die in de normbegroting was opgenomen en 
€ 275.958 minder dan vorig jaar, toen in totaal € 4.761.345 aan 
baten werden ontvangen. De reden hiervoor ligt in de onvoor-
spelbare situatie waar geheel Nederland in 2021 in zat wat 
betreft de overheidsmaatregelen die genomen werden om 
de pandemie te beteugelen. Het saldo van verlies aan ticket-
inkomsten en de extra steunsubsidies waren moeilijk vooruit 
in te schatten. 

De totale eigen inkomsten bedroegen in 2021 € 606.117. 
Dat is € 200.383 minder dan de normbegroting en € 201.747 
minder dan in 2020. In 2021 kwamen de inkomsten uit het 
spelen van voorstellingen uit op € 356.524. Dat is € 93.476 
minder dan de € 450.000 uit de normbegroting en vrijwel 
gelijk aan de publieksinkomsten in 2020. De oorzaak van de 
lagere inkomsten dan begroot ligt deels bij de door de corona-
pandemie afgelaste producties en voorstellingen in het najaar 
en deels bij oninbare uitkoopsommen voor schoolvoorstel-
lingen in 2020 die de omzet drukten met € 54.401. 

De sponsorinkomsten kwamen in 2021 uit op € 25.000. 
In 2020 bedroegen die nog € 20.000. Er was hiervoor € 25.000 
begroot. De ambitie blijft om na de pandemie nieuwe 
sponsors te werven, zodat in de begrote stijging in 2023 en 
2024 daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
 
De inbreng van coproducenten was in 2020 met € 172.396 
een stuk lager dan vorig jaar, toen de inbreng € 385.112 was; 
en ook € 57.604 lager dan het begrote bedrag van € 230.000. 
Doordat er minder nieuwe jongerenvoorstellingen geprodu-
ceerd konden worden met Sonnevanck, viel dit bedrag 
lager uit.

De indirecte opbrengsten bestaan voor het grootste deel 
uit inkomsten uit detachering van medewerkers. In 2021 
werd € 9.747 aan indirecte opbrengsten genoteerd. Dat is 
flink lager dan het bedrag in 2020 en de normbegroting van 
€ 40.000. De lange periode zonder artistiek directeur was 
hier debet aan, evenals het verminderde aantal gastmon-
tages en gastprogrammeringen in Huis Oostpool.
 
De totale bijdragen vanuit private middelen bedroegen 
€ 42.450. Dit is aanzienlijk hoger dan vorig jaar, met name 
door de bijdrage van het Blockbusterfonds aan de marketing 
van de productie Hollandsch Glorie. Ten opzichte van het 
begrote bedrag van € 56.500 blijft de realisatie achter, omdat 
de beoogde inkomsten uit de goede doelen loterijen niet 
werden gerealiseerd.
 
De totale structurele subsidies en bijdragen van overheden 
kwamen in 2021 uit op € 3.501.569. Dat is € 64.486 hoger 
dan de normbegroting en € 133.291 meer dan in 2020. Dit is 
grotendeels verklaarbaar vanuit loon- en prijsbijstellingen die 
jaarlijks door de subsidienten worden gedaan.
 
Vanuit het Ministerie van OCW werd een incidentele aanvul-
lende subsidie ter hoogte van € 377.700 ontvangen om de 
gevolgen van de coronapandemie op te vangen (RAOCCC 
subsidie). Deze subsidie is in 2021 deels benut om de 
tegenvallende eigen inkomsten vanwege de lockdowns 
op te vangen. De hoogte van het deel van de RAOCCC 
subsidie dat in 2021 is aangewend (€ 200.383), is bepaald 
op basis van de directe inkomsten die werden misgelopen 
door de lockdowns en andere overheidsmaatregelen om 
de pandemie te bestrijden. Zo kon het verlies aan directe 
inkomsten worden gecompenseerd door middel van de 
aanvullende subsidie. Het resterende deel hoefde nog niet 
benut te worden en is toegevoegd aan de bestemmings-
reserve RAOCCC. In lijn met de voorschriften van het 
ministerie kunnen met deze reserve de komende jaren de 
waarschijnlijk nog lang tegenvallende directe inkomsten 
door een langzame terugkeer van het reguliere publiek en 
door eventuele nieuwe lockdowns, worden opgevangen. 
Dankzij deze reserve kunnen de uitgaven aan vaste, tijdelijke 
en freelance medewerkers ook in de komende jaren op 
hetzelfde niveau blijven als in de jaren voor de pandemie. 
Er zijn door Oostpool verder geen gelden vanuit corona 
steunmaatregelen ontvangen vanuit andere overheden of 
particuliere fondsen.
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Lasten 
De totale lasten bedroegen in 2021 € 3.801.911 tegen 
€ 4.426.636 in 2020 en € 4.521.183 volgens de normbegro-
ting. Dat is € 719.272 lager dan begroot en € 624.725 lager 
dan in 2020. Onderstaand wordt nader ingegaan op dit 
grote verschil.
 
De beheerlasten bedroegen in 2021 € 880.474 en zijn 
€ 9.526 lager dan de normbegroting en € 88.087 gedaald ten 
opzichte van 2020. Deze daling is met name toe te schrijven 
aan het feit dat er in 2021 geen externe onderzoekers meer 
hoefden worden ingehuurd. Ook duurde het enige tijd om 
vacatures in te vullen, waardoor incidenteel op de beheer-
lasten personeel kon worden bespaard. 
 
