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TOEKOMSTVISIE JEUGDTHEATERHUIS 
 
1. Uitgangspunt en leeswijzer 
In deze notitie geven wij, bestuur en Raad van Toezicht van het Jeugdtheaterhuis, onze 
visie op in welke richting onze organisatie zich moet ontwikkelen om toekomstbestendig 
te zijn. De komende tijd willen we naar aanleiding van deze visie met alle medewerkers 
doorpraten over hoe we deze ontwikkeling naar een netwerkorganisatie met elkaar 
vorm zullen geven. Het groeiproces hier naartoe willen we gezamenlijk vormgeven. Het 
veranderproces dat hieruit voortkom, zal worden aangestuurd door de nieuwe directie. 
 
Het Jeugdtheaterhuis zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een netwerkor-
ganisatie met verschillende locaties door de gehele provincie. Elke locatie staat onder 
leiding van een eigen management, dat als boegbeeld optreedt voor de betreffende ge-
meente. Het kent een eigen invulling van eerstelijns activiteiten voor kinderen en jonge-
ren die aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden. Ze komen tot stand in over-
leg met de directe (culturele) omgeving: docenten en makers, leerlingen en deelnemers, 
ouders en verzorgers en stakeholders (waaronder onderwijs en andere (culturele) in-
stellingen). Vanwege dit maatwerk kunnen de locaties er verschillend uitzien, maar in de 
kern richten zij zich allemaal op lokale eerstelijnsactiviteiten op het gebied van kennis-
maken, verdiepen, bekwamen en excelleren. Al onze locaties bieden onderdak aan een 
eigen theaterecosysteem, dat bestaat uit kinderen en jongeren en hun ouders, docenten, 
makers, ondersteuners en partners. Wat ze nog meer gemeen hebben is de basis waarop 
het geheel aan activiteiten steunt, oftewel het ‘fundament’ van het Jeugdtheaterhuis.  
 
Net als onder onze huidige organisatie zijn de belangrijkste pijlers onder het toekom-
stige Jeugdtheaterhuis artisticiteit en educatie. Vakkundigheid en bevlogenheid op de 
ambachtelijke inhoud van theater staan bij ons centraal. Deze waarden zijn expliciet ge-
koppeld aan onze rol als mede-opvoeder van de kinderen en jongeren die bij ons over de 
vloer komen. Ons kwalitatief hoge aanbod in de vorm van een didactisch doorwrocht, sa-
menhangend lesprogramma, maakt het Jeugdtheaterhuis uniek en effectief op het gebied 
van zowel persoonlijke groei als talentontwikkeling.  
In de nieuwe organisatie worden die zaken die het beste centraal georganiseerd worden, 
belegd bij één coördinerend punt met een dragende, ondersteunende rol. Het gaat dan 
om de administratieve lasten van de organisatie in zijn geheel; de activiteiten die onder-
deel uitmaken van de provinciale keten van talentontwikkeling; de activiteiten die pro-
vincie-breed worden uitgezet, zoals grotere theaterproducties; de activiteiten die speci-
fiek worden ontwikkeld ter ondersteuning van en aansluiting bij het aanbod van provin-
ciale partners; de bundeling van kennis; en de uitwisseling van expertise. Aan de basis 
hiervan liggen de lessen, de producties, eigen projecten en de projecten die wij ontwikke-
len in samenwerking met (lokale) partners.  
 
In de volgende paragraaf omschrijven we welke resultaten we kunnen verwachten wan-
neer we dit fundament in de provincie Zuid-Holland neerleggen. 
Het doel van paragraaf 3 en 4 is een uiteenzetting van relevante ontwikkelingen en de 
kansen die dit biedt aan het Jeugdtheaterhuis. In paragraaf 3 gaan we kort in op de aan-
leiding en op de relevante ontwikkelingen binnen de belevingswereld van kinderen en 
jongeren en binnen de cultuursector. In de 4e paragraaf schetsen we de beleidsmatige 
context waarbinnen het Jeugdtheaterhuis opereert.  
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Vanaf paragraaf 5 draait het om de toekomstvisie van het Jeugdtheaterhuis. Uitgaande 
van de ervoor geschetste situatie omschrijven we de missie en visie (paragraaf 5), de 
doelen en randvoorwaarden (paragraaf 6), de inrichting van de organisatie (paragraaf 7) 
en de planning omtrent het vaststellen van het fundament (paragraaf 8).  
 
2. Resultaten 
Wat levert de ontwikkeling van het Jeugdtheaterhuis naar een netwerkorganisatie met 
een lokale inrichting bovenop een gemeenschappelijk fundament ons nu op? Hieronder 
een korte omschrijving van de beoogde resultaten: 
 

- Een aanbod van zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten, waarbinnen de 
samenhang geborgd is. Op school maken de leerlingen kennis met de kracht van 
theater, in het na- en buitenschoolse aanbod kunnen zij zich verder verdiepen en 
bekwamen en mogelijk zelfs excelleren. Binnen onze activiteiten draait het steeds 
om de combinatie van zelf maken en kijken naar wat anderen gemaakt hebben. 
Het is juist in deze ontmoeting tussen actieve en receptieve participatie waar de 
kracht van theater zich het beste laat zien. Het helpt kinderen en jongeren om het 
lef op te brengen om iets nieuws, anders of afwijkends te proberen. Al ons aanbod 
heeft een lage instap, is flexibel en biedt toch een heldere structuur, die zowel de 
deelnemers en hun ouders als de docenten houvast geeft. 
 

