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INLEIDING
Het was voor het team van Theater Na de Dam een verademing om dit jaar achter het scherm vandaan te 
komen. Zo konden we op 16 april in Amsterdam, na twee jaar online-jongerendagen, weer met ruim 200 
jongeren en theatermakers uit heel het land samenkomen. Zij deelden verhalen die zij hadden opgediept uit de 
gesprekken met ooggetuigen van de oorlog en we filosofeerden over wat herdenken is in deze ingewikkelde 
tijd. Aan cafétafeltjes en in repetitieruimtes kunnen we weer in gesprek gaan met theatermakers over het licht 
dat zij willen schijnen op de Tweede Wereldoorlog en wat de herdenking voor hen betekent.
 
En al lijkt die oorlog zo lang geleden en dringt de actualiteit van nieuwe oorlogen zich ongenaakbaar op, toch 
zijn er nog veel onderbelichte verhalen uit ‘de oorlog’ waarvan we te weinig weten. Daarom is Emma Lesuis op 
verzoek van Theater Na de Dam naar Suriname gereisd om te onderzoeken wat er – ‘meer dan bauxiet’ – op 
4 mei in Frascati verteld moet worden over de Tweede Wereldoorlog in deze voormalige kolonie. Daarom 
lazen op het 5 mei plein in Wageningen de acteurs Jacob Derwig en Sam Ghilane de brieven voor van Bernie 
en Ellis; twee geliefden die uit elkaar getrokken werden door de oorlog en van wie alleen Ellis de oorlog 
overleefde. Ze schreven elkaar die brieven, ieder in een eigen schrift, met het idee dat ze deze na de oorlog 
aan elkaar konden geven op het bankje waar ze hadden afgesproken elkaar te ontmoeten. Bernie is daar nooit 
gekomen. Daarom vertelden jongeren in voorstellingen door het land over het gruwelijke lot tijdens de oorlog 
van psychiatrische patiënten of mensen met beperkingen, of over de vervolging van Sinti en Roma, of over het 
koude onthaal dat Joodse Nederlanders te wachten stond. En daarom stonden we in Carré stil bij waarom 
de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië te weinig deel uitmaakt van ons collectieve bewustzijn. Door 
te vertellen over de geschiedenis en stil te staan bij thema’s als onvrijheid en vrijheid, kun je elkaar vervolgens 
vragen stellen wat dit verhaal betekent voor de tijd waarin wij nu leven.

Wat we in 2022 meer dan ooit hebben gevoeld en terug gehoord1, is de sociale waarde die ons werk in zich 
draagt; het ervaringsgericht leren bij de Theater Na de Dam JONG. Leren door te doen, door de ontmoeting 
aan te gaan met een ander en je te proberen in te leven in die ander. Dit alles in een poging om jongeren 
denkkaders en gedragsmogelijkheden te laten verkennen en het empathische vermogen te bevorderen; de 
helende kracht van het laten horen en tonen van ongehoorde verhalen en wat de (h)erkenning doet met de 
mensen die de pijn met zich mee dragen; de ontmoetingen en verbinding in de buurt, door de lokale, persoon-
lijke verhalen te delen. 

Dit is van wezenlijk belang om gezamenlijk te leren van onze geschiedenis en als maatschappij te groeien. 
We willen daarom met onze activiteiten nog meer de handen ineenslaan met onderwijs, cultuur, media en 
welzijn door samenwerkingen aan te gaan en de blik van de toekomstige generaties op de wereld en elkaar te 
verbreden door middel van theater.

Jaïr Stranders, artistiek leider Theater Na de Dam
Bjorn Uyens, zakelijk leider Theater Na de Dam

1. In deze verantwoording lees je her en der quotes van publiek, deelnemers, acteurs, die hebben gedeeld wat Theater Na de Dam met hen heeft gedaan.



“ Indrukwekkende verhalen die vooral ook de complexiteit 
laten zien. Mooi dat zoveel kanten van de geschiedenis 
worden bellicht. Zelf herkende ik kleine mini stukjes met een 
opa en oma uit Indonesië. Die verbondenheid die ik voelde, 
dat we veel met elkaar delen, is heel bijzonder. Dank!”