De totale activiteitenlasten waren met € 2.921.438 lager 
dan in 2020. Toen bedroegen deze lasten € 3.458.075. 
De normbegroting is € 3.631.183. Er waren in 2021 minder 
producties en voorstellingen dan begroot. De alternatieve 
streaming activiteiten waren minder kostbaar dan verwacht, 
doordat het eigen team de nieuwe discipline sneller oppakte 
en de materiele kosten meevielen. Ook doordat in de 
eerste helft van het jaar er nog geen artistiek directeur was 
(lagere activiteitenlasten personeel) en er zeer beperkte 
mogelijkheden waren om te produceren door de zeer lange 
lockdown, bleek het niet mogelijk om de omvang en schaal 
van de producties op het verwachte niveau te brengen 
(lagere activiteitenlasten materieel). Ook doordat er een 
reservering die in de periode 2016-2019 was opgebouwd 
en de risico’s moest afdekken in 2021 van de uitval door 
langdurig zieken, niet benut hoefde te worden door de sterk 
verbeterde gezondheidssituatie van het personeel en dus 
vrijviel, bleven de organisatiekosten ruim onder de begroting 
en daarmee de activiteitenlasten materieel. Conform de 
afspraken met de sociale partners en het ministerie, hield 
Oostpool de personele activiteitenlasten (los van de directie 
die de eerste helft van het jaar nog onderbezet was) wel 
zoveel als mogelijk op het niveau van voor de pandemie, 
waardoor een grotere groep freelancers en tijdelijke 
medewerkers ondanks de lockdowns toch aan het werk kon 
blijven bij Oostpool.

Resultaat 
Het saldo uit gewone bedrijfsvoering over 2021 is € 683.474 
positief. In 2020 werd een positief resultaat genoteerd van 
€ 334.709. Het saldo van rentebaten en -lasten maakt dat 
het uiteindelijke exploitatieresultaat op € 673.423 uitkomt. 
Dat is 15% van de totale exploitatie. Een deel van het exploi-
tatieresultaat is toe te schrijven aan de voor de komende 
jaren gereserveerde incidentele aanvullende RAOCCC 
subsidie die het Ministerie van OCW ter beschikking stelde 
om de gevolgen van de maatregelen van de overheid om 
de corona pandemie te bestrijden, op te vangen. Zoals 
bekend zullen die gevolgen ook in 2022 en 2023 nog 

doorwerken in onze sector, met name voelbaar in lagere 
publieksinkomsten, terwijl we dan weer volop kosten zullen 
maken voor het maken en spelen van producties in de 
theaters door heel Nederland. Om die reden is de RAOCCC 
subsidie voor een deel gereserveerd voor de komende 
jaren. Het overige deel van het resultaat is toe te schrijven 
aan de eerder toegelichte lagere kosten op het gebied van 
activiteiten- en beheerlasten.

Totale eigen vermogen 
Het bovengenoemde exploitatiesaldo wordt deels 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve RAOCCC 
(€ 177.317). Er is daarnaast een bestemmingsreserve 
gevormd van €120.000 voor de aanschaf van een nieuwe 
theatertrailer (waarmee Oostpool met haar jongerenvoor-
stellingen langs de Oost-Nederlandse middelbare scholen 
reist) ter vervanging van huidige trailer die technisch aan het 
einde van haar levensduur is. De nieuwe trailer wordt samen 
met co-productie partner Theater Sonnevanck aangeschaft. 
Ook is er volgens de regels van de Provincie Gelderland een 
dotatie gedaan aan het bestemmingsfonds van de Provincie 
(€ 42.237). Het restant van het resultaat is toegevoegd aan 
de Algemene Reserve (€ 333.869).
 
Het totale eigen vermogen neemt toe van € 624.193 eind 
2020 naar € 1.242.604 eind 2021. In paragraaf 3.4 toelich-
ting op de balans per 31 december 2021 is een overzicht 
opgenomen van de toedeling van het resultaat. 

Solvabiliteit 
Het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen/totaal 
vermogen*100%) bedraagt per ultimo 2021 62,0%. In 2020 
was dit 39,8 %. Het Ministerie van OCW hanteert 10% als 
een kritische grens voor culturele instellingen. 

Liquiditeit 
De liquiditeit wordt beoordeeld aan de hand van de current 
ratio ((vlottende activa – voorraden)/ kort lopende schulden). 
Deze ratio bedraagt ultimo 2021 2,5. Eind 2020 was dit 
kencijfer 1,6. Het Ministerie houdt 1,3 als kritische grens aan. 
Het gaat hier om een momentopname per 31 december van 
elk jaar. Oostpool ervaart door het jaar heen geen liquiditeit-
sproblemen. Het eigen vermogen waarover het gezelschap 
beschikt is hiervoor een belangrijke verklaring, net als de 
regelmatige bevoorschotting van de subsidies door de 
overheden gecombineerd met een constante monitoring van 
de liquiditeit. 
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1.3.8 Vooruitblik 2022
Toneelgroep Oostpool werkt in 2022 aan de hand van de 
normbegroting die voor dat jaar van toepassing is vanuit de 
BIS-toekenning 2021-2024 en in overleg met de subsidienten 
is bijgesteld in het zogenaamde ‘corona addendum’. Deze 
begroting is opgenomen als paragraaf 3.10 in de jaarre-
kening. Gezien de zeer onvoorspelbare situatie vanwege 
de coronapandemie, blijft het lastig om een waarheids-
getrouwe inschatting te maken van hoe het jaar zal verlopen. 
Hierover houden wij nauw contact met onze financiers en 
andere partners. 