- Verschillende lokale theaterecosystemen met een eerstelijnsfunctie. Binnen zo’n 
ecosysteem draait het om het delen van verhalen en het betekenis geven aan de 
wereld om ons heen. Kinderen en jongeren ontdekken andere kanten van zichzelf 
en van elkaar. Deelnemers worden zowel als groep en als individu aangesproken. 
Doordat wij streven naar diversiteit in sociale achtergronden en opleidingsniveau 
van onze deelnemers, stimuleren wij hen hun blik op de wereld te verruimen.  

 
- Een vast team van docenten en makers die met elkaar de kern vormen van het 

lokale ecosysteem. Deze sleutelfiguren maken contact, geven aandacht en 
nodigen uit tot spelen. Met hun brede palet aan vormen, middelen en relaties 
zorgen zij ervoor dat een diverse groep wordt aangesproken. Zij dragen 
bovendien onze gedeelde visie uit opdat leerlingen en ouders niet alleen weten 
waarom we doen wat we doen, maar dit ook merkbaar onderschrijven en gaan 
uitdragen als ambassadeurs van het Jeugdtheaterhuis. Onze docenten zijn 
gespecialiseerd in leerlijnen en samenwerken, de makers in compositie. Vanaf 
2021 hebben wij een laboratorium ingericht waar docenten en makers hun eigen 
ideeën verder kunnen uitwerken. 

 
- Een optimale aansluiting van het theaterecosysteem op (het aanbod van) lokale 

partners. Samen met het netwerk van bondgenoten en stakeholders wordt 
gezorgd voor zichtbaarheid van en samenhang binnen de activiteiten en voor een 
goede in-, door- en uitstroom van talent. Te denken valt aan activiteiten na afloop 
van een voorstellingsbezoek, opdat kinderen worden gestimuleerd om zelf met 
theater aan de slag te gaan; een doorlopende leerlijn theater binnen en buiten 
school en van primair naar voortgezet onderwijs; en het bieden van professionele 
podia aan jong talent. Wat er ook ontstaat, het is per definitie lokaal maatwerk: 
de afstemming tussen vraag en aanbod gebeurt altijd ter plekke met lokale 
betrokkenen. 
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- Een netwerk van de theaterecosystemen binnen de provincie, die lokaal een 

eerstelijnsfunctie hebben. Door actief in te zetten op het uitwisselen en bundelen 
van de ervaringen en expertise van onze locaties, onderling en met andere 
partners, hebben wij een tweedelijnsfunctie op provinciaal en landelijk niveau. 
Deze komt samen in een centraal, ondersteunend bureau, dat administratief 
verantwoordelijk is. Van waaruit overstijgende projecten worden georganiseerd. 
Dat zorgt voor een keten van talentontwikkeling. En dat integrale 
dwarsverbanden legt tussen de locaties onderling en tussen de locaties, 
stakeholders en partners in de provincie.  Dit centrale bureau wordt aangestuurd 
door de directie/het bestuur. 

 
3. Aanleiding van deze toekomstvisie. 
Het Jeugdtheaterhuis is in 2021 precies 30 jaar actief als innovatieve en vakkundige 
ontwikkelaar van een provinciaal theatereducatie- en –participatieaanbod voor kinderen 
en jongeren. We zijn uitgegroeid tot een instituut met kennis en ervaring, dat bekend 
staat om de artistieke en didactische kwaliteit van zijn aanbod. Wij werken daarbij altijd 
samen met lokale en provinciale partners, zowel bij het ontwikkelen van activiteiten als 
bij het uitvoeren ervan.  
We streven naar een culturele infrastructuur voor talenten in de hele provincie, met een 
focus op de landelijke gebieden. Vanuit onze afdelingen in Gouda, Alphen aan den Rijn, 
Capelle aan den IJssel, Leiden, Maassluis en het landelijk gebied van de Krimpenerwaard, 
investeren we fors in onze lokale positie. Onze originele concepten bedienen divers 
samengestelde groepen deelnemers en publiek. Ook zetten we onze expertise in ten 
behoeve van effectieve provinciale en landelijke samenwerkingen.   
Ons 30-jarig jubileum, gekoppeld aan het feit dat de huidige directeur en oprichter de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, vormt de directe aanleiding om de balans op te 
maken en ons beleid te herijken. Door dit proces met de huidige directeur te starten en 
straks met de nieuwe directie voort te zetten, vergroten we de kans dat de kennis en 
ervaring van de huidige directie wordt geborgd en beschikbaar blijft voor de nieuwe 
organisatie.  
De tijd voor deze herijking is ook op andere fronten meer dan rijp: sinds 1991 is er veel 
veranderd dat van invloed is op onze werkwijze. We schetsen de meest relevante 
ontwikkelingen voor onze leerlingen en voor onze sector hieronder.  
 
3.1 Ontwikkelingen belevingswereld kinderen en jongeren 
De intense manier van leven die onze maatschappij van ons vraagt, dwingt kinderen en 
jongeren steeds efficiënter met hun tijd om te gaan. De vrije tijd die zij beschikbaar 
hebben, wordt schaarser en moet worden verdeeld over een heleboel terreinen, waarbij 
sport en (nieuwe) media veel ruimte innemen. Jongeren ervaren een continue druk om 
talent en geboden kansen maximaal te benutten. De effecten van de Covid-19 pandemie 
zullen dit naar alle waarschijnlijkheid verder versterken. Het uitdiepen van de kloof 
tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen meedoen en verliezen, vergroot 
de druk om aan ‘de goede kant’ te blijven.  
Jongeren vormen steeds meer een zelfbewust en eclectisch publiek, dat niet alleen 
consumeert, maar dat ook een stem wil krijgen in het programma. Over het algemeen 
doorlopen zij eerst een serie korte leertrajecten met snelle resultaten, alvorens ze bereid 
en gemotiveerd zijn om zich te committeren aan langduriger en intensiever trajecten, die 
geleidelijk toe-leiden naar hoger niveaus.  
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Deze ontwikkelingen vragen om een aanzienlijke aanpassingsslag aan onze kant voor 
wat betreft de manier waarop wij de in- en doorstroom van talent begeleiden. Onze 
focus ligt op het aanreiken van een instrumentarium waarmee kinderen en jongeren op 
een theatrale manier uiting kunnen geven aan hun innerlijke (belevings-)wereld. De 
ervaring van met elkaar iets van betekenis en schoonheid creëren, is in onze ogen van 
onschatbare waarde.  
 