Een bezoeker over De Oost bevrijd? in Carré
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IMPACT 

Dat je geraakt wordt, voelt dat je zelf iets kan doen, je stem laat horen, en opstaat 
voor wat je belangrijk vindt. 

Een deelnemer uit een jongerenproject in Utrecht verwoordde het zo: “Ik heb geleerd, dat mijn rol in de 
wereld klein is maar tegelijkertijd groot en dat ik ook op kleine manieren mijn steentje bij kan dragen aan een 
betere wereld.”

Dat je het samen doet en ervaart met ons, met andere jongeren, lokale makers, 
aangesloten scholen, welzijnsorganisaties en het publiek.

Theater Na de Dam bestaat uit honderden partners in cultuur, media, welzijn en educatie. 1.000-en cultuur-
makers, 10.000-en bezoekers en honderden deelnemende jongeren.

Waarbij ook de ongehoorde en onvertelde verhalen een podium krijgen en 
aansluiting vinden bij een groot divers publiek. 

Deze editie was een feest doordat we weer op meer dan 120 plekken voorstellingen konden laten zien, met 
publiek. In Carré werden voor ruim 1.100 bezoekers drie ongehoorde perspectieven van onze koloniale 
geschiedenis in Nederlands-Indië op het podium gebracht.

VOORSTELLING ‘WATERMAN’, HELMERT WOUDENBERG, ALMELO.
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CIJFERS

voorstellingen
internationaal

10 

jongeren- 
projecten

430

waarderingpeiling 
NOS

8,4
gemiddeld 

publiek 
voorstellingen

22.572 

Publiek Theater 
Na de Dam 

JONG

5.593

TV Kijkers 
NPO1 

342.000

voorstellingen
133 

Deelnemers jongerenprojecten: 350 jongeren en 80 ouderen, deel- 
nemers professioneel: 40 voor eigen werk, 1.000 voor voorstellingen 
in programmering, vrijwilligers: 25 rondom de locaties, honderden 
reacties in online en offline gastenboeken, impact van deelnemende 
jongeren op burgerschapsskills, social media en nieuwsmedia deze 
vind je op 236 bladzijden terug in onze media-aandacht map.

gemiddeld 

deelnemers
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Highlights 2022
Theater Na de Dam trok nog nooit zoveel bezoekers naar de theaters, de pleinen, de parken en de 
monumenten waar onze voorstellingen plaatsvonden. In een tijd waarin het publiek de weg naar theater 
moeilijk weet te vinden, is dat bijzonder. Het sterkt ons in de gedachte dat we de traditie van Theater Na de 
Dam ook in de afgelopen twee jaar levend hebben kunnen houden en dat ons publiek nog steeds behoefte 
heeft om de herdenking te verdiepen met theater.

In totaal schakelden 1.000.000 kijkers in op onze uitzending. Het waarderingscijfer van onze tv-uitzending was 
een 8,4. Dat is uitzonderlijk hoog. We zijn extra trots omdat het de eerste keer was dat we de uitzending 
maakten in Wageningen met naast de NOS ook twee nieuwe productiepartners in de vorm van Het Nationaal 
Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) en live communicatiebureau Xsaga. Daarnaast was het 
voor ons de meest inhoudelijke uitzending tot nu toe. Dat komt doordat we de artistieke eindverantwoor-
delijkheid hebben genomen, een duidelijke rode draad hebben gekozen en daarbij recht hebben gedaan aan 
de wensen van NOS om ook grote namen te brengen (Jamai, Paul van Vliet, Jacob Derwig, Yentl en De Boer, 
naast Meau, Roziena en Victoria Koblenko).

2. Masterscriptie: ‘Historisch omgevingsonderwijs ter bevordering van burgerschap’, Iris Tramper, Carla van Boxtel juni 2020.

