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Voorwoord
2021 was een jaar vol hoop en energie en tegelijkertijd een jaar dat zich kenmerkte
door de nasleep van de brand in 2020 en door de voortdurende coronamaatregelen.
Ondanks de coronategenslag en het intensieve scenario-denken dat daarbij hoorde,
hebben we ook dit jaar bijzondere voorstellingen en projecten gerealiseerd en
hebben we daarbij met goede moed en oog voor ieders welzijn als hecht team
samengewerkt.
2021 was het eerste jaar van vier waarin we werkten met een overkoepelend thema.
We deden een jaar lang een theatraal onderzoek naar de toekomst van werk. Tussen
de lockdowns door realiseerden we bij elkaar maar liefst 141 voorstellingen en
projecten. We speelden voor 8551 mensen waarvan 2529 mensen ons programma
online zagen.
We produceerden onze achtste locatievoorstelling met diner: Nooit meer werken. Op
het Berlijnplein speelden vier acteurs en zes robots de voorstelling terwijl het publiek
op 1,5 meter afstand van elkaar vanuit fijne bistro-stoeltjes de voorstelling, het diner
en het nagesprek meemaakte. We speelden 15 voorstellingen voor vakbondsleden
aangesloten bij FNV, met wie we een bijzondere samenwerking realiseerden en in het
najaar gingen we met deze voorstelling op tournee langs vijf Nederlandse steden.
Naar aanleiding van de voorstelling realiseerden we het project Nooit meer naar
school voor maar liefst 560 leerlingen van ACADEMIE TIEN, school voor vmbo-tl, havo
en vwo in Leidsche Rijn. We maakten en speelden een succesvolle her-making van
onze familievoorstelling Hoog! uit 2018 en speelden voor basisscholen en vrij publiek.
We gaven voor het eerst vorm aan ons project ‘Het andere perspectief’ en
realiseerden een kunstroute door Leidsche Rijn; out of office en een actuele
voorstelling over o.a. burn-outs: Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende
millennial vrouw professional. We maakten vier afleveringen van De Futuristen i.s.m.
Studium Generale in/vanuit TivoliVredenburg; een concept dat blijft bestaan en dat
zowel online, offline als hybride geproduceerd kan worden. We realiseerden Ik wilde je
een zachte brief schrijven, een project waarbij het publiek thuis een briefwisseling
ontving. We speelden eindelijk een analoge variant van De Grote Puntje Puntje Show
– een voorstelling vol satirische sketches voor publiek vanaf 6 jaar - in Restaurant
Venster op het Berlijnplein. We speelden de in 2020 in opdracht van RAUM
ontwikkelde voorstelling Op de koffie in huiskamers. Ook speelden we een speciale
variant van onze voorstelling Graven, het verhaal dat niet verteld wil worden tijdens
het jubileum van Stichting Herkenning, in aanwezigheid van prinses Beatrix. We
realiseerden een extra project met een vijftal nieuwe makers, dat resulteerde in zes
films. Op de valreep speelden we in Mechelen (BE) een aflevering van De Orde van de
Dag i.s.m. Arsenaal/LAZARUS.
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2021 stond ook in het teken van onze huisvesting; de herbouw van ons in 2020
afgebrande paviljoen en de co-creatie met gemeente en partners op het Berlijnplein
aan het nieuwe cultuurcluster dat in 2025 gereed moet zijn. Deze manier van werken
zorgt ervoor dat we bij het NUT reeds in het eerste jaar van dit kunstenplan de
contouren aan het schetsen zijn van ons gezelschap en bijbehorende ambities voor
de periode vanaf 2025.
In dit jaarverslag reflecteren we op onze activiteiten, organisatie, bedrijfsvoering en
publieksbereik en -opbouw, waarbij we ook steeds oog hebben voor de
consequenties van de coronamaatregelen. We lichten onze gezonde financiële
situatie toe, inclusief de afronding van het vorige kunstenplan en de invloed en
bestemming van de coronasteunpakketten. We geven een uitgebreide toelichting op
de jaarcijfers waarbij we aandacht hebben voor o.a. wijzigingen t.o.v. de begroting en
voorgenomen bestemmingen.
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Theatergezelschap het NUT in 2021
Mede dankzij de t.o.v. kunstenplan 2017-2020 verhoogde structurele gelden vanuit
Fonds Podiumkunsten konden we onze organisatie aanvullen en uitbreiden om
gestructureerd en vanuit expertise te werken aan de geformuleerde plannen. Ook
konden we door de ‘Stimuleringssubsidie Combinatiefunctionaris’ van de Gemeente
Utrecht een publiekswerker aan ons team toevoegen.
De groei in de vaste kern van betrokken medewerkers geeft onze organisatie de extra
slagkracht waar we naar zochten. We sturen erop dat we met deze groei onze
flexibiliteit en transparantie behouden. Het NUT is en blijft vanuit overtuiging een zo
veel mogelijk platte organisatie waarin veel ruimte geboden wordt voor persoonlijke
inbreng en ontwikkeling.
Na de brand van november 2020 vonden we in 2021 tijdelijke huisvesting in een
schottenkeet op het Berlijnplein. We misten t.o.v. het afgebrande paviljoen daarbij een
eigen repetitie- en presentatieplek. De schade en gevolgen van de brand en de
herbouw van het afgebrande paviljoen waren een extra project bovenop onze
reguliere activiteiten.
2021 was het eerste jaar waarin we werkten met een overkoepelend thema: we deden
een jaar lang onderzoek naar de toekomst van werk. Geen wetenschappelijk
onderzoek, maar een theatraal onderzoek. Drie voorstellingen, vier talkshows en één
briefwisseling vormden de basis van ons onderzoek. Hieromheen voerden we talloze
gesprekken met elkaar, met ons publiek en met een groot en divers gezelschap van
deskundigen. Van de hoogleraar arbeidsfilosofie tot de havenarbeider en van de
gepensioneerde tot de basisschoolleerling; allemaal dachten ze met ons mee.
Wij hebben de future-audio-designers van Sun City gevraagd om ons denken van het
voorbije jaar te vangen in een audiotijdscapsule: een podcast van 40 minuten die een
impressie geeft van het denken in het voorbije jaar.
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Activiteiten 2021
2021 was eerste jaar van de nieuwe kunstenplanperiode, waarin we ons voornamen
vorm te geven aan vier thema’s en zes tradities.
Zo was dit het eerste jaar waarin we ‘het andere perspectief’ produceerden; een
project vanuit en met de wijk rondom ons jaarthema. Dit was een interessante
zoektocht met veel leermomenten die we in het produceren en maken de komende
jaren meenemen. Ook realiseerden we een nieuwe zomerproductie en speelden we
onze familievoorstelling op scholen in Utrecht (maar helaas slechts 1x vrij i.v.m.
coronamaatregelen en gebrek aan eigen presentatieruimte).
We gingen met onze locatievoorstelling op tournee langs vijf Nederlandse steden in
het najaar van 2021. Zo konden we wel opgenomen worden in het programma van de
theaters zonder druk op de zalen uit te oefenen. Hiermee verviel ook het produceren
van een tweede grote voorstelling in 2021, met name ingegeven door de voorspelde
druk op het programma in de theaters vanwege de doorgeschoven
coronavoorstellingen. Het verkopen van een theatertournee van een nieuwe
voorstelling in een overvol theaterseizoen met voldoende speelbeurten (en voldoende
garanties of uitkopen) achtten we te onzeker.
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Nooit meer werken
We realiseerden een grootschalige locatievoorstelling die we op 1,5 meter begrootten
en produceerden. Een voorstelling boordevol techniek in een poging met ons publiek
na te denken over welke invloed we willen uitoefenen op hoe onze ‘toekomst van
werk’ eruit zal zien. Bij binnenkomst ontving het publiek een iPad om drankjes mee te
bestellen, maar ook om invloed uit te kunnen oefenen op het verloop van de
voorstelling. Door te stemmen op stellingen kon het publiek wendingen in het plot
veroorzaken.
Telkens stond de voorstelling op een spannende locatie die paste bij de thematiek,
was er een bijzonder (vegetarisch) diner en deden we ons best om onze naam als
meest gastvrije en gulle theatergezelschap van Nederland waar te maken. De
bezoekers zaten aan bistro tafeltjes en stoeltjes, waar ze de voorstelling beleefden,
hun diner aten en met elkaar en de makers in gesprek gingen over het thema. De
betrokkenheid en het engagement waarmee het publiek dat gesprek telkens voerde
was voor ons de bevestiging van het belang van deze voorstelling.
Overzicht met publiek tijdens Nooit meer werken op Plantsoen van Boedapest in Utrecht. Video still door Thomas
Brand/Brandkracht.