3.2 Ontwikkelingen in de cultuursector 
Voor de ontwikkelingen in de cultuursector baseren wij ons op de sectoranalyse Theater 
van de Raad voor Cultuur, adviseur van het Minsterie van OCW, uit 2018. Landelijk wordt 
een bloeiend, gezond artistiek en creatief ecosysteem nagestreefd waarin talent zich 
optimaal artistiek kan ontplooien. Overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
juiste faciliteiten, begeleidings- en loopbaanmogelijkheden. Talentontwikkeling verloopt 
allang niet meer alleen via het kunstvakonderwijs. De alternatieve routes waarlangs 
talent zich ontwikkeld, zouden beter kunnen worden geborgd. Daarbij zou voorop 
moeten staan dat talenten langere ontwikkelingslijnen kunnen volgen binnen trajecten 
waarin er aandacht is voor kwalitatief goede begeleiding en ruimte voor onderzoek. 
Het Rijksbeleid is erop gericht dat iedereen, ongeacht leeftijd, (culturele) achtergrond, 
inkomen of woonplaats, optimaal toegang heeft tot kunst en cultuur. Ook hiervoor 
dienen overheden samen verantwoordelijkheid te dragen. De Raad voor Cultuur ziet 
kansen in het meer met elkaar in contact brengen van de circuits van amateurs en 
professionals. Dit opdat deze minder los van elkaar komen te staan voor wat betreft aard 
en functie. Ook wordt in dit kader een belangrijke rol toegedicht aan educatie: als op 
vroege leeftijd de band met een kunstvorm als theater wordt gelegd, zijn de drempels 
om later in het leven het theater te bezoeken minder hoog.  
In onze optiek zal kunst de inhoud nooit schuwen. Het mag leuk en vermakelijk zijn, 
maar hoort tegelijkertijd te schuren, hoort niet gerust te stellen, opdat het je in beweging 
brengt en je telkens weer nieuwe werelden laat ontdekken. Dat gaat niet vanzelf: 
kinderen en jongeren moeten de ruimte en de juiste ondersteuning krijgen om dat rustig 
en op een liefdevolle en gepassioneerde manier te ervaren.   
 
3.3 Kansen voor het Jeugdtheaterhuis 
Het Jeugdtheaterhuis positioneert zich nadrukkelijk als expert, verbinder en creatieve 
aanjager, waarbij de uitwisseling tussen amateurkunst en professionele kunst, tussen 

buiten- en binnenschoolse 
activiteiten en tussen actieve en 
receptieve ervaringen de 
belangrijkste motor is. De in-, door- 
en uitstroom van talent is bij ons in 
goede handen, getuige het 
substantiële aantal deelnemers dat 
doorstroomt naar het professionele 
circuit. We sluiten kortom goed aan 
op de geschetste ontwikkelingen in 
de cultuursector.  
We constateren dat de keten van 
talenontwikkeling in de provincie 
Zuid-Holland door de bezuinigingen 
flinke schade heeft opgelopen en 

Onze positie als theaterschool én productiehuis, 
waarbinnen jongeren de kans krijgen in professioneel 
opgezette producties te spelen, maakt ons uniek.  Wij 
selecteren niet alleen op talent, maar ook op 
nieuwsgierigheid. We ontwikkelen een zeer divers 
lesprogramma waardoor zoveel mogelijk aspecten van 
het vak theatermaker aan bod komen. Van 
ambachtelijkheid werken we naar eigenheid. Van 
individuele leerdoelen werken we naar een 
gezamenlijk(e) product(ie) waarmee het geleerde in de 
praktijk kan worden gebracht voor publiek. Met deze 
opbouw leveren we open, filosofische, beginnende 
theaterstudenten af die klaar zijn voor een hbo-
opleiding op het gebied van theater of een waarin ze de 
geleerde, creatieve tools kunnen inzetten. - Sharon 
Varekamp, theaterdocent en regisseur 
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dat nieuwe aandacht en energie nodig is om deze opnieuw op te bouwen. Wij zien anno 
2021 een voortrekkersrol voor het Jeugdtheaterhuis in de wederopbouw en versteviging 
van deze keten. Doordat wij de gehele keten van talenontwikkeling in huis hebben, 
kunnen kinderen en jongeren zich stap voor stap ontwikkelen: kennismaking, scholing, 
podiumervaring en theaterbezoek 
maken onlosmakelijk deel uit van de 
activiteiten die alle deelnemers helpen 
groeien en boven zichzelf doen 
uitstijgen. Er is nadrukkelijk sprake van 
een wisselwerking tussen leren en 
doen. Onze positie als theaterschool én 
productiehuis, waarbinnen jongeren de 
kans krijgen in professioneel opgezette 
producties te spelen, maakt ons uniek.  
 