In het eerste kwartaal van 2022 is de verwachting dat er 
nog maar zeer beperkt voor publiek gespeeld kan worden 
en dat het werkproces veel hinder zal ondervinden van 
besmettingen en quarantainemaatregelen. Over geheel 2022 
genomen worden – indien de corona situatie het toelaat - 
7 nieuwe producties gemaakt, waarvan 3 voor de grote zalen 
(in de schouwburgen en op Oerol). Het verwachte aantal 
reguliere voorstellingen is 160 en het aantal schoolgebonden 
voorstellingen 140, met een geschat publieksbereik van in 
totaal ongeveer 33.000 toeschouwers. Op het moment van 
opstellen van dit jaarverslag is echter nog onvoldoende goed 
in te schatten hoe de pandemie zich ontwikkelt en wat het 
overheidsbeleid wordt met betrekking tot heropening van 
de culturele sector. De genoemde cijfers zullen dus met de 
nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd.
 
Hoe dan ook kijkt Oostpool met vertrouwen naar de 
toekomst, vanwege de sterke bezetting van haar artistieke 
en zakelijk/productionele team, de gedegen en inspirerende 
plannen voor de lange termijn en de succesvolle wijze 
waarop ze een nieuw en vaak jong publiek aan zich weet 
te binden.

Arnhem, 7 maart 2022

Bestuur Stichting Toneelgroep Oostpool, 

Michiel Nannen
Zakelijk directeur/bestuurder

Daria Bukvić
Artistiek directeur/bestuurder
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2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
In 2021 is er veel veranderd bij Toneelgroep Oostpool op 
een groot aantal terreinen. Er zijn niet alleen diverse nieuwe 
mensen aangetreden in de organisatie, maar ook in het 
bestuur en de raad van toezicht. De aanbevelingen die 
voortkwamen uit het gedegen onderzoek door de commissie 
Ten Brink/De Reu naar ervaren grensoverschrijdend gedrag 
bij Oostpool in de periode 2010-2019 zijn voortvarend ter 
hand genomen en dit heeft geleid tot veel veranderingen, 
zoals een nieuwe organisatiestructuur, de basis voor een 
veranderende organisatiecultuur, de ontwikkeling van nieuw 
gedrag en verbeterd leiderschap, en de wijziging van veel 
processen en systemen. Niet in de laatste plaats zijn er ook 
stappen gezet in het verbeteren van de governance. En dit 
alles in een tijd waarin de coronapandemie het werken in  
de culturele sector enorm ingewikkeld maakte, met voort -
durende teleurstellingen en bijstellingen, terwijl de inspiratie 
en energie van het beleven van voorstellingen samen met het 
publiek in grote periodes van 2021 niet mogelijk was. 

Dit verslag van de Raad van Toezicht willen wij dan ook 
beginnen met het uitspreken van onze grote dank en het 
betuigen van ons diepe respect voor alle vaste, tijdelijke en 
freelancemedewerkers van Oostpool die op ongelofelijke 
wijze veerkracht, uithoudings- en doorzettingsvermogen 
hebben getoond het afgelopen jaar. Daarmee hebben ze 
laten zien dat Oostpool nog steeds volop meedoet in de top 
van de Nederlandse podiumkunsten, en daadwerkelijk in 
staat is om op (sociaal) veilige en inclusieve wijze medewer-
kers ten volle te zien, te waarderen en te ondersteunen 
om het maximale uit hun talenten te halen. Daarbij bleek 
Oostpool opnieuw in staat belangrijke maatschappelijke 
thema’s te adresseren voor een divers publiek in heel 
Nederland maar vooral in Gelderland en Overijssel, steeds 
vertrekkend vanuit de vraag ‘Hoe nu mens te zijn?’. 

De volgende onderwerpen komen verderop in dit  
verslag aan bod. 
•  De ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid, 

inclusiviteit en governance bij Oostpool. 
• De wijzigingen in bestuur en raad van toezicht.
•  De aanstelling van een nieuwe accountant en de betrok-

kenheid bij strategie en bedrijfsvoering. 
• Onze blik op de toekomst en de rol van de rvt daarin.

Sociale veiligheid, inclusiviteit en governance  
bij Oostpool
Na het bekend worden van de resultaten van de 
onderzoekscommissie Ten Brink/De Reu over het ervaren 
grensoverschrijdend gedrag in de periode 2010-2019 
onder de toenmalige directie van Oostpool, is er door 
alle betrokkenen bij Oostpool enorm hard gewerkt om 
de zeer schokkende conclusies en aanbevelingen zo snel 
mogelijk om te zetten in verbeteringen op een groot aantal 
gebieden. In een gezamenlijke inspanning van rvt-lid Rinske 

van Heiningen en zakelijk directeur/bestuurder Michiel 
Nannen, is via de onderzoekscommissie alle melders 
nazorg aangeboden, onder meer via de mogelijkheid om 
in gesprek te gaan met rvt en/of bestuur van Oostpool als 
daar behoefte aan was. Meerdere personen hebben van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De gesprekken werden 
begeleid door onderzoeker Ten Brink. In de contacten met 
melders is uitgebreid ingegaan op de erkenning van de pijn 
en de schade die is ontstaan en is er onder meer gesproken 
over de wijze van heling en herstel en ieders rol daarin. 
De gesprekken waren voor betrokkenen zwaar en pijnlijk, 
maar hebben zeker bijgedragen aan de noodzakelijke heling. 
 
Daarnaast heeft de zakelijk directeur samen met het 
Oostpool team en in afstemming met de rvt een groot aantal 
verbeteringen in gang gezet op het gebied van verdeling 
van macht (verdeling van de beslissingsbevoegdheid over 
het gehele Artistieke Team en Management Team), de wijze 
van samenwerken (formering nieuwe teams en veranderen 
samenwerkingsprocessen), de benodigde cultuur (nieuwe 
normen en waarden, leidende principes en werkwijzen), 
het op orde brengen van de vangnetten (toegankelijke 
externe vertrouwenspersonen, duidelijkheid over het beleid 
m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen, beschikbaarheid 
van professionele klachtencommissie, het instellen van een 
personeelsvertegenwoordiging (pvt) met directe toegang tot 
de rvt) en de samenwerking binnen de sector (vergroten van 
de veiligheid in samenwerking met partners binnen de sector 
en faciliteren van bijv. dialoogsessies met de sector over 
gewenste omgangsvormen). In het vorige jaarverslag (2020) 
en in het bestuursverslag van 2021 wordt hier uitgebreid op 
in gegaan.
 