Een derde succes is onze nieuwe huisstijl. Deze is inclusiever, moderner en spreekt onze kerndoelgroep meer 
aan. De bijpassende website laat veel meer zien van wat we doen, in columns, achtergrondverhalen, interviews, 
naast het tonen van ons programma. Dit is gelukt doordat we vorig jaar heldere kernwaarden en een duidelijke 
kerndoelgroep hebben geformuleerd. Waar de meeste van onze collega’s in het veld van herdenken kiezen 
voor serieus, straalt Theater Na de Dam energie uit, zonder jolig te worden.

Een vierde hoogtepunt is de significante verbetering die we zien in inlevingsvermogen, communicatieve skills en 
verbinding met de buurt bij de deelnemers aan Theater Na de Dam JONG. Deze ‘constructen’ worden in de 
wetenschap gebruikt om historisch besef en burgerschapsskills te meten2.

Totale 
aantal kijkers

Gemiddeld aantal 
kijkers continu
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BRON: ONDERZOEKSBURO KIEKENDIEF PERSPECTIEF IN OPDRACHT VAN THEATER NA DE DAM, JULI 2022.

SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM, THEATER NA DE DAM JONG INTERNATIONAAL, 27 JANUARI 2022, BUDAPEST.
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Tenslotte zijn we trots op de betrokkenheid van onze makers en deelnemers, die zich hebben laten inspireren 
door onze lezingen en netwerkbijeenkomsten. In het bijzonder de jongerendag, waarbij meer dan 200 jongeren 
uit heel het land samenkwamen om elkaar te ontmoeten, samen te werken en te laten zien waar zij met hun 
afzonderlijke voorstellingen naartoe werkten. Dat komt doordat we na twee jaar lockdowns, weer live samen 
konden komen en doordat we deze bijeenkomsten meer dan voor Covid, inhoudelijk en praktisch hebben 
voorbereid. We wilden uitpakken en dat is gelukt. 

EVALUATIE EN AMBITIE

Versterken van Theater Na de Dam JONG 
Door COVID hebben we twee jaar geen normale editie gehad. In die tijd zijn er wel nieuwe makers en 
partners aangesloten. We merken dat het voor hen niet vanzelfsprekend is om iets te maken voor en in de 
geest van Theater Na de Dam. Deze nieuwe lichting makers willen we in 2023 meer meegeven in vormgeving, 
inhoud, dramaturgie. Dat doen we door middel van (gezamenlijke) ervaringen tijdens workshops, open spaces 
en netwerkbijeenkomsten.

Daarnaast willen we voor het publiek meer kader en context bieden. Het proces is een groot deel van de 
waarde van Theater Na de Dam JONG. Dat willen we zichtbaar maken door meer kader en context, in de 
vorm van nagesprekken, voorbereiding, documentatie.

Zichtbaarheid in de steden 
We hebben volle zalen, bijzonder veel media-aandacht en het was nog nooit zo inhoudelijk. Theater Na de Dam is 
een verhaal waar iedereen zich in kan vinden. We willen dit in 2023 nog meer benadrukken door ook in de grote 
steden (Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam) meer zichtbaar te zijn met driehoeksborden, digital signage in 
de openbare ruimte en op stations. Zodat alle bewoners voelen dat Theater Na de Dam in hun stad is.

BRON: ONDERZOEKSBURO KIEKENDIEF PERSPECTIEF IN OPDRACHT VAN THEATER NA DE DAM, JULI 2022.



“    Wat een prachtige 
  uitzending, kippenvel!”
     Aart Kros op Facebook over Vuur van de Vrijheid
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Bereikcijfers
FREE PUBLICITY

Geschreven media
Theater Na de Dam is een jaarlijkse traditie, waarbij we inmiddels ook op de nieuwsagenda’s van landelijke en 
lokale media staan. We hebben dit jaar 236 pagina’s aan artikelen over Theater Na de Dam verzameld. Deze 
vind je terug in ons verslag media-aandacht. Hoogtepunten waren een spread in De Telegraaf, een volledige 
pagina in Trouw over het Theater Na de Dam JONG in Enschede en het paginagrote interview met Emma 
Lesuis en Bo Tarenskeen in het Parool.