Wij hebben van oudsher een grote 
uitstroom van jong talent naar het 
professionele circuit, zoals het 
kunstvakonderwijs (we zijn ‘hofleverancier’ van de toneelscholen in Maastricht, 
Amsterdam, Arnhem en Utrecht), of naar een autodidacte kunstpraktijk. Deze 
samenwerking krijgt vorm door ruimte te maken in het programma van de 
vooropleiding voor gastlessen van deze partners. En door te bemiddelen tussen de 
leerlingen en onze partners ten behoeve van (maatschappelijke) stages. 
Binnen onze activiteiten is een centrale rol weggelegd voor de ontmoeting tussen 
amateurs (de kinderen en jongeren die nu aan onze activiteiten deelnemen) en 
professionals (onze vroegere leerlingen die hun talent binnen het Jeugdtheaterhuis 
hebben ontdekt en ontwikkelt), zoals Jair Stranders, Martijn de Rijk, Hanna van Vliet, 
Leendert de Ridder, Maaike Ouboter, Ronell Plaschaert (Ronnie Flex) en Loek de Bakker.  
 
We merken dat we nog beter in beeld moeten krijgen hoe het binnenschoolse en 
buitenschoolse aanbod in de provincie op elkaar aansluiten. Met het oog op het bereiken 
van een diverse doelgroep van kinderen en jongeren die niet vanzelf met theater maken 
in aanraking komen, is samenwerking met het onderwijs belangrijk. Er is een stevige 
lokale infrastructuur nodig om leerlingen na een eerste enthousiasmerende 

kennismaking te helpen verdiepen 
en bekwamen. En hen in 
voorkomende gevallen te helpen 
excelleren. Binnen deze 
infrastructuur, die zich zowel binnen 
als buiten de school bevindt, gaat het 
erom dat kennismaking en verdere 
verdieping aan elkaar gekoppeld zijn 
en geborgd worden. En dat er goed 
wordt aangesloten bij de interesses 
en leercurves van onze kinderen en 
jongeren.  

Onze kracht ligt in het leggen van de koppeling tussen het aanbod van kennismaking met 
theater op school en het aanbod voor de verdieping van kennis en vaardigheden in de 
vrije tijd.  

Zonder enige twijfel durf ik te zeggen dat ik nooit 
dit werk had gehad zonder het Jeugdtheaterhuis. 
Het was de perfecte plek om speels te ontdekken 
wat mijn talent, smaak en ambities waren. In de 
theatrale, warme vrijheid van het Jeugdtheaterhuis 
vond ik zelfvertrouwen, iets dat ik op school zo 
miste. De dingen die me een ongemakkelijke, rare, 
overgevoelige, eenzame jongen maakten op school 
konden hier ineens een kracht zijn waar – wonder 
boven wonder – blijkbaar ook nog eens een carriere 
in gevonden kon worden! Deze ontmoeting met 
echte, serieuze, professionele creativiteit is een 
bepalend moment in mijn leven geweest -  Roel 
Pronk, studeerde in 2020 af aan de Toneelschool 
van Amsterdam en werkt nu als schrijver, 
dramaturg en performer. 
 

Het Jeugdtheaterhuis biedt kinderen in de wijk de kans 
om de wereld van drama en spel te ontdekken. We zien 
dat kinderen hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en 
inzicht in de sociale omgang. Kinderen kruipen uit hun 
schulp, durven meer en ontdekken zichzelf. Een leerling 
wil later iets met theater gaan doen. Zij heeft haar talent 
ontdekt, wat zonder het Jeugdtheaterhuis op school niet 
was gebeurd. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan 
positief klassenklimaat, want de kinderen genieten er 
met volle teugen van. Een fantastisch initiatief dat 
ontzettend gewaardeerd wordt. - Vivian de Wit, 
leerkracht en intern cultuurcoördinator De Springplank 
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Met onze activiteiten sluiten we aan op die inspanningen van partners die actief zijn in 
het onderwijs, zoals Kunstgebouw. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 
schooltoneelclubs, die wij sinds 2015 organiseren op scholen in achterstandswijken. Zij 
vormen een breed toegankelijk en zeer laagdrempelig eerste theaterecosysteem in de 
directe leefomgeving van kinderen. Kinderen krijgen de gelegenheid om minimaal een 
jaar lang deel te nemen aan verschillen theateractiviteiten. Aan het einde van elk 
schooljaar worden de clubs afgesloten met een Schooltoneelclubfestival in het 
plaatselijke theater. Hiermee dragen we bij aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, 
aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden, aan de ontwikkeling van ICK-
scholen, aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en aan ouderparticipatie. 
Bovendien slaan we met de schooltoneelclubs een brug tussen cultuureducatie in het 
onderwijs en cultuurparticipatie in de vrije tijd. Met steun van het Jeugdcultuurfonds 
weten we kinderen te bereiken en door te begeleiden naar ons aanbod op onze eigen 
locaties. En brengen we een verbinding tot stand tussen scholen en hun culturele 
omgeving, waardoor de sociale cohesie in de wijk wordt versterkt. 
 
Daarnaast hebben we een functie in het door begeleiden van kinderen naar kunstaanbod 
in de vrije tijd. Een goede aansluiting van binnen- en buitenschools aanbod vraagt om 
een stevige lokale infrastructuur waarin kennismaking en verdieping aan elkaar 
gekoppeld en geborgd zijn. Door onze stevige lokale verankering kunnen wij via 
uitwisseling en samenwerking met partners vraaggerichte activiteiten op maat 
ontwikkelen, die wij dichtbij de kinderen brengen: op scholen, in lokale cultuurcentra, in 
theaters en op bijzondere locaties in de provincie. Het lokale theater functioneert altijd 
als stadspodium voor presentaties en producties voor de stad door en voor kinderen en 
jongeren. Samendoen en samen maken gaan bij ons hand in hand met samen kijken naar 
anderen, met name peers. Kinderen treden live op en ervaren hoe spannend en 
motiverend is om zich aan een publiek te presenteren. En door naar leeftijdsgenoten te 
kijken en te zien wat zij kunnen worden ze aangezet om zelf aan de slag te gaan. 
 