Speelperiode juli t/m november 2021
Locatie Plantsoen van Boedapest (Berlijnplein) Utrecht, NDSM-werf Amsterdam,
Brainport Industries Eindhoven, Scheepswerf De Delft (Rotterdam), Burgerhaven
(Deventer), Sluisfabriek (Drachten / geannuleerd).
Speelbeurten 41 (3 geannuleerd i.v.m. coronamaatregelen)
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Aantal bezoekers 3564
Partners Berlijnplein, Podium Hoge Woerd, Stadsschouwburg Utrecht, De Kleine
Komedie, Theater Walhalla, Schouwburg Deventer, Theater De Meervaart, De Lawei,
Parktheater Eindhoven.
Credits
Concept, tekst en spel Greg Nottrot en Floor Leene
Spel Koen ter Braak, Monica Hofman (stagiairs HKU), Lize van Olden, Billy de Walle,
Patsy Kroonenberg. Robots: Baxter (productierobot), Lucy (serveerrobot), Zora 1 en 2
(zorgrobots), Gert en Fleur (schermrobots), InMoov (3D geprinte robot)
Regie Roeland Hofman
Vormgeving, robots en meer Thierry Wilders
Artistieke terugblik
Met Nooit Meer Werken onderzochten we de invloed van nieuwe technologie op ons
werk. Technologie doet de belofte dat het ons werk makkelijker, lichter en efficiënter
maakt. Hoe komt het dan dat we drukker zijn dan ooit en dat ruim 1,5 miljoen mensen
in Nederland last heeft van burn-out-klachten en stress?