Radio en TV

Kijk- en luistercijfers (selectie)
KHALID EN SOPHIE 26 april  437.000 incl. uitgesteld kijken (TNdD genoemd door Olga Zuiderhoek)

MET HET OOG OP MORGEN 3 mei  150.000 luisteraars (schatting op basis weekgemiddelde)

MET HET OOG OP MORGEN 4 mei   150.000 luisteraars (schatting op basis weekgemiddelde)

SBS SHOWNIEUWS   418.000 (Theater Na de Dam genoemd door Evert Santegoed)

RTL BOULEVARD  798.000 (Vuur van de Vrijheid genoemd door Jamai Loman)

IVO OP ZONDAG   344.000 (Theater Na de Dam genoemd door Ivo Niehe)

Instagram
Op Instagram zijn er dit jaar ontzettend veel stories verschenen van de jongerenprojecten. Deze hebben we 
allemaal gerepost op onze eigen pagina. Ook de posts van Theater Na de Dam JONG hebben we gerepost in 
onze stories.

Facebook
Op Facebook hebben we meer de ruimte om het verhaal te vertellen. Hier hebben we vele voorstellingen 
uitgelicht met beeld en meer diepgang. Dit jaar hebben we voor het eerst alle 120+ voorstellingen in het 
programma aandacht kunnen geven.

Online betaald
We hebben advertentiebudget ingezet om ervoor te zorgen dat onze berichten goed in beeld komen bij 
onze volgers en hun vrienden. Daarnaast hebben we voor ‘De Oost bevrijd?’ in Carré een speciale campagne 
ingericht. Mede hierdoor heeft het geresulteerd in ruim 1000 verkochte kaarten.  

Jaarrond aanwezigheid
We zorgen ervoor dat na 4 mei activiteit blijft op onze social media en website. We hebben nog veel verhalen, 
foto’s en ervaringen gedeeld op onze kanalen. Ook maakten we dit jaar een mooie aftermovie die we uitge-
breid gedeeld hebben. Daarnaast zijn de Kristallnacht-herdenking en de International Holocaust Remembrance 
Day, Februaristaking en de Nationale herdenking 15 augustus momenten gedurende het jaar waarop we weer 
meer contact leggen met ons publiek en hen wijzen op de mooie voorstellingen die tot stand komen. 



12

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
5.889

3.218

1.154
907

315 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

14.860

20.547

50.269

WEBSITE
Cijfers van 1 april (lancering nieuwe website) - 8 mei 2022
In totaal zijn er 26.915 pagina’s bezocht op de gehele website, 19.570 sessies.

Top 5 bezochte pagina’s van 20 april - 8 mei 2022 Websitebezoek 1 juni 2021 - 1 juni 2022

 Homepage
 Voorstellingen
 Voorstellingen/stad/amsterdam  
 De Oost bevrijd?
 Meer dan bauxiet

 aantal gebruikers
 aantal sessie
 aantal paginaweergaven 

(Aantal pagina’s per sessie 2,45)

Devices
In het afgelopen jaar werd 
de site bezocht via:

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief maandelijks naar:

40%

8%

42%

45%

64%

60%

21%

10%

14%

16%

18%

23%

65%

35%

LeeftijdGender
 18-24 jaar
 25-34 jaar
 35-44 jaar 
 45-54 jaar  
 55-64 jaar  
 65+       

 vrouw
 man

163

362

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

3.962

1.965

602

 mobiel 
 desktop
 tablet  

 publiek (1127)
 vrienden (118)
 makers (108) 

Openingsrate gemiddeld in %

Social media
De cijfers van 2022

 Facebook followers (+5%)
 Instagram followers (+12%)
 Twitter volgers (-)
 LinkedIn volgers (nieuw)
 You Tube subscribers (-)
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YOUTUBE FACEBOOK INSTAGRAM