4. Context en positionering in het land, provincie en gemeenten. 
Vanaf de oprichting in 1991 zat het Jeugdtheaterhuis stevig in het zadel. Tot en met 2012 
waren we actief in zes steden (Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gorinchem, 
Gouda, Leiden en Maassluis). Naast structurele gemeentelijke subsidies werden we 
financieel fors ondersteund door de provincie Zuid-Holland.  
De artistieke kwaliteit van ons aanbod stond vanaf het begin voorop. In de eerste 
decennia ontstonden activiteiten en programma’s op basis van artistieke intuïtie: we 
ontwikkelden aan de hand van een gevoel van noodzaak, in de meeste gevallen ontbrak 
een vooropgezet beleidsmatig plan. Achteraf viel dan over het algemeen toch ook een 
duidelijke lijn tussen onze activiteiten te ontdekken. Deze aanpak paste bij de 
geldstromen van weleer, aangezien de overheden ons aanvankelijk geheel 
ondersteunden vanuit middelen bestemd voor artistieke ontwikkeling binnen kunst en 
cultuur. 
Vanaf 2013 sloeg het roer om. Door bezuinigingen viel Gorinchem als lesplaats af, 
verloren we onze eigen locatie in Gouda en nam de provinciale subsidie af met meer dan 
60% per jaar. Dankzij de lobby met onze vele stakeholders ontstonden er kleine 
openingen bij de provincie en gemeenten. Aanvullende gemeentelijke subsidie werd 
vooral gevonden binnen de gelden van de regeling Combinatiefunctionarissen, waardoor 
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we ons steeds sterker zijn gaan concentreren op de koppeling tussen binnen- en 
buitenschools aanbod.  
 
Vanwege ons lange bestaan en onze inzet op het terrein van cultuureducatie en 
talentontwikkeling hebben we een stevig netwerk opgebouwd van gemeentelijke, 
provinciale en landelijke partners. Met het oog op ons bereik, de spreiding van onze 
activiteiten en onze plek in de lokale, provinciale en landelijke keten van 
talentontwikkeling is het belangrijk dat wij ons blijven bewegen op alle drie de 
overheidslagen. En dat de financiering van onze activiteiten vanuit alle drie komt. 
Hieronder een korte omschrijving van het relevante landelijk, provinciaal en lokale 
beleid. 
 
4.1 Landelijk beleid 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdeelt de 
cultuursubsidies in de Landelijke Basisinfrastructuur op basis van de Wet op het 
specifiek cultuurbeleid. Het aanbod dat het Rijk ondersteunt, moet een goede 
afspiegeling zijn van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele 
veld. Cultuureducatie neemt hierbinnen een belangrijke positie in. Met het 
matchingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) wordt ingezet op de 
bevordering van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de 
bevordering van de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten, op de ontwikkeling 
van doorlopende leerlijnen en op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Ook 
zet het Rijk deze beleidsperiode extra middelen ingezet voor talent en vernieuwing, met 
name voor urban arts. De middelen hiervoor worden, net als de middelen voor CMK, 
verstrekt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). 
 
Het FCP heeft onder meer expliciet aandacht voor het scheppen van mogelijkheden om 
te komen tot een eigentijds cultuuraanbod op school en tot projecten die de aansluiting 
verbeteren tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het draait om projecten 
waarin culturele instellingen samen met scholen inspirerende voorbeelden ontwikkelen, 
om projecten waarbinnen aandacht is voor een goede aansluiting tussen binnen- en 
buitenschoolse activiteiten en voor de totstandkoming van een eigentijds aanbod voor 
kinderen en jongeren. Daarnaast reserveert het fonds middelen voor projecten die 
zoeken naar een betere aansluiting bij de behoeften van jongeren. 
 
4.2 Provinciaal beleid 
Provincies hebben de opdracht om de diversiteit en spreiding van cultuur in de regio te 
waarborgen. Op het gebied van cultuurparticipatie hebben zij een rol in 
tweedelijnsondersteuning van kwaliteit en regionale spreiding. Ondanks dat ze hier geen 
wettelijke taak hebben, subsidiëren veel provincies in meer of mindere mate de 
ondersteuning van cultuureducatie. In de provincie Zuid-Holland ligt de nadruk van het 
beleid op erfgoed. Onderzocht wordt hoe de provinciale aanpak rond erfgoedlijnen kan 
bijdragen aan de verbinding tussen steden, dorpen en waardevolle landschappen. 
Daarnaast is er enige aandacht voor cultuureducatie, gericht op het in aanraking 
brengen van kinderen met kunst en cultuur, en voor bibliotheken ter bestrijding van 
laaggeletterdheid.   
 
Sinds 2013 maakt het Jeugdtheaterhuis deel uit van de basisvoorziening 
cultuurparticipatie van de provincie Zuid-Holland, samen met o.m. SEOP, Popunie en 
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Kunstgebouw. Via tweedelijns ondersteuning voorziet deze in een infrastructuur voor 
cultuuronderwijs, waar kinderen en jongeren kennismaken met en deelnemen aan kunst 
en cultuur. In het verlengde daarvan biedt de basisvoorziening de mogelijkheid om te 
verdiepen en specialiseren, zodat een keten van talentontwikkeling is ontstaan.  
 