Bij het maken van de voorstelling trachtten we thema, anekdote, vorm, werkwijze en
locatie bij elkaar te brengen. En zodoende vervingen we onszelf door robots.
We onderzochten de mogelijkheid om de technologie te laten interacteren met het
publiek, de robots te laten improviseren en ze op zo’n manier emoties mee te geven
dat het publiek zich met hen kon verbinden. Al snel ontdekten we dat de technologie
(in ieder geval die technologie die wij ons kunnen veroorloven) nog niet in staat is tot
interactie, improvisatie of emotie.
Wel is het ons gelukt om het publiek het idee te geven dat ze interacteerden met de
technologie en dat ze zo invloed hadden op het verloop van de voorstelling. Het
improviseren van de robots bestond eigenlijk vooral uit het feit dat ze soms een
technisch mankement hadden en omvielen, vastliepen of rondjes bleven draaien.
Hoewel we dat niet expres deden, zorgde dit wel precies voor de spanning die voor
ons theater zo aantrekkelijk maakt: de mogelijkheid dat er altijd iets onverwachts kan
gebeuren. En hoewel de robots niet in staat zijn om emoties te voelen, was ons
publiek prima in staat om die emoties te projecteren op de robots en zo wel degelijk
met ze mee te leven.
We concludeerden al vroeg in het proces dat de robots nu nog niet helemaal in staat
waren om ons als makers volledig te vervangen. We misten leven op het toneel en het
actuele, persoonlijke conflict dat in het nu uitgevochten kon worden. Daarom vroegen
we twee stagiaires om de gaten op te vullen die de robots lieten vallen. En vanuit het
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publiek vochten Greg Nottrot en Floor Leene onderling en met het publiek de vraag uit
of de technologie de oplossing was voor onze problemen of juist de aanleiding van
onze problemen.
Scène uit Nooit meer werken met de interactie tussen acteur Koen ter Braak met robot Zora.
Fotografie door Bart Grietens.

Het was de optelsom van alle elementen die uiteindelijk zorgde voor een spannende
balans en een typische NUT-voorstelling. Een toegankelijke, persoonlijke vertelling
over een actueel en urgent thema waar je je als publiek aan verbindt en waarmee je je
wil bemoeien.
Het bouwen, scouten, programmeren en synchroniseren van de verschillende robots
was op zichzelf al een grote uitdaging. En dat de technologie niet vanzelfsprekend de
werkdruk verlicht, hebben we aan den lijve ondervonden. Sterker nog, technicus
Thierry Wilders (verantwoordelijk voor de ontwikkeling, programmering en aansturing
van de robots) ging haast ten onder aan de stress die het gevolg was van het werken
een het leren beheersen van de robots. Zeker 80% van ons maakproces stond in
dienst van de technische en programmatorische aspecten van de robots.
Floor Leene:
“Het schrijven van Nooit meer werken was een totaal nieuwe ervaring want ik had nog
nooit eerder teksten geschreven voor robots. Ook nog eens robots die voor mij
onbekend waren, want ze werden ontwikkeld terwijl het schrijfproces al volop bezig
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was. Anders dan bij acteurs vroeg ik me tijdens het schrijven af: hoe klinken ze, wat
kunnen ze, kan ik ze een handeling geven, kunnen ze snelle dialogen aan? De grote
vraag was steeds: gaat het communiceren? Omdat we dat gedurende het
schrijfproces (nog) niet konden uitproberen, heb ik die vraag losgelaten en ben ik
gaan schrijven voor hoe de robots er in mijn hoofd uit zouden komen te zien en hoe ik
dacht dat ze zouden gaan klinken.
Het was magisch om de robots uiteindelijk de teksten te horen uitspreken en te zien
dat de personages vorm kregen, en dat het dus wel degelijk communiceert. Ook
boden de robots de mogelijkheid om te schrijven voor meerdere personages. Er was
ineens een grote cast van maar liefst 8 spelers, dat gaf veel vrijheid en mogelijkheid
binnen de tekst.
Door de veelheid aan thema’s in de voorstelling was het lang zoeken naar een
verhaallijn en een structuur. Ik denk dat die veelheid zowel de kracht als de valkuil is
geworden van de voorstelling. De kracht zit in de muzikale, overvolle en associatieve
montage. De valkuil is dat de voorstelling door de veelheid qua emotionele laag langs
de oppervlakte scheert.
De grote vraag van het hele project – van concept, schrijven, monteren tot spelen was: zijn we vervangbaar door robots? Mijn conclusie is; nee, de acteur is
onvervangbaar. We hebben met het radicaal aangaan van deze vraag iets heel nieuws
uitgeprobeerd en dat experiment en die poging vind ik zeer waardevol.
Ik vraag me wel af of ik snel weer voor een cast met robots zal kiezen…Maar, zeg
nooit, nooit.”
Publiek en pers
We speelden Nooit meer werken 41 keer voor in totaal 3564 bezoekers. We speelden
25 voorstelling in Utrecht, 4 in Rotterdam, 4 in Deventer, 4 in Eindhoven en 4 in
Amsterdam. De laatste 3 voorstellingen in Drachten werden vanwege corona
geannuleerd.