Aftermovie 73 539 711

Aftermovie Jong 80 375 778

Flashmob Jongerendag 82 - 574

Clips Vuur van de vrijheid 829 - -

TWEET 
IMPRESSIONS # TWEETS #MENTIONS PROFILE VISITS

mei 3.900 10 53 1.133

april 639 1 9 213

maart 381 1 4 65

februari 64 1 0 74

januari 0 0 11 66

Aantal berichten 86

Bereik 87.843

ENGAGEMENT:

- Aantal vind ik leuks 1.578

- Clicks op links 3.298

- Deelacties 153

AANTAL ADVERTENTIES: 14

- Bereik 160.759

- Clicks 2.340

BEREIKCIJFERS LANDELIJKE DAGBLADEN:

De Volkskrant 29/4/2022 696.000

Trouw 28/4/2022  292.000

Het Parool 28/4/2022 202.000

Impressies 1.033.880

Bezoeken 10.930

CTR 1.06%

Facebook organisch / periode 1 jan - 1 juni 2022

Views video’s

Twitter organisch / periode 1 jan - 1 juni 2022

Online advertenties

Facebook ads Google Display Advertenties

Bereikcijfers advertenties print

Van Instagram kunnen we nog 

geen bereikcijfers weergeven, 

daarvoor moeten we overstappen 

naar een professioneel account. 

Dat willen we in 2023 doen.

TROUW
28/4/2022 
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Evaluatie en ambitie
We hebben geconstateerd dat Theater Na de Dam niet echt zichtbaar aanwezig was in de steden. Heel 
Nederland coveren is niet realistisch, maar het zou mooi zijn om in Amsterdam (waar 35 voorstellingen in het 
kader van Theater Na de Dam te zien waren met 57 speelbeurten) en Rotterdam (waar 10 voorstellingen in 
het kader van Theater Na de Dam te zien waren met 16 speelbeurten) zichtbaarder te zijn. Dat willen we 
beter benutten door middel van een stevigere outdoor campagne. 

Ook waren we, ondanks het mooie bereik, niet 100% tevreden over de media coverage. Over de aandacht 
in print (landelijk en regionaal ) en op de radio waren we tevreden, maar we zien nog kansen voor meer en 
langere items op televisie. Dit denken we te realiseren door het naar voren schuiven van de hele planning 
waardoor we een langere aanloop kunnen nemen en eerder kunnen starten met het ‘inmasseren’ bij de 
tv-redacties. Ook willen we de acteurs en makers vrij plannen op de avonden voor 4 mei zodat we tegemoet 
kunnen komen aan de verzoeken (nu moesten we prime time Tijd voor Max 3 mei om 17:00 afzeggen om 
planningsredenen).

We hebben geconstateerd dat de aangeleverde content van de voorstelling op ons programma niet altijd van 
hoge kwaliteit is. Dit willen we aanpakken door de gezelschappen en theaters tijdig te informeren over onze 
eisen aan de beeldkwaliteit en hen ook voorbeelden van wervende, opvallende foto’s met een goede beeld-
kwaliteit.

FLASHMOB MET 200 JONGEREN UIT HEEL NEDERLAND OP DE THEATER NA DE DAM JONG DAG, 16 APRIL 2022. 



“ Mooi concept, je verdiepen 
in één persoon en daarmee 
het verleden van miljoenen 
mensen vertolken. Als de 
ouderen er niet meer zijn 
nemen de jongeren de 
verhalen over, heel indruk-
wekkend!”

Een bezoeker over Tegen het 

vergeten, Pleintheater Amsterdam
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Reflectie op rol in het veld
Theater Na de Dam neemt nog steeds een unieke positie in tussen de erfgoed- en herdenkingsinstellingen en 
de podiumkunst. We hebben daardoor een fijnmazig netwerk met honderden partners door het hele land:

•  Collega-organisaties: het Amsterdams 4 en 5 mei comité, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, comité 
Herdenking Februaristaking 1941, herdenkingsinstellingen en musea

•  Ketenpartners: de BIS-stadsgezelschappen, theaters, productiehuizen,  jeugdtheaterhuizen, cultuurhuizen, 
collega’s uit het veld en journalisten.