4.3 Gemeentelijk beleid 
Vanzelfsprekend kiest elke gemeente een eigen focus binnen het cultuurbeleid. Grote 
gemene deler is dat in de afgelopen jaren de druk om beter aan te sluiten op sociaal 
maatschappelijke doelen toeneemt, met name voor wat betreft het bereiken van 
kinderen en jongeren die van huis uit minder met kunst en cultuur in aanraking komen. 
In de praktijk betekent deze vervloeiing van domeinen en geldstromen dat de 
inspanningen rond het genereren van overheidsmiddelen steeds verder versnipperd zijn 
geraakt. Zo hebben we inmiddels te maken met elf verschillende overheidsloketten in 
plaats van met het ene loket waar we in 1991 bij aanklopten. Deze situatie wordt 
mogelijkerwijs nog complexer in de nasleep van Covid-19. 
 
4.4 Kansen voor het Jeugdtheaterhuis  
Onze focus heeft vanwege alle bezuinigingen minder kunnen liggen op innovatie en 
creatie. Onze behoefte om te ontwikkelen en vernieuwen is groot. Met name de 
ontwikkelingen in het landelijke beleid lijken hier ruimte voor te bieden. Met een nieuw, 
eigentijds aanbod kunnen wij opnieuw gaan bouwen aan een toename van het aantal 
leerlingen. In dit aanbod zal aandacht zijn voor de wijze waarop we het toenemend 
aantal kinderen en jongeren dat via korte, vaak eenmalige activiteiten kennis met ons 
maakt kunnen verleiden om zich diepgaander te ontwikkelen.  
Een belangrijke groep partners op landelijk niveau zijn de andere jeugdtheaterscholen. 
In het verleden vormden deze met elkaar een landelijk netwerk, maar dat is onder druk 
van de bezuinigingen uiteengevallen. Omwille van kennisdeling en innovatie zijn wij van 
plan dit netwerk nieuw leven in te blazen.  
 
Wij hebben diepgaande samenwerkingen met partners overal in de provincie, zoals het 
netwerk van podia en samenwerkingspartners dat is opgebouwd tijdens Berenjacht. Dit 
netwerk zorgt ervoor dat de keten van talentontwikkeling zich niet beperkt tot de 
mogelijkheden binnen onze muren, maar dat in-, door- en uitstroom van talent in de 
gehele provincie en over alle instellingen mogelijk is. 
Wij bemerken de laatste tijd een positieve ontwikkeling in de houding van de provincie 
ten aanzien van kunst en cultuur. Er komen mondjesmaat meer middelen vrij en de 
provincie geeft aan behoefte te hebben aan diepgaander samenwerking met de culturele 
instellingen. Wij zijn vanzelfsprekend meer dan bereid om die samenwerking op te 
zoeken en vorm en inhoud te geven. Daarbij is het van belang steeds goed onderscheid te 
maken tussen onze eerstelijns- en tweedelijnsfunctie en de verantwoordelijkheden 
zoveel mogelijk daar te leggen waar ze horen. Onze visie, ons beleid en de sturing hierop 
gaan we steviger vormgegeven en inzetten. 
 
Door de provincie worden we gezien als basisvoorziening. Omdat de effecten van onze 
activiteiten op lokaal niveau het grootst zijn, is een dergelijke erkenning op gemeentelijk 
niveau ook op zijn plaats. Wij zullen nog meer gaan investeren in het zichtbaar maken 
van deze effecten en hierover met de gemeente in gesprek blijven. Dit is een van de 
manieren waarop wij onze lokale (financiële) positie verstevigen.  
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De druk op onze organisatie is aanzienlijk toegenomen door de ingewikkelde 
subsidiestructuur bij de overheden, de inspanningen die fondsaanvragen met zich 
meebrengen en de groeiende noodzaak van een stevige marketingstrategie en 
bijbehorende activiteiten ten behoeve van de eigen inkomsten. Bovendien brengt de 
focus van overheden en fondsen op meer sociale doelen het risico met zich mee dat de 
artistieke kwaliteit van het cultuureducatieve aanbod ondergeschikt raakt aan de 
doelstellingen rond cultuurparticipatie en kansengelijkheid. Hoewel wij het belang van 
deze doelstellingen vanzelfsprekend omarmen, zijn we ervan overtuigd dat het één niet 
zonder het ander kan. Daarom zullen we er vanaf nu sterker op toe zien dat de inhoud 
niet vooruitloopt op het beleid, maar dat het beleid de inhoud ook niet overschaduwd. 
Daarbij dienen we er zorg voor te dragen dat de verscheidenheid van subsidiestromen 
en de bijbehorende administratieve lastendruk voor de organisatie behapbaar blijft.  
 
5. Missie en visie 
De missie van het Jeugdtheaterhuis om kinderen en jongeren in Zuid-Holland vakkundig 
en op een bevlogen, spelende, anarchistische manier te laten kennismaken met kunst. 
Via theater helpen wij hen om zichzelf te zijn, anderen te ontmoeten en om hun eigen 
creativiteit en kracht te ontdekken.  
Hoe meer kinderen en jongeren theater tot een zinvol deel van hun leven weten te 
maken, hoe groter de bijdrage ervan aan hun persoonlijke ontwikkeling, zoals 
zelfbewustzijn, creatief en sociaal vermogen en burgerschap. Bij ons hebben kinderen de 
ruimte om zichzelf fysiek te beleven, te spelen en met elkaar verhalen te maken. En 
begeleiden we talentvolle cultuurmakers bij hun ontwikkeling tot zo groot mogelijke 
hoogten. 
 
Jonge mensen kunnen bij ons op een veilige en open manier in contact komen met elkaar 
en met hun eigen creativiteit en kracht. Theater daagt ze uit om bij hun gevoel en 
eigenheid te komen. Bij ons ontwikkelen ze zich op een veilige manier tot zichzelf en tot 
‘een zelf’. We sluiten hiermee aan op wat onderwijspedagoog Gert Biesta ‘subjectivering’ 
noemt: de leerling ontwikkelt niet alleen vaardigheden maar ontdekt wie hij daarmee is. 
Kinderen en jongeren ontdekken dat het zichzelf uiten van enorme waarde kan zijn en 
plezier kan opleveren. Zo leveren we een bijdrage aan de opvoeding van kinderen, 
waarbij we ons merkbaar opstellen als partner van de ouders. Wij onderzoeken actief de 
verschillende mogelijkheden om het gesprek met hen te (blijven) voeren en verder te 
intensiveren.  
 