We realiseerden een bezettingsgraad van 84 % (97 % in Utrecht en 70 % op tournee).
Samenwerkingspartner FNV was goed voor 1072 bezoekers, verspreid over het hele
land. Veel mensen die via het FNV de voorstelling bezochten, gaan normaal
gesproken niet tot nauwelijks naar het theater.
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Publiek tijdens Nooit meer werken. Video still door Thomas Brand/Brandkracht.

Differentiatie: nieuw publiek en jongeren
Vooraf namen we ons voor extra in te zetten op mensen die niet vanzelfsprekend
theater bezoeken. En op meer jongeren in de zaal. Onze publiekswerker trok de
buurtcentra in en bezocht vier voorstellingen met steeds een groepje nieuw publiek.
37 mensen kwamen op deze manier voor het eerst in aanraking met theater. Zij
ontvingen een kaartje dat werd gefinancierd uit de 2P regeling van het Fonds
Podiumkunsten, vanuit onze samenwerking met Podium Hoge Woerd. Onder de
bezoekers die via het FNV de speciale vakbondsvoorstellingen bezochten, zaten
daarnaast ontzettend veel bezoekers die nooit een theatervoorstelling hebben
bezocht.

Van de 2317 bezoekers van Nooit meer werken in Utrecht waren 284 bezoekers (12 %)
onder de 30 jaar. Zij schaften een speciaal jongerenticket aan (194) of bezochten Nooit
meer werken tijdens de speciale ‘Theater Trip’ van HU Podium (90); het cultureel
studentenplatform van de Hogeschool Utrecht. 37 % van de bezoekers in Utrecht gaf
aan voor het eerst bij een voorstelling van het NUT te zijn.

11

Speciale voorstellingen voor bijzondere groepen en bedrijven
Maar liefst 14 voorstellingen speelden we besloten, voor een speciale groep of bedrijf.
Daarvan waren er 11 voor het FNV en drie voor heel verschillende, andere groepen.
Waar we op 29 juli speelden voor een zaal vol CEO’s van grote en middelgrote
bedrijven in Nederland, bestond ons publiek op 31 augustus juist uit studenten, die
nog helemaal aan het begin van hun werkende leven staan. Een groep ABN Amro
medewerkers was voor het eerst in heel lange tijd weer live bij elkaar en grepen de
voorstelling aan om na een grote corona-afstand met elkaar weer energie te creëren
voor hun samenwerking.
Pers
Het ging goed met het persbereik voor Nooit meer werken. Een tegenvaller was de
vakantieplanning van veel theaterrecensenten, die een aantal lockdownmaanden
hadden zitten wachten op goed nieuws en uiteindelijk veelal in de première week van
Nooit meer werken op vakantie besloten te gaan. Niettemin hebben we een mooi
landelijk en regionaal bereik gerealiseerd in zowel geschreven media als op radio en
tv.

“Boeiend gedachte-experiment over de (ethische) gevolgen van automatisering”
Sander Janssens, Theaterkrant.nl

“Het NUT levert prachtklus met Nooit meer werken.”
Wijbrand Schaap, Cultuurpers

"Nooit meer werken biedt een interessant, inhoudelijk en enerverend totaalavondje uit."
**** Esther Kleuver, De Telegraaf

Interview met Greg Nottrot over Nooit meer werken op NPO Radio1 / Radio langs de
lijn en omstreken
TV reportage Nooit meer werken bij Route C op RTV Utrecht
Interview met Greg Nottrot over Nooit meer werken in het UITmagazine
Artikel “Robots nemen toneel over” in het Eindhovens dagblad en De Gelderlander
Uitgelicht: publiek in Utrecht
In Utrecht bezochten 2317 mensen Nooit meer werken. Dat komt neer op een
bezettingsgraad van 97 %. Dat laat zien dat de zomervoorstelling van het NUT op
locatie een hooggewaardeerde traditie vormt.
Publieksonderzoek
Dankzij het gebruik van iPads in de voorstelling, konden we de Utrechtse bezoekers
van Nooit meer werken heel laagdrempelig onderwerpen aan publieksonderzoek. De
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spelers maakten het invullen van de enquête tot onderdeel van de avond, waardoor
de respons met 60% erg hoog was. De bezoekers van de besloten voorstellingen
hebben niet deelgenomen aan de publieksenquête.
Publiek tijdens het invullen van de publieksenquête. Fotografie door Bart Grietens.
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Nooit meer naar school
Naar aanleiding van Nooit meer werken zetten we met partnerschool ACADEMIE TIEN
een grootschalig project op over de thematiek van de voorstelling.
Op 2 en 3 september trappen 560 scholieren van academie tien in Utrecht Leidsche
Rijn het schooljaar af met ons grote kunstproject Nooit meer naar school. Een project
over de toekomst van werk, met robots als docenten en alle ruimte voor de jongeren
om zelf iets te creëren.