• Maatschappelijke partners: buurthuizen, winkeliers, bejaardenhuizen, gemeentes.
•  (Particuliere) fondsen: Gieskes-Strijbis fonds, vfonds, Vrienden Loterij, VSB Fonds, Amsterdams Fonds voor 

de Kunst, Fonds Podiumkunsten, Stichting Democratie en Media en particuliere financiers.
• Buurtbewoners en ouderen: bij met name de jongerenprojecten

Theater Na de Dam weet de brug te slaan naar een bredere geschiedenis van uitsluiting en intolerantie, waarbij 
steeds ruimte is om de geschiedenis van Nederland rijker te maken met nieuwe perspectieven, waardoor de 
samenleving weerbaarder en inclusiever wordt. Dat doen we met de unieke kracht van theater:

1. Omdat daarin inlevingsvermogen en verbeelding centraal staan. 
2. Omdat het een collectieve ervaring biedt.
3. Omdat het zich vrij kan maken van propaganda, macht en handelingsdwang.
4. Omdat het zich kan uitspreken over de tijdgeest in het licht van de historie en wat nog komen gaat.
5. Omdat het een podium biedt, voor wie dat nog niet heeft.

Op die manier creëren we verbindingen tussen jonge acteurs, leerlingen, oudere verhalenvertellers, creatieve 
makers en publiek en ontstaat wederzijds begrip; over gemeentegrenzen, generaties, tijd en locaties heen.

THEATER NA DE DAM JONG, KAMP AMERSFOORT.
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Podiumkunst
We hebben toegang tot honderden partners, duizenden deelnemers en oud-deelnemers, theatergezel-
schappen, acteurs, makers, schrijvers en bezoekers. We zetten deze contacten in om nieuwe verbindingen tot 
stand te brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld het initiatief genomen om mensen in ons netwerk te verenigen 
om te werken aan Theater voor Keti Koti. Daardoor hebben er in 2022 ruim 60 voorstellingen en evene-
menten plaats kunnen vinden, grotendeels met makers en op podia die al eerder Theater Na de Dam voorstel-
lingen hebben gemaakt.

Herdenking
Het belang van een activerende, participatieve leeromgeving, het betrekken van de belevingswereld van de 
jongeren, het overweldigende belang van persoonlijke verhalen, de kracht van lokale geschiedenis en de verrij-
kende werking van verschillende uitingsvormen is waarin we bewezen effectief zijn, voor een groot en divers 
netwerk van partners, deelnemers, makers en publiek. Vanaf 2019 hebben we gepleit om dit een essentieel 
onderdeel te maken van het veld, net als het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Inmiddels zitten we structureel 
aan tafel bij het ministerie van VWS, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het veldberaad, waarin de musea 
en herinneringscentra, de belangenorganisaties zoals Indisch Herinneringscentrum, Nationaal Comité, Pelita en 
ARQ zijn vertegenwoordigd.  Zo geven we mede vorm aan de toekomst van ons veld. Onze energie wordt 
gewaardeerd als verfrissend, scherp en toekomstgericht.

Theater Na de Dam is als lid van de Coalitie3 gevraagd door het Ministerie van VWS om een pilot te doen 
voor de ontwikkeling van het veldberaad en een basisinfrastructuur voor organisaties die essentieel zijn voor 
het veld, maar niet als zodanig gefinancierd worden. 

3. De Coalitie is een samenwerking tussen Stichting In mijn Buurt, Vrijheidscolleges, Vrijheidsmaaltijden en Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet.

LEEDVERMAAK TRILOGIE, HET NATIONALE THEATER, DEN HAAG



“ Werkelijk een hele mooie interessante voorstelling, heden 
en verleden verweven. Goed dat er eindelijk aandacht is 
voor de oorlogsstrijd in Suriname, daar wist ik niets van.”

Een bezoeker van Meer dan bauxiet van Emma Lesuis in Frascati
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Reflectie op gehanteerde Codes
CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Personeel:
Sinds 2021 hebben we besloten dat ieder nieuw teamlid een nieuwe stem moet vertolken. De twee teamleden 
die sindsdien zijn aangenomen bieden ons het Oost-Europese perspectief, Duitse perspectief, Roma en Sinti 
perspectief, en het perspectief op andere herdenkingen als 1 juli en 15 augustus.