De raad van toezicht heeft parallel hieraan gewerkt aan 
een grondige zelfevaluatie met externe begeleiding van 
Cultuur+Ondernemen. Belangrijke uitkomsten hiervan waren 
onder meer het instellen van een renumeratiecommissie met 
een duidelijke jaarplan en monitormomenten, een heldere 
portefeuilleverdeling en invulling van de verantwoordelijk-
heid die daarbij hoort (met schaduw-portefeuillehouders), 
een duidelijke werkwijze in de samenwerking met het 
bestuur, een directe en goede samenwerking tussen rvt 
en pvt met een duidelijk aanspreekpunt vanuit de rvt, een 
grotere tijdsbesteding van de rvt leden voor hun toezicht-
houdende werk waarin ook aandacht is voor opleiding, en 
het aanstellen van een nieuwe voorzitter die de ruimte kreeg 
om de rvt naar eigen inzicht opnieuw in te richten, ook qua 
personele samenstelling. 
 
De raad van toezicht vergadert minimaal vijfmaal per jaar 
op basis van een jaaragenda. Op deze manier borgt de raad 
dat alle te bespreken onderwerpen aan de orde komen 
en ook duidelijk is welke informatie en wanneer door het 
bestuur aan de rvt beschikbaar moet worden gesteld. De in 

de evaluatie afgesproken te nemen stappen, zijn onderwerp 
van gesprek geweest tijdens de vergaderingen van de rvt 
en werden op basis van besluitvorming in de vergaderingen 
gefaseerd doorgevoerd.
 
Daarnaast zijn de leden zoveel mogelijk aanwezig geweest bij 
premières en bij andere bijeenkomsten van het gezelschap. 
In voorkomende gevallen legden leden van de rvt en de 
zakelijk directeur gezamenlijk bezoeken af aan stakeholders, 
zoals overheden. Recent is dit inzake de huisvestingsvraag-
stukken van Oostpool meerdere malen voorgekomen. 
 
Naast de statuten van stichting Toneelgroep Oostpool is er 
een reglement voor de raad van toezicht en een directiere-
glement, waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de rvt leden enerzijds en de bestuursleden anderzijds zijn 
uitgewerkt. Oostpool hanteert de Governance Code Cultuur 
en past de acht principes van goed bestuur toe. Eenmaal per 
jaar wordt de code besproken in de rvt en wordt bekeken in 
hoeverre het besturingsmodel nog voldoet. 

Wijzigingen in bestuur en raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het 
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 
in de stichting Toneelgroep Oostpool. Hij staat de directie-/
bestuursleden met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak 
richt de rvt zich naar het belang van de stichting. Daarbij is 
de raad de werkgever van het bestuur. De rvt is zich bewust 
van de maatschappelijke rol van Toneelgroep Oostpool en 
probeert in de diverse netwerken van zijn leden aandacht te 
vragen voor die rol. 
 
Een belangrijke taak in het afgelopen jaar was de aanstelling 
van een nieuwe artistiek directeur/bestuurder. In samen- 
werking met een extern expert is er een professioneel 
wervings- en selectieproces opgezet. Een ontwikkelassess-
ment was onderdeel van het proces en uit alle geledingen 
van de organisatie is input geleverd op het gewenste 
profiel en de selectiecriteria. Na diverse selectierondes 
en diepgaande gesprekken is Daria Bukvić per 1 juni 
2021 benoemd als nieuwe artistiek directeur/bestuurder. 
De rvt is zeer enthousiast en trots dat Daria voor Oostpool 
gekozen heeft en heeft groot vertrouwen in haar artistieke 
competentie, én haar indrukwekkende kwaliteiten als mens, 
leider en teamspeler. Ook vormt ze een mooie complemen-
taire combinatie met haar medebestuurder Michiel Nannen. 

Daarnaast werd rond dezelfde periode een wervings- en 
selectieproces gestart voor het vinden van een nieuwe 
voorzitter van de raad van toezicht. In samenwerking met 
Cultuur+Ondernemen werd een open wervingsproces 
opgezet. Input van diverse belangrijke stakeholders werd 
daarbij benut om tot de juiste selectiecriteria en keuzes te 
komen. Na zorgvuldige afweging werd per 1 juni Eduard 
Nazarski benoemd. Met zijn ervaring en kennis is hij voor 
Oostpool een zeer belangrijke schakel in het proces op weg 
naar een nieuwe en verbeterde organisatie en governance.
 