Partner ACADEMIE TIEN streeft naar onderwijs dat verwondering oproept bij haar
leerlingen. Ze bieden innovatief, vakoverstijgend onderwijs dat steeds volop in
ontwikkeling is. De school verhuist eind 2022 naar een spiksplinternieuw gebouw aan
‘ons’ Berlijnplein en wil zich verbinden aan de wijk. Veel van de scholieren van
ACADEMIE TIEN komen vanuit hun thuissituatie weinig in aanraking met kunst en
cultuur. Met het grootschalige kunstproject Nooit meer naar school gaven we een
grote culturele impuls.
“Het was een wilde ervaring. Waarin we met 560 jongeren na hebben gedacht over de
toekomst en hier vorm aan hebben gegeven in verschillende kunstuitingen door alle
hoeken van de school. En ver daarbuiten.”
Jordy Roeten, projectleider
Nooit meer naar school was onderdeel van het 2P programma in samenwerking met
Podium Hoge Woerd. Bekijk hier een video van de sfeer.
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HOOG!
We hernamen onze succesvolle familievoorstelling uit 2018 omdat deze qua
thematiek naadloos aansloot bij het thema toekomst van werk. Regisseur Noufri
Bachdim her-maakte van Hoog!: hij hertaalde dit verhaal over het hebben van
ambities – als kind en ook als ouder voor je kind – naar de klas en maakte een zeer
muzikale, liefdevolle voorstelling van de tekst van Floor Leene.
De voorstelling speelde op scholen in Utrecht (met name Leidsche Rijn / Vleuten / De
Meern) en kende ondanks alle coronabeperking toch nog twee vrije voorstellingen.
Scène uit HOOG met acteurs Ruta van Hoof en Julie Boelaard. Fotografie door Bart Grietens.

Speelperiode april t/m juni 2021
Locatie basisscholen Utrecht, Villa Concordia (Theatergroep Aluin)
Speelbeurten 33 schoolvoorstellingen, 2 vrije voorstellingen
Aantal bezoekers 1243 leerlingen, 47 bezoekers vrije voorstellingen
Partner Cultuuronderwijs Utrecht
Credits
Tekst Floor Leene
Regie Noufri Bachdim
Spel Ruta van Hoof en Julie Boelaard (stage)
Decor Vita Coenen
Muziek Sebastiaan Bax
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Artistieke terugblik

Noufri Bachdim:
“Mijn opdracht was om van de locatievoorstelling uit 2018, geregisseerd door Daniël
van Klaveren, een schoolvoorstelling te maken. Om het volledig eigen te maken, heb ik
gevraagd aan schrijver Floor Leene en dramaturg Jannet van Lange of ik
aanpassingen kon doorvoeren die passen bij mijn visie op het thema ambitie. Na
inhoudelijke gesprekken kwamen we erop uit dat we een paar veranderingen wilden
doorzetten:
1. Minder tekst, meer focus op beeld en muziek als betekenisdragers.
Elke discipline kan iets op haar eigen manier vertellen, waardoor er inhoudelijk
meteen een gelaagdheid in komt. Ik zoek daar ook de contrasten in op.
2. Verandering gender van de twee hoofdpersonages
Er worden veel verhalen verteld over mannen en ambitie en daarin is bijna altijd
een thematische gelaagdheid te vinden binnen het personage. Verhalen over
vrouwen en ambitie worden ook verteld, maar vaak wordt dat gekoppeld aan
een tweedimensionaal karakter of aan een strijd tussen ambitie en gezin. Daar
wilde ik een verandering in maken, door vrouwen in de hoofdrol te zetten en
daar driedimensionale personages van te maken.
3. De ingang van het verhaal veranderen.
In deze versie wilden we beginnen vanuit een schoolcontext om het meer naar
de belevingswereld van de leerlingen te halen.”
Publiek

“De kinderen zaten helemaal in het verhaal. Ze deden zelfs op sommige momenten
mee.” Obs De Koekoek

“Het feit dat ze een uur geboeid hebben zitten kijken zegt genoeg.”
Het Veldhuis

“Kinderen konden zich goed inleven in de hoofpersoon van de voorstelling. In de
middag nog even nabesproken. Vooral wat wil je later worden, een mier heeft indruk
gemaakt.”
De Meander
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Het andere perspectief
Voor ‘het andere perspectief’ wilden we op zoek naar een perspectief op ons
jaarthema dat zijn oorsprong vindt in Leidsche Rijn, bij wijkbewoners. Zo kon dit
project dienen als outreach richting de wijk, een vorm van co-creatie worden en
konden we onze eigen nieuwsgierigheid naar andere perspectieven dan de onze
bevredigen.
We deden zorgvuldig research en selecteerden acht verhalen. De mensen die deze
verhalen met ons deelden hebben daarmee echt bijgedragen aan de inhoud en de
vorm van het project. Vanuit deze research en verhalen realiseerden we een
tweedelig kunstproject, met als eerste deel een kunstroute door Leidsche Rijn (out of
office) en met als afsluiter een theatervoorstelling (Het ambitieuze verhaal van een
niet-werkende millennial vrouw professional).
Scène uit Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende millennial vrouw professional.
Fotografie door Bart Grietens.