In 2022 hebben we tevens een vertrouwenspersoon aangesteld in de vorm van Monetta Ulrici, rechter in 
Amsterdam. Zij is toegankelijk voor al onze medewerkers, partners en deelnemers. Dat hebben we laten 
weten aan deze partners en deelnemers in bijeenkomsten en in onze nieuwsbrieven.

In 2023 zullen we bij vertrek van een maker uit ons netwerk, actief op zoek gaan naar een nieuwe maker die 
een andere stem toevoegt.

Programma: 
We hebben het thema ‘witte vlekken’ gebruikt om in onze inspiratie en maaksessies aandacht te besteden aan 
onderbelichte verhalen van bv. de Roma en Sinti, psychiatrische patiënten, mensen met een fysieke beperking, 
de Molukse zaak. Zo maken we ook weer nieuwe samenwerkingen en partners. 

Partners:
Voor 2023-2024 willen we ook onder onze makers, deelnemers en partners meer diversiteit. Daarom zullen 
we iedere maker of gezelschap die afscheid neemt, vervangen door iemand met een andere stem. 

Publiek:
Door ons programma en de diversiteit van onze partners en deelnemers, trekken we een dito divers publiek. 
In ieder geval qua leeftijd (jonger) en afkomst (minder wit) onderscheidend. Op dit moment heeft Theater Na 
de Dam geen plannen om extra in te zetten op een divers publiek.

CODE FAIR PRACTICE
Solidariteit: 
Theater Na de Dam herkent een gemeenschappelijk belang en afhankelijkheid, zowel binnen de keten van 
creatie, productie en distributie binnen de sector zelf als binnen de samenleving als geheel. We brengen dit in 
praktijk door samen te werken met vele partners samen op vele niveau’s. 

Transparantie: 
Onze begroting, werkwijze en functierollen zijn gedeeld en afgestemd met de medewerkers, makers en 
partners. Duurzaamheid: We investeren in elkaar, nodigen onze partners uit en inspireren hen. Dit doen we 
ook binnen het team. Ieder teamlid in de organisatie geeft mede vorm aan het beleid. Vertrouwen: Theater Na 
de Dam gelooft in de kracht van mensen. We proberen de situatie te creëren waarin deze kracht zo maximaal 
mogelijk tot uiting komt. We doen dat door vrijheid en vertrouwen te geven en betrokkenheid te tonen.
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Honorering: 
Iedereen is Freelancer behalve artistiek leider in dienst. We betalen een vast dagtarief van € 280 per dag. Dat 
is marktconform (CAO) voor de functies tot schaal 7 trede 8. De functies als hoofd marketing of zakelijk leider 
worden ondergewaardeerd. Aanpassing honorering en dienstverbanden hebben we uitgesteld tot de organi-
satiekosten meerjarig gefinancierd worden. Bestuur en directie hebben tevens de ambitie om medewerkers in 
dienst te nemen. 

HR beleid: 
We doen 6-wekelijkse well-being gesprekken met alle teamleden. Ieder teamlid heeft een persoonlijk ontwik-
kelbudget van € 400 per jaar. 

CODE CULTURAL GOVERNANCE
We hebben een bestuur met 4 leden en werken volgens de regels van de Cultural Governance in een vaste 
Planning en Control cyclus in frequentie van vergadering, begroting en het opstellen van de jaarrekening.

Nadia Zerouali, Marijn Ornstijn en Shula Tas zijn sinds 2022 nieuwe bestuursleden, die het bestuur diverser 
maken in achtergrond, leeftijd en politieke kleur.

We doen een herijking van de governance, daarin kijken we naar de statuten de Planning en control cyclus en 
het bestuursmodel van bestuur naar Raad van Toezicht.