Onze raad bestond in medio 2021 derhalve weer uit  
vijf leden. In de zomer werd echter duidelijk dat  
Malika El Mouridi vanwege persoonlijke redenen afscheid 
wilde nemen als lid van de raad van toezicht. In de maanden 
daarna is er binnen de rvt onder leiding van de voorzitter 
verder nagedacht over de wijze waarop de samenstelling 
van de rvt en de governance processen moesten worden 
vormgegeven. In die bijeenkomsten is door Elze Meijering, 
Rinske van Heiningen en Christiaan Mooij aangegeven dat zij 
hun termijn als rvt lid niet zullen verlengen. In overeenstem-
ming met de Governance Code Cultuur houdt de raad van 
toezicht een zittingsduur aan voor zijn leden van maximaal 
tweemaal vier jaar. De beslissing van de drie zittende leden 
betekende dus dat er een wervingstraject gestart moest 
worden voor het stapsgewijs laten toetreden van minimaal 
drie en liefst vier nieuwe leden van de raad van toezicht. Alle 
huidige zittende leden hebben daarbij aangegeven te zullen 
aanblijven tot er geschikte nieuwe leden gevonden zijn. 
In september 2021 heeft searchbureau Beljon en Westerterp 
vervolgens de opdracht gekregen de rvt te ondersteunen bij 
het vinden van geschikte nieuwe rvt-leden. Deskundigheid, 
diversiteit en onafhankelijkheid waren leidende principes 
bij het opstellen van de profielen voor de vier portefeuilles 
(Financiën/Nieuwbouw, HR, Marketing & Media, Artistiek). 
Het werving- en selectieproces was aan het einde van 2021 
bijna afgerond en zal in het eerste kwartaal van 2022 leiden 
tot nieuwe benoemingen in de raad, zodat de vertrekkende 
leden hun zetel kunnen opgeven. Conform de vereisten 
is in Bijlage B van dit jaarverslag is een opsomming van 
de hoofd- en nevenfuncties van de zittende leden van de 
raad opgenomen.  
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De aanstelling van een nieuwe accountant en  
de betrokkenheid bij strategie en bedrijfsvoering. 
De vergaderagenda van de rvt kent een aantal vaste 
onderwerpen, die worden voorbereid door het bestuur. 
Het bestuurslid dat is belast met de artistieke leiding licht de 
plannen, realisatie en evaluatie toe van de diverse producties. 
De keuze van het soort productie (grote zaal, kleine zaal, 
educatief) wordt steeds afgeleid van het beleidsplan voor 
de vigerende periode van vier jaar. Voor dit verslag is dat het 
beleidsplan 2021 t/m 2024 dat in 2020 door de subsidiegever 
is geaccepteerd en in juni 2021 is aangepast vanwege de 
corona situatie (het ‘corona addendum’). In het aangepaste 
beleidsplan zijn onderbouwde keuzes gemaakt ten aanzien 
van grote en kleine zaal producties, educatief en jeugdthe-
ater, aantallen voorstellingen en aantallen bezoekers. Dit leidt 
dan tot een meerjarige normbegroting die steeds als basis 
dient voor de geprognotiseerde en werkelijk behaalde 
resultaten. De invulling van de productie, de regisseur, de 
spelers, vormgeving en dergelijke is de verantwoordelijkheid 
van de artistieke leiding van Toneelgroep Oostpool. Als rvt 
nemen wij kennis van de plannen en van de realisatie, maar 
bemoeien wij ons niet met de artistieke keuzes. Wij krijgen 
tweemaal per jaar financiële kwantitatieve rapportages van 
de individuele producties en bespreken de werkelijke scores 
in vergelijking met de normbegroting en productieplan, 
mede aan de hand van publiciteit en eigen ervaringen.
 
Ten aanzien van de activiteiten van de organisatie in zijn 
geheel, spreken wij intensief over de financiële situatie, 
keuren het jaarlijkse werkbudget goed, bespreken de 
feitelijke realisatie in vergelijking met dit budget en 
de normbegroting zoals die ten grondslag ligt aan de 
subsidie-toezeggingen en stellen, na kennisneming van de 
rapportering van de externe accountant, de jaarrekening en 
het jaarverslag vast. Ook nemen we kennis van eventuele 
feedback van belangrijke stakeholders, zoals de subsidie-
gevers en de Raad voor Cultuur. 
 
Het is onze taak om erop toe te zien dat de kernactiviteiten 
van het gezelschap zonder gevaar voor continuïteit en in een 
veilige werkomgeving kunnen worden uitgevoerd. De rvt is 
verheugd dat de financiële positie van de stichting stabiel is, 
ondanks de grote impact van de COVID-19 pandemie.
 

Een belangrijk aandachtspunt echter is de huisvesting 
van Oostpool op de langere termijn. Nu de plannen van 
de Lauwersgracht Alliantie voor samenwonen in het 
Stadstheater niet door kunnen gaan vanwege een gebrek 
aan financiële middelen bij de gemeente Arnhem, is dit 
vraagstuk weer nadrukkelijk op de agenda. De rvt is positief 
over de samenwerking met Introdans om gezamenlijk tot 
een nieuw plan voor toekomstbestendige huisvesting te 
komen en volgt het proces op de voet. Ook levert de rvt 
regelmatig haar bijdrage in besprekingen en als klankbord 
voor de directie.
 
In het voorjaar van 2021 is in overleg met accountant 
Kamphuis en Berghuizen besloten de samenwerking te 
beëindigen. Voor een goed controleproces is het van 
belang om periodiek van accountant te wisselen. Na een 
beknopt marktonderzoek zijn drie nieuwe accountants 
uitgenodigd te offreren. Na twee gespreksrondes is uitein-
delijk RA12 als nieuwe accountant aangesteld. De rvt heeft 
vertrouwen in de kwaliteit en aanpak van dit regionale 
middelgrote accountantskantoor. 
 
De raad van toezicht is zich ervan bewust dat door het 
onderzoek en de implementatie van de aanbevelingen, naast 
de dagelijkse impact van de COVID-19 pandemie, de druk 
op de organisatie groot is. Een klein team is verantwoordelijk 
voor al deze opgaven, naast de gerichtheid op een kwalita-
tief hoogstand, en groot aantal producties met een divers 
karakter qua aard en omvang. Dat is een buitengewone 
prestatie, waarvoor veel waardering bestaat, maar dat ook 
blijvende aandacht behoeft. 
 