Artistieke terugblik

Mariella van Apeldoorn:
“Door het binnen dit project te hebben over mensen die om verschillende redenen
niet werken, hebben we een nieuw perspectief op werk gegeven. Het publiek wat de
wandelroute heeft gelopen en de voorstelling heeft gezien heeft echt kennis gemaakt
met de verhalen van niet-werkenden en dingen gehoord waar ze nog niet eerder zo
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over na gedacht hadden: het effect dat niet kunnen werken heeft op je gevoel, status
en identiteit en je positie in de maatschappij. Door dit perspectief te belichten heeft
het publiek een bewustzijn gekregen over deze kwetsbare positie van mensen en hoe
we hiermee om gaan als maatschappij. Ook was er veel herkenning voor mensen die
zelf in zo’n positie zitten waardoor er een verbondenheid ontstond tussen deze
mensen en mensen met soortgelijke verhalen.
Daarbij gaf dit perspectief ook een nieuw perspectief op de mensen die wel aan het
werk zijn: door te horen en zien waar mensen zonder werk tegenaanlopen gingen
mensen nadenken over hoe zij zich eigenlijk verhouden tot hun werk.”

你报道的思路很好，这也是我的生活。谢谢！
(Vertaling: mooie verslaglegging, dit is precies mijn leven.)
Reactie van deelnemer
out of office
Een kunstroute door Leidsche Rijn, waar men met behulp van een plattegrond acht
verschillende kunstwerken kon vinden op diverse locaties in de wijk. Elk kunstwerk is
door een andere kunstenaar gemaakt, geïnspireerd op een verhaal van iemand
zonder werk. Zo kregen alle verschillende verhalen een eigen beeld en kon het
publiek daarbij de audio beluisteren en het verhaal achter het kunstwerk horen.
De wandelroute out of office door Leidsche Rijn. Opmaak door Secrass Grafisch.
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Speelperiode: zomer 2021

Partners: Pathé, woningcorporatie Mitros, Bibliotheek Leidsche Rijn, Leidsche Rijn
Makelaars, Mark Kamperhuis & Naomi Nijbroek, Buurtcentrum Hoge Weide en Era
Contour, Karin Stals, Mounhim Tahtahi, Fouzia de Waal (DOCK) en Erwin Mulder (de
buurtwerkkamer). Fentener van Vlissingen Fonds, Elise Mathilde Fonds en Carel
Nengerman Fonds
Credits
Concept, regie en research Mariëlla van Apeldoorn
Research Jordy Roeten
Fotografie Sabine Rovers
Kunstenaars Nina van der Mark, Noortje Sanders, Vince Blok, Daan Mulder, Sabine
Rovers, Bo Yuan, Szu-Yi Wang en Naomi Nijbroek
Deelnemers aan het project Johan Mendes, May Walid, Jacoba de Vries, Robbert
Vesseur, Petra Smolders, Thea Patist, Martin Brand, Lotte, Lisa Cheng en Egecan Sari
Publiek
Bezoekersaantallen zijn onmogelijk vast te stellen bij een kunstwandelroute die 24/7
gratis toegankelijk is in de publieke ruimte. Gezien de prominente plekken van de
kunstwerken en de lange periode waarin ze zichtbaar zijn geweest, weten we in elk
geval zeker dat er heel veel voorbijgangers zijn geconfronteerd met de werken, ook
als die niet nadrukkelijk de wandeling aan het lopen waren.

We organiseerden een aantal keer een wandeling met de maker, die 83 bezoekers
trokken. Waardevol momenten, voor zowel bezoekers als maker, vanwege de
gesprekken die het opleverde.

“Wat een bijzondere wandelroute en voor ons onbekend met oortjes en het scannen
van QR codes op pad. Leuk om het zo zelfstandig te kunnen doen. En een interessant
onderwerp 'out of office'. Moedige mensen die hun verhaal met ons, als bezoeker,
wilden delen + een kunstenaar die er een passend kunstwerk bij heeft gemaakt. De
persoonlijke verhalen hebben ons geraakt en de kunstwerken versterken hetgeen is
verteld. Het geeft je stof tot nadenken.” Onno, bezoekersreactie
Het ambitieuze verhaal van een niet werkende professional vrouw millennial
De periode na de zomer stond in het teken van het verwerken van alle informatie
vanuit de research, de interviews en de kunstroute naar een voorstelling over wat het
met je kan doen om niet te werken. We maakten een pijnlijk grappige monoloog met
muzikale hoogtepunten en kwetsbare dieptepunten. En speelden deze (bij gebrek aan
eigen studio) in Cultuurcampus Vleuterweide.
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Speelperiode 27 en 28 november 2021
Locatie Cultuurcampus Vleuterweide

Credits
Concept en regie Mariëlla van Apeldoorn
Tekst Roos Voorhorst
Spel Dagmar Ketelaers
Muziek Cedric Vermue

Publiek en pers
Precies op de valreep van weer een nieuwe lockdown lukte het om twee
voorstellingen te spelen voor publiek (op 1,5 meter). Het lukte zelfs om dat publiek, op
hun plaats in de zaal, te voorzien van een drankje en zo met een volle zaal een
nagesprek te houden onder leiding van onze publiekswerker.