Door samen theater te maken worden kinderen en jongeren uitgedaagd en gestimuleerd 
eigen gedachten, ideeën en verhalen te verbeelden in beweging, beeld, taal, muziek. De 
verschillen binnen een groep zijn juist de kracht, samen delen ze eenzelfde passie. Ons 
team bouwt aan veilige en creatieve gemeenschappen waarin dit kan, dicht in de buurt 
van het kind. Juist ook voor kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend met theater 
in aanraking komen. 
 
6. Doel en randvoorwaarden 
Deze missie en visie krijgen vorm in activiteiten en programma’s die zich afspelen in de 
directe omgeving van kinderen en jongeren. Onze docenten treden hen steeds opnieuw 
met open blik tegemoet en zorgen voor tegenspel. Door kinderen en jongeren te helpen 
net iets verder te reiken en kijken dan ze uit zichzelf zouden doen, ontwikkelen jongeren 
zich zowel persoonlijk als binnen het ambacht van theater maken. Dit levert verhalen op 
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met de actualiteit van nú, tot stand gekomen met inbreng van de (jonge) spelers. Onze 
artistieke kwaliteit zorgt voor bijzondere belevenissen zowel in het theater als in het 
leslokaal. Daarom dient in het vormgeven van de nieuwe organisatie evenveel aandacht 
te zijn voor de manier waarop we onze kwaliteit blijven waarborgen als voor hoe we 
onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen gaan behalen.  
 
Er zijn randvoorwaarden om dit succesvol te kunnen bereiken. In de eerste plaats stellen 
wij de artistieke en didactische kwaliteit van ons aanbod centraal. In de wereld van het 
(jeugd-)theater wordt aan educatie vaak een andere, geringere kwaliteit en waarde 
toegedicht dan aan de artistieke productie. Wij zijn er juist van overtuigd dat de 
educatieve kwaliteit van theater altijd besloten ligt in het artistieke, en andersom. 
Daarom vloeien artisticiteit en pedagogisch werken bij ons in elkaar over en vormen zij 
een geheel. Dit dient op alle verschillende locaties het geval te zijn.  
We zijn niet bang om out-of-the-box te denken ten behoeve van innovatie en inclusie. 
Vanzelfsprekend betrekken we daarbij onze eigen kinderen en jongeren, om zo goed 
mogelijk in te kunnen spelen op hun behoeften en verschillen. In co-creatie ontwikkelen 
we een plek met eigen normen en waarden, waar iedereen zich thuis voelt. 
 
Een tweede randvoorwaarde is dat we een fysieke plek hebben in de buurt van kinderen 
en jongeren. Dit is van belang voor het gevoel van veiligheid van de deelnemers en voor 
de continuïteit van onze activiteiten. Idealiter is die plek een eigen huis, maar we 
investeren ook in goede manieren om bij anderen ‘in huis’ een (tijdelijke) veilige plek te 
creëren waar jonge spelers zich thuis voelen en waar ze graag terugkomen, bijvoorbeeld 
binnen een school, een bibliotheek of een buurthuis.   
Doordat onze activiteiten zich afspelen op meerdere zelfstandig opererende locaties, is 
het belangrijk om steeds de inhoudelijke en organisatorische verbinding tussen de 
verschillende vestigingen te blijven zoeken. De manier waarop zij zich tot elkaar 
verhouden en hoe de samenhang zo in te richten dat zij elkaar zoveel mogelijk 
versterken, zal zich in de eerst periode van werken met de nieuwe organisatievorm 
verder uitkristalliseren. De nieuwe directie heeft een spilfunctie in het vormgeven en het 
ontwikkelen hiervan.  
 
Samenwerking met de omgeving van onze fysieke plekken is een derde randvoorwaarde. 
Alleen wanneer wij actief samenwerken met theaters, onderwijs, lokale docenten en 
aanbieders van cultuureducatieve activiteiten, maar ook met instellingen op het gebied 
van zorg en welzijn, kunnen wij zorgen voor samenhang, verankering en een brede 
toegankelijkheid.  
 
7. Inrichting organisatie 
Het vertrek van de huidige directeur (en oprichter) biedt kansen om met de volgende 
directie een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten. Inzet is een organisatievorm waarbij 
er een optimale inbreng en wisselwerking is binnen alle gelederen. De basis en kern van 
de organisatie worden gevormd  de docenten en makers, die vanuit de 
theaterecosystemen - bestaande uit kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en 
(culturele) partners - lokaal maatwerk bieden.  
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Op het gebied van eerstelijns activiteiten opereert ieder lokaal theaterhuis zelfstandig 
onder eigenstandig locatiemanagement. Met zijn ondernemende houding is dit 
management het aanspreekpunt en de partner voor de lokale politiek en het netwerk 
van culturele instellingen; speelt in op de vraag en behoeften die leven binnen hun eigen 
gemeente; zorgt voor aandacht voor en zichtbaarheid van het eigen aanbod; en geneert 
zelfstandig middelen voor de eigen lokale activiteiten. De kern bestaat uit een stevig 
samenhangend, overzichtelijk programma van binnen- en buitenschools aanbod. De 
verschillende locaties kunnen hierbij van elkaar leren en bij elkaar afkijken. 
Bij het uitvoeren van de activiteiten heeft het locatiemanagement een grote vrijheid en 
een grote verantwoordelijkheid. Een aantal verplichtingen richting de andere locaties en 
de centrale directie wordt schriftelijk vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
verplichting het bedrijf in te richten volgens de huisstijl van de centrale organisatie en 
verplichtingen om de kwaliteit te garanderen. Aanvullende verplichtingen worden door 
de nieuwe directie vastgesteld. Er wordt door de centrale organisatie regelmatig 
gemonitord en geëvalueerd of aan deze verplichtingen voldaan wordt.  
De focus van de nieuwe organisatie ligt primair, maar niet uitsluitend in de provincie 
Zuid-Holland. Ook gemeenten uit andere provincies kunnen leren van of zich aansluiten 
bij het Jeugdtheaterhuis. In de uitwerking van deze toekomstvisie naar een werkbaar 
organisatiemodel zal verder nagedacht worden over hoe deze verbindingen tot stand 
komen en welke vormen ze aan zouden kunnen nemen.  
 