Twee leden van onze raad hebben het jaarlijkse evaluatie-
gesprek met de bestuurders gevoerd. Hierbij wordt 
gesproken over de aansturing van de organisatie, de 
uitkomst van de personeelsbijeenkomsten, ziekteverzuim  
en eventuele oorzaken, de follow-up van afspraken, de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de beloning. 
 
In 2021 is samen met het bestuur het risicomanagement 
verder ingevuld. Er is een risicoanalyse uitgevoerd samen 
met het MT van de organisatie en er zijn beheersmaatregelen 
en verantwoordelijkheden afgestemd. 

naam portefeuille Geb. datum 1e benoeming 1e termijn 2e termijn

Eduard Nazarski voorzitter 1953 01-06-2021 01-06-2025 01-06-2029

Rinske van 
Heiningen

vice voorzitter 1970 01-01-2017 01-01-2022 Nvt

Christiaan Mooij artistiek 1973 01-09-2018 01-09-2022 Nvt

Malika El Mouridi hr/inclusie 1971 01-02-2020 01-08-2021 Nvt

Elze Meijering financiën 1957 01-01-2018 01-01-2022 Nvt

Onderstaand is het rooster van aftreden te zien: 

Fotografie: Bas de Brouw
er
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Jaarverslag en jaarrekening 2021
Zoals elk jaar heeft de externe accountant een vergadering 
van de raad bijgewoond. In dit gesprek hebben wij kunnen 
constateren dat er een aantal aandachtspunten zijn die 
opvolging behoeven, maar dat er geen onverwerkte controle-
verschillen zijn. Dit stemt tot tevredenheid.
 
Wij hebben kennisgenomen van zowel het jaarverslag van 
het bestuur en van de door hen opgestelde jaarrekening 
over 2021, die sluit met een positief exploitatieresultaat van 
€ 673.423 terwijl een nihil resultaat was begroot. De reden 
van dit resultaat is de uitval van een groot aantal activiteiten 
in de periode januari t/m juni en in november/december 
2021. Hierdoor was het niet mogelijk alle beschikbare 
middelen uit te geven, mede doordat er ook compensatie 
was voor gederfde inkomsten via twee incidentele subsidies 
van het Ministerie van OCW. Deze RAOCCC subsidie is deels 
gereserveerd voor het opvangen van de nog te verwachten 
tegenvallers in 2022 tot en met 2024 door de COVID-19 
situatie, via een dotatie aan de bestemmingsreserve 
RAOCCC. Er is daarnaast een bestemmingsreserve gevormd 
voor de aanschaf van een nieuwe theatertrailer (waarmee 
Oostpool en Sonnevanck langs de Oost-Nederlandse 
middelbare scholen reizen) ter vervanging van huidige 
trailer die technisch aan het einde van haar levensduur is. 
Ook is er volgens de regels van de Provincie Gelderland een 
dotatie gedaan aan het bestemmingsfonds van de Provincie. 
Het restant van het resultaat is toegevoegd aan 
 de Algemene Reserve. 
 
Wij ontvingen wij de goedkeurende verklaring van onze 
externe accountant RA12. De jaarrekening hebben wij 
ongewijzigd vastgesteld.

De raad van toezicht is trots op het bestuur, de vaste, 
tijdelijke en freelancemedewerkers van Toneelgroep 
Oostpool en alle partners waarmee wordt samengewerkt. 
Zij hebben laten zien dat ondanks de moeilijke omstan-
digheden Oostpool in staat is om in verbinding met elkaar 
en met de samenleving in al haar diversiteit, een grote 
maatschappelijke bijdrage te leveren. We zien uit naar 
een jaar waarin de theaters open blijven en iedereen in 
Oost-Nederland en daarbuiten weer kan genieten van het 
belangrijke werk dat de theatermakers van Oostpool leveren.

Arnhem, 7 maart 2022

Raad van toezicht stichting Toneelgroep Oostpool 

Eduard Nazarski, voorzitter
Rinske van Heiningen, vice-voorzitter en portefeuille 
personeelszaken
Elze Meijering, portefeuille financiën
Christiaan Mooij, portefeuille artistiek
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3. JAARREKENING 2021

3.1 Balans per 31 december 2021 na voorstel resultaatverdeling
ACTIVA 31/dec/21 31/dec/20

I Immateriële vaste activa  - - 

II Materiële vaste activa 92.523 120.514

- Inventaris en inrichting 33.903 41.740 

- Andere vaste bedrijfsmiddelen 58.620 78.774 

III Financiële vaste activa  - - 

Totale Vaste Activa 92.523 120.514

IV Voorraden  - 90.432

- Onderhanden activiteiten  - 90.432 

- Overige voorraden  - - 

V Vorderingen 238.873 307.054

- Debiteuren 88.776 114.129 

- Rek. Courant St. Toneelhuis Arnhem 96.773 114.707 

- Belastingen  - 68.734 

- Overlopende activa 51.515 3.604 

- Overige vorderingen 1.810 5.880 

VII Liquide middelen 1.673.837 1.049.499

Totale Vlottende Activa 1.912.711 1.446.985

TOTALE ACTIVA 2.005.234 1.567.499

PASSIVA 31/dec/21 31/dec/20

I Algemene reserve 425.093 91.224

- Stichtingskapitaal 4 

- Reserve 425.093 91.220 

II Bestemmingsreserve 748.065 505.760

- RAOCC 383.077 205.760 

- Digitalisering 44.988 100.000 

- Grootschalige producties 200.000 200.000 

- Theatertrailer 120.000 

III Bestemmingsfonds Gelderland 69.446 27.209 

Totale Eigen Vermogen 1.242.604 624.193 

 