Nieuwe theaterbezoekers
Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende millennial vrouw professional viel
binnen de scope van de samenwerking met Podium Hoge Woerd voor het bereiken
van nieuw theaterpubliek. Een project mogelijk in de 2P regeling van het Fonds
Podiumkunsten. Van de 129 bezoekers in dit voorstellingsweekend, waren er 30 voor
het eerst bij een theatervoorstelling.
Publiek tijdens het nagesprek bij Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende millennial vrouw
professional. Fotografie door Bart Grietens.

20

“Ik vond het geweldig. Hoop dat jullie weer snel kunnen optreden.”
Anneke, bezoekersreactie
“Het in gesprek gaan met het publiek na afloop vond ik een leuke aanvulling, waardoor
het wat meer interactief werd.”
Frank, bezoekersreactie
“Het was een inspirerende voorstelling die de druk en de hectiek van de huidige
maatschappij op vele van ons goed weer gaf. Het geheel gaf weer eens stof tot
nadenken en gesprek.”
Ria en Eric, bezoekersreactie
“Een klassiek gevalletje millennial (...) Interessant is haar woede als ze niet meer in
beweging komt, haar frustratie, verzet en het langzame besef dat ze terug moet
schakelen, moet inleveren. Zoals ze zelf zegt: ze moet opnieuw leren lopen in een
wereld waarin ze altijd rende.”
Theaterkrant, Sander Janssens
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Ik wilde je een zachte brief schrijven
Begin 2021 vroeg netwerkorganisatie OBL (Open Business Leaders) ons een theatraal
nieuwjaars diner te organiseren. Door de coronamaatregelen kon dit in fysieke vorm
niet doorgaan en daarom bedachten we een pakket met daarin een zevental brieven
geschreven door verschillende theatermakers. Zeven brieven over verbinding, om
thuis aan elkaar voor te lezen.
Één van de theatermakers die een brief schreef was Jibbe Willems. Hij schreef een
brief over angst en verlangen en hoe het alterneren tussen deze twee polen ons
voortstuwt door de tijd. Artistiek leider Greg Nottrot zag deze brief als het begin van
een verhaal en vatte het op als een uitnodiging om terug te schrijven.
Zo begon Ik wilde je een zachte brief schrijven, een trage dialoog in 13 poststukken.
Een project waarmee we onderzochten hoe we in een tijd waarin we ons publiek niet
konden ontmoeten, toch een verhaal konden vertellen. We vonden een vorm waarin
we twee personages tot leven brachten waaraan het publiek zich kon verbinden. In
het najaar van 2021 ontvingen 196 mensen elke week een brief, de ene keer van J., de
andere keer van G.. Gedurende twaalf weken las het publiek mee met een trage,
filosofische dialoog tussen twee vrienden. Een verhaal over de worsteling met hun
eigen levens en levenskeuzes en de onstuimige tijd waarin hun verhaal zich afspeelt.
We vroegen vormgeefster Christina Coridou een doosje te ontwerpen waar de
brieven in bewaard konden worden.
De doos waarin alle poststukken bewaard kunnen blijven.
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Speelperiode najaar 2021
Locatie bij de mensen thuis
Speelbeurten 1 project, 13 poststukken
Aantal bezoekers/lezers 196
Credits
Concept en tekst Greg Nottrot en Jibbe Willems
Artistieke terugblik
Dit ‘brievenproject’ is, zoals zoveel van de NUT-voorstellingen en -projecten, een spel
tussen fictie en realiteit. G. is gebaseerd op Greg, maar is hem niet. Dat is voor de
maker een interessante route en zeker ook voor het publiek/de lezer. Wat is echt en
wat niet? En wat doet dat met de beleving van het verhaal? Het maakt van die beleving
in ieder geval een soort spel of puzzel naar de scheidslijn tussen waarheid en fantasie.
Spel en puzzel zijn voor het trouwe NUT-publiek herkenbare ingrediënten van onze
voorstellingen, waar ze graag aan deelnemen en voor nieuw publiek een prikkelende
uitnodiging om als meer dan alleen toeschouwer deel te nemen aan ons werk.