De lokale theaterhuizen bundelen hun kracht, ervaringen en expertise binnen een 
centraal deel van de organisatie. De organisaties leren van elkaar. Zij ondersteunen en 
stimuleren inhoudelijke ontwikkeling. Vanuit het centrum: 

- Wordt de communicatie binnen en buiten de organisatie gestroomlijnd; 
- Worden de missie en visie in de gehele organisatie geborgd en naar buiten 

uitgedragen;  
- Wordt uniformiteit bewaakt en herkenbaarheid nagestreefd.  
- Wordt het concept dat ten grondslag ligt aan het Jeugdtheaterhuis door 

ontwikkeld;  
- Wordt gezorgd voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van de gehele organisatie;  
- Worden producten en diensten bepaald; 
- Worden nieuwe locaties geselecteerd en uitbreiding verwezenlijkt. 
- Worden de verschillende locaties ondersteund op het gebied van integraal 

management 
 
Voor het faciliteren van de locatie-overstijgende activiteiten zal een bescheiden centraal 
bureau worden ingericht. Dit zal worden aangestuurd door de directie/het bestuur. 
Onderzocht zal worden in hoeverre het wenselijk en haalbaar is dat deze ook naar 
buiten optreedt als boegbeeld van het Jeugdtheaterhuis. 
Het centrale bureau vervult een tweedelijnsrol ten behoeve van de verschillende 
locaties, met name waar het gaat om het bijeenbrengen van alle lokaal ontwikkelde 
activiteiten op het gebied van talenontwikkeling in een provincie-breed 
talentontwikkelingsprogramma. En voor wat betreft activiteiten die locatie-overstijgend 
zijn, zoals theaterproducties door voor de gehele provincie. Hoe ver de taken en 
verantwoordelijkheden van dit centrale bureau strekken en hoe deze zich verhouden tot 
de taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke locaties, zal verder worden 
onderzocht.   
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisstijl
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Het centrale bureau is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van een 
systeem van monitoren en evalueren, waarin we volgen in hoeverre we de dingen goed 
doen of we de goede dingen doen. Het eerste is nodig om te onderzoeken of we onze 
activiteiten kunnen verbeteren. Het tweede om te bekijken in hoeverre we in onze 
missie, visie en doelen slagen. Hiertoe zullen we onze doelen en resultaten verder 
concretiseren en meer SMART maken, om vervolgens een aantal meetbare indicatoren 
met elkaar vast te stellen. Daarna zullen we een aantal onderzoeksmethoden vaststellen 
en de meetmomenten bepalen. 
Daarnaast heeft het centrale bureau een tweedelijnsfunctie voor provinciale en 
landelijke partners. Zo blijven wij ook een gesprekspartner voor provincie, Rijk, voor 
andere jeugdtheaterscholen of talent ontwikkel plekken in Nederland en voor andere 
stakeholders, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie.  
Bij het uitwerken van de visie naar een organisatiemodel zal de directie in nauw overleg 
met stakeholders onderzoeken op welke manier het centrale deel van de organisatie 
gefinancierd kan worden. De belangrijkste vraag hierbij is of hiervoor een deel van de 
gemeentelijke subsidies kan worden aangewend en zo niet, op welke andere manier we 
een toekomstbestendige situatie kunnen creëren.  
 
We kiezen voor bovenstaande organisatievorm, omdat hij tegemoet komt aan de steeds 
luider wordende vraag van gemeenten en provincies om een duidelijker onderscheid te 
maken tussen eerste- en tweedelijnsactiviteiten.  
Bovendien stelt hij ons in de gelegenheid om onze verschillende vestigingen – de lokale 
theaterhuizen – stevig in te bedden in hun omgeving. Door meer verantwoordelijkheid te 
geven aan een zelfstandig opererend locatiemanagement, komt er ruimte om in te spelen 
op de wensen en behoeften van docenten, makers, kinderen, jongeren, ouders en 
leerkrachten. Op deze manier wordt tevens inzichtelijk hoe de gemeentelijke financiële 
middelen worden ingezet ten behoeve van de inwoners. 
 
8. Planning 
De visie uit dit document zal in de loop van 2022 worden uitgewerkt in een plan van 
aanpak.  
De werving voor de directeur/bestuurder zal in het najaar 2021 worden gestart. 
Hiervoor zal de RvT op korte termijn (zomer 2021) een profiel opstellen.  
Vanaf het najaar 2021 zullen we onze medewerkers en de belangrijkste stakeholders (de 
provincie Zuid-Holland, de gemeenten waarin we actief zijn en onze (lokale) 
samenwerkingspartners) nader informeren over de beoogde koers. Hiervoor zal op 
korte termijn een communicatieplan worden opgesteld.  
 
 