V Voorzieningen - 80.000 

VII Kortlopende schulden 574.269 863.306

- Leveranciers 179.500 273.594 

- Belastingen 108.492 132.292 

- Pensioenen 4.879 21.336 

- Overige schulden 281.399 436.084 

- Rek. Courant St. Toneelhuis Arnhem - -

Vooruitontvangen subsidies / bijdragen 188.360 - 

- Vooruitontvangen overige subsidies 145.000 

- Vooruitontvangen uitkoopsommen 43.360 -

Totale Kortlopende Schulden 762.629 863.306

TOTALE PASSIVA 2.005.234 1.567.499
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3.2 Exploitatierekening 2021

BATEN Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020 

1 Publieksinkomsten binnenland 356.524 450.000 350.525 

2 Recette/kaartverkoop 27.911 60.000 20.347 

3 Uitkoop 8.004 100.000 191.126 

4 Partage 313.026 275.000 118.235 

5 Overige publieksinkomsten 7.583 15.000 20.816 

6 Publieksinkomsten buitenland - - 4.500 

7 Totale Publieksinkomsten 356.524 450.000 355.025 

8 Sponsorinkomsten 25.000 25.000 20.000 

9 Vergoedingen coproducent 172.396 230.000 385.112 

10 Overige directe inkomsten - 5.000 - 

11 Totaal overige directe inkomsten 197.396 260.000 405.112 

12 Totaal directe inkomsten 553.920 710.000 760.137 

13 Indirecte inkomsten 9.747 40.000 39.523 

14
Private middelen - particulieren en 
vrienden

2.450 10.000 8.203 

16 Private middelen - private fondsen 40.000 46.500 

18 Totale bijdragen uit private middelen 42.450 56.500 8.203 

19 Totaal eigen inkomsten 606.117 806.500 807.864 

21 Totaal structureel OCW 3.046.243 2.984.628 2.921.883 

22 Totaal structureel Provincie 387.020 387.020 379.625 

23 Totaal structureel Gemeente 68.306 65.435 66.770 

- - - 

25 Totaal Structurele subsidies 3.501.569 3.437.083 3.368.278 

26 Totaal incidentele subsidies 377.700 277.600 585.203 

Incidentele publieke subsidie RAOCCC 377.700 277.600 585.203 

27 Totaal subsidies 3.879.269 3.714.683 3.953.481 

TOTALE BATEN 4.485.386 4.521.183 4.761.344 

LASTEN Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020 

1 Beheerlasten materieel 512.655 500.000 511.969 

- Huisvestingskosten 309.382 281.474 

- Bureaukosten 116.424 128.492 

- Algemene publiciteitskosten 35.282 61.881 

- Afschrijving 51.567 40.123 

2 Beheerlasten personeel 367.819 390.000 456.592 

- Medewerkers in vaste dienst 222.677 200.000 456.592 

- Tijdelijke medewerkers / honoraria 145.143 190.000     - 

3 Beheerlasten totaal 880.474 890.000 968.561 

4 Activiteitenlasten materieel 765.635 1.200.000 931.305 

- Voorbereidingskosten 287.102 307.500 

- Uitvoeringskosten 115.567 160.511 

- Organisatiekosten 171.998 314.244 

- Specifieke publiciteitskosten 190.968 149.050 

5 Activiteitenlasten personeel 2.155.803 2.431.183 2.526.769 

- Medewerkers in vaste dienst 796.361 888.000 1.297.236 

- Uitkering ZW -28.398 -128.441 

- WGA en Vakantiereservering - 35.958 

- Verzuimverzekering 36.697 21.197 

- Overige personeelskosten 21.648 25.675 

- Tijdelijke medewerkers/honoraria 1.329.495 1.543.183 1.275.144 

6 Activiteitenlasten totaal 2.921.438 3.631.183 3.458.075 

TOTALE LASTEN 3.801.911 4.521.183 4.426.636 

7 SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 683.474  - 334.708 

8 Saldo rentebaten / -lasten -10.052  - -1.741 

EXPLOITATIERESULTAAT 673.423  - 332.967 

Personeel en Vrijwilligers
Resultaat 
2021 

Begroting 
2021 

 Resultaat 
2020 

Specificatie personeelslasten fte Euro fte Euro  fte Euro 

1 Waarvan vast contract 14 966.154 21 1.088.000  22 1.617.781 

2 Waarvan tijdelijk contract 18 758.147 15 960.000  9 568.689 

3 Waarvan inhuur 688.745 773.183 796.890 

4 Personeelslasten totaal 32 2.413.046 36 2.821.183  31 2.983.360 

Vrijwilligers aantal aantal aantal 

5 Vrijwilligers: fte 1 - 1 

6 Vrijwilligers: personen 34 - 18 
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Stelselwijzigingen
In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijzigingen
In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen 
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeg-
genschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in de leiding 
van Toneelgroep Oostpool, en nauwe verwanten zijn verbon-
den partijen. Het bestuur heeft, naast de eerder genoemde 
partijen, ook Stichting Toneelhuis Arnhem als verbonden 
partij aangemerkt. Het bestuur van deze stichting bestaat 
uit drie leden van de Raad van Toezicht van Toneelgroep 
Oostpool. Toneelhuis Arnhem is de eigenaar van zowel Huis 
Oostpool, als van het eind 2014 in gebruik genomen repe-
titiegebouw, dat ook in Arnhem is gevestigd. Toneelgroep 
Oostpool betaalt een jaarlijkse huur aan Toneelhuis Arnhem 
voor het gebruik van deze faciliteiten. Transacties met ver-
bonden partijen worden aangegaan tegen marktconforme 
prijzen en voorwaarden.