“ Persoonlijk greep het mij aan dat jullie de uitspraken van mijn 
moeder over het opnemen van de onderduiker uit Afrika in 
het interview met Marie Claire letterlijk gebruikten”

Wim Laauwen over Oorlog in mij van Maas theater en dans
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Financiën en duurzaamheid  
organisatie
Financieel duurzaam worden staat onverminderd hoog op de agenda van  
Theater Na de Dam. 

Onze ‘in kind’ begroting groeit van € 510.000 in 2020 naar € 785.000 in 2022 en naar € 1.000.000 in 2025. Dat 
is nodig om de kernleden van het team te kunnen binden aan de organisatie met arbeidscontracten in plaats 
van freelance-overeenkomsten én de maximale gewenste omvang voor de ambitie op artistieke en sociale 
waarde van de doelstellingen te bereiken binnen de voorwaarden van Fair Practice.

Theater Na de Dam heeft een brede financieringsbasis 

• Private fondsen met een maatschappelijke doelstelling
• Rijksfondsen en gemeenten met een artistieke doelstelling
• Erfgoedfondsen gericht op WOII
• Rijksfondsen voor podiumkunst, educatie en participatie
• Inkomsten uit recette
• Inkomsten uit in kind bijdragen partners (locaties, gezelschappen)
• Projectbijdragen voor herdenkingen landelijk en in Amsterdam
• Donateurs

Op dit moment zijn er echter geen publieke of private fondsen die organisatiesubsidie verlenen, de nieuwe 
ronde voor de basisinfrastructuur in de kunstenplannen is vanaf 2025 en in het herdenkingsveld zit meer dan 
80% van het budget van het ministerie VWS vast in langdurige afspraken, gericht op behoud. Hierdoor stokt 
de doorstroom4 van organisaties als Theater Na de Dam. 

Strategie financiering

Plan van aanpak voor ministerie VWS en invulling meerjaren-financiering voor de organisatiekosten van 
doorstroomorganisaties in het herdenkingsveld. Voor Theater Na de Dam zou dit gaan om € 200.000 per jaar 
tot tenminste 2026. Hiervoor hebben we op 1 juli 2022 een aanvraag van € 97.300 gedaan om de haalbaarheid 
te onderzoeken, de uitvoerbaarheid te testen en een voorstel te doen voor de inrichting.

Lobby richting politiek. Na een brief aan de formateur in 2021, stuurden we in 2022 opnieuw een brief 
aan de verantwoordelijke kamerleden van de regeringspartijen. Op basis hiervan plannen we gesprekken in 
september 2022. 

4. Opzetten van lange termijnplannen, aangaan van meerjarige partnerships of commitment naar medewerkers in de vorm van vaste contracten. 

Daarnaast wordt de jaarlijkse projectcyclus steeds tijdsintensiever en raken de mogelijkheden uitgeput, naarmate de omzet groeit. 
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Inkoop extra fondsenwerving voor projectfinanciering. Theater Na de Dam is voor de fondsenwerving 
volledig afhankelijk van de zakelijk directeur, die twee dagen in de week beschikbaar is en deze taak doet, 
naast het runnen van de dagelijkse operatie. In 2022 hebben we hulp gevraagd van Becca Europe voor onze 
Europese aanvraag.

Financiering vanuit Europese fondsen als Citizenship, Equality, Rights and Values (aanvraag gedaan in 2022) 
of Creative Europe.

Versterking van het donateursprogramma. Hiervoor investeren we sinds 2022 in een projectmedewerker, 
gericht op werving en behoud van donateurs.

Risicoscenario’s en aanpassingen

Mocht de Europese aanvraag niet worden gehonoreerd, dan zullen we de bijpassende kosten daarvoor uit de 
begroting halen en het programma uitstellen. 

Mocht de steun van ministerie VWS volledig uitblijven dan zullen we de gederfde inkomsten opvangen door 
gewenste investering in contracten voor medewerkers uit te stellen en een deel van onze reserve in te zetten.

“ Prachtige verhalen, precies wat er nodig is om de 
Indische, Molukse en Nederlandse geschiedenis aan iedere  
Nederlander door te geven”

Bezoeker Reinier over De Oost bevrijd? in Carré