Schattingen
Voor de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening, is het nodig dat het bestuur 
van Toneelgroep Oostpool zich over verschillende zaken 
een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende posten. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen 
van de jaarrekening
De jaarrekening over 2021 is opgesteld in overeenstem-
ming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 
bijzonder Richtlijn 640 inzake de verslaggeving voor organi-
saties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor 
de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de 
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Subsidies 
Cultuurinstellingen 2021-2024 van het ministerie van OCW 
en de bepalingen van en krachtens de WNT. De jaarreke-
ning is opgesteld in Euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn 
gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Continuïteit
De door het ministerie van OCW en andere overheden 
toegezegde subsidie over de jaren 2021 tot en met 2024 
en de verwachtingen ten aanzien van de exploitatie in de 
nabije toekomst geven het bestuur voldoende vertrouwen 
in de toekomst. Voor wat de grondslagen voor de waarde-
ring van activa en passiva betreft, en voor de bepaling van 
het resultaat, is derhalve uitgegaan van de veronderstelling 
van continuïteit. Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva 
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. De subsidie 
van OCW en andere overheden eindigt van rechtswege met 
ingang van 31 december 2024. Het gezelschap dat ruim 
65 jaar bestaat voldeed over de periode 2017-2021 ruim aan 
alle gestelde eisen, zoals ook over de voorgaande periodes. 
Op basis hiervan verwacht het bestuur ook in de periode 
2021-2024 aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

De gevolgen van corona-crisis zijn voor iedereen 
groot. Oostpool mag zich gelukkig gesteund weten 
door de aanvullende subsidie van het Ministerie van 
OC&W zolang beperkende maatregelen gelden en 
publieksinkomsten tegenvallen.

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen  
verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen.

Onderhanden activiteiten
Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte presta-
ties worden opgenomen onder de onderhanden activiteiten. 
Alleen variabele voorbereidingslasten (inclusief werkzaam-
heden door derden) voor een activiteit die plaatsvindt in een 
op het verslagjaar volgend boekjaar worden geactiveerd.

Overige voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs 
of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de 
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde 
wordt rekening gehouden met de incourantheid van 
de voorraden.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

Bestemmingsreserve
Onder de bestemmingsreserves wordt opgenomen het deel 
van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan 
door het bestuur een beperktere bestemming is gegeven. 

Grondslagen voor resultaatbepaling
De verantwoording van baten en lasten geschiedt in 
de periode waarin de activiteiten waarop ze betrekking 
hebben plaatsvinden. Van coproducties met andere 
gezelschappen worden de inkomsten en uitgaven waar 
mogelijk volledig onder hun categoriale rubrieken in de 
resultatenrekening verwerkt. Het aandeel van derden 
in deze inkomsten en uitgaven wordt separaat onder 4 
Activiteitenlasten materieel ‘Organisatiekosten’ verantwoord 
als ‘Vergoedingen coproducent’.

Begroting
In de jaarrekening is de begroting van het huidige jaar 
vermeld, zoals opgenomen in het ‘Activiteitenplan 
2021-2024 / corona addendum’ en ingediend bij de diverse 
betrokken overheden.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
opgenomen bestaan uit de liquide middelen.
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3.4 Prestatieoverzicht 2021

Begroting Realisatie

2021 
aantal

2024 
aantal

2021 2020

PRODUCTIES aantal aantal aantal aantal 

1 Producties 7 9 15 10 

waarvan:

2
producties (groot() (bedoeld voor zalen 
met meer dan 400 zitplaatsen 

3 4 4 3 

2a online producties 6 nnb 

VOORSTELLINGEN EN BEZOEKEN

aantal aantal  aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

voor-
stellingen 

bezoekers 
voor-
stellingen 

bezoekers 
voor-
stellingen 

bezoekers 
voor-
stellingen 

bezoekers 

3 reguliere voorstellingen standplaats 30 4.700 80 12.000 21 2.116 70 5.269 

4 reguliere voorstellingen buiten standplaats 130 24.000 215 50.800 97 24.558 111 6.453 

waarvan in Gelderland (excl Arnhem) 8 829 16 862 

waarvan in Overijssel  7 1.037 16 636 

5 reguliere voorstellingen buitenland  -  - 5 2.000 -  - 1 276 

6 reguliere voorstellingen online 7 3.140 nnb nnb 

7 reguliere voorstellingen totaal 160 28.700 300 64.800 125 29.814 182 11.998 

waarvan: 

gratis bezoeken (zaal) 1.964 2.741 

gratis bezoeken (online) 627 nnb 

betaalde bezoeken (zaal) 24.712 9.257 

betaalde bezoeken (online) 2.511 nnb 

8 schoolgebonden voorstellingen 140 4.200 220 15.600 145 6.594 95 3.270 

waarvan: 

zaal 132 4.467 

online 13 2.127 

Totaal voorstellingen 300 32.900 520 80.400 270 36.408 277 15.268 

2021 2020 

Aantal scholen waarmee is samengewerkt 41 58

Social Media en Marketingbereik

Aantal bezoeken website totaal 171.931  136.589 

Aantal unieke bezoekers website 125.622  93.198 

Aantal volgers op Facebook 14.790  14.136 

Aantal volgers op Twitter gestopt  4.498 

Aantal volgers instagram 7.613  6.616 

Aantal volgers Linkedin 802  650 

Youtube 318

Bereik organische berichten 1.729.144

Gemiddelde bereik per organisch bericht 2.340  274 

Views online target campagnes 7.616.144  1.009.106 

Mediawaarde Free publicity 3.836.544  3.303.975 

Aantal vrijwilligers 33  18 

Aantal nieuwsbriefabonnees 10.434  14.205 

Aantal (huis)vrienden 2.447  2.447 
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