Het project sloot inhoudelijk aan bij het themajaar van het NUT: Greg kon door
fantaseren op het idee al zijn werk uit handen te laten vallen. Wat als je nooit meer zou
werken. In dit geval niet doordat robots het van je overnemen, maar gewoon, door de
boel de boel te laten en weg te gaan.
Het laatste deel van de laatste brief geeft een mooie artistieke reflectie op het project:
We willen je bedanken dat je ons al deze dertien weken zo aandachtig hebt gelezen.
Het was ons een waar genoegen, al vonden we het ook vaak spannend: want dit
project kende geen vooraf uitgestippelde route, geen dramaturgische wetten waartoe
wij ons voegden, zelfs geen einde was ons bekend. Dit briefproject was een trage
improvisatie, een dialoog waarbij we van tevoren niet wisten wat de ander zou
schrijven, en die ons ook langzaam inhaalde – de laatste brief (die je vandaag hebt
ontvangen) is nog maar net geschreven. Zo probeerden wij niet alleen de lezer, maar
ook elkaar te verrassen.
Voor nu komt dit spel tot een eind. Maar wij hopen achter onze laatste brief geen punt,
maar een komma gezet te hebben. Nu al fantaseren wij over een vervolg. Hoe dat
vorm gaat krijgen weten we niet, maar wel dat wij nog niet klaar zijn met de brief.
Natuurlijk hopen we je bij ons vervolg weer tegen te komen.
Anders dan bij een voorstelling hebben wij tijdens ons spel je reactie niet kunnen zien
of horen. En ook treffen we je na afloop niet aan de bar. Maar schenk jezelf wat in, dan
doen wij dat ook en dan proosten we met elkaar op dit einde, dat geen einde is.
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Publiek en pers

“Ik heb ontzettend met jullie meegeleefd in jullie struggle for life, ik heb echt genoten,
het heeft mij in deze klote corona tijd, als het ware mijn leven tijdelijk verrijkt.
Helaas, lieve klootzakken, moet ik bekennen dat ik naar jullie brieven heb uitgekeken.”
W., lezersreactie
“Elke week keek ik op vrijdag weer met spanning uit naar een brief. De briefwisseling
las als een spannend boek. Normaal kijk ik altijd stiekem op de laatste bladzijde naar
het einde. Dat kon nu niet… Mooi om in deze tijd waarin de theaters dicht zijn, te
kunnen genieten van deze bizarre briefwisseling.”
K., lezersreactie
“De anekdotische lijn van enerzijds weggaan en anderzijds stilstaan, is aanleiding voor
filosofische overpeinzingen over zingeving, kunstenaarschap en (zelf)liefde – en in
hoeverre je (nog) in staat bent eigenaarschap te nemen over je eigen keuzes, je eigen
leven.”
Theaterkrant, Sander Janssens
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De Futuristen
Onder de titel De Futuristen maakten we dit jaar vier theatrale talkshows over de
toekomst van werk. De Futuristen is een samenwerking met Studium Generale van de
Universiteit Utrecht en speelde zich af in TivoliVredenburg. Alle vier de afleveringen
werden live gestreamd en bij de laatste twee edities mocht ook live publiek aanwezig
zijn.
De Futuristen is een ontmoeting tussen theatermakers en wetenschappers en wordt
gemaakt in één dag. Voor elke editie nodigen we een wetenschapper uit die vanuit zijn
of haar expertise meedenkt over de thematiek en die wij verleiden om op basis van de
laatste wetenschappelijke inzichten een toekomstbeeld te schetsen. Naar aanleiding
van dit gesprek vragen we drie theatermakers en een muzikant met scènes en liedjes
te reageren. Het theatrale materiaal is vervolgens weer een vraag aan de
wetenschapper. Zo proberen we gezamenlijk op basis van de laatste technologische
en wetenschappelijke ontwikkelingen een idee te schetsen van de wereld van
morgen.
Frank van Kasteren en Marcel Osterop zingen Wees niet bang tijdens De Futuristen op 23 november
2021 in TivoliVredenburg. Fotografie door Bart Grietens.

Speelperiode vier afleveringen: februari, april, oktober, november 2021
Locatie TivoliVredenburg en via livestream
Speelbeurten 4
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Aantal bezoekers 2676 (waarvan 2529 online)
Partners Studium Generale Universiteit Utrecht
Credits
Regie en interviews Greg Nottrot of Mariëlla van Apeldoorn
Redactie/interviews: Erwin Maas (SG)
Makers (in wisselende samenstelling) Frank van Kasteren, Jibbe Willems, Michiel
Lieuwma, Marcel Osterop, Laura Mentink, Anna van der Kruis, Dirk van Pelt, Laura van
Dolron, Joost Oomen, Joep Hendrikx, Rebekka de Wit, Eva Toorop, Koen Frijns, Edna
Azulay.
Wetenschappers
#1 Werken in de stad van de toekomst – Prof. Dr. Maarten Hajer
#2 Is er in de toekomst minder tijdsdruk? – Prof. Dr. Ir. Tanja van der Lippe
#3 Ze pikken onze banen in! – Dr. Emilie Rademakers
#4 Wat als je je beroep niet meer mag kiezen? – Prof. Dr. Joop Schippers
Artistieke terugblik
De Futuristen is interessant verdiepend publieksprogramma en tegelijkertijd vindt de
kennis en de inspiratie die we daar opdoen ook zijn weg naar de voorstellingen die we
maken. Bovendien geven zowel theatermakers als wetenschappers aan dat de
ontmoeting hen niet alleen een podium biedt maar ook verrijkend is voor hun eigen
werk.

De Futuristen geeft wetenschappelijke input en er is ruimte om te bevragen, ook
vanuit het publiek, wat een ultieme vorm is om als gezelschap het gesprek tussen
wetenschap, makers én publiek te faciliteren.
“De avond gaf me een soort ‘touch base’. Ik heb stappen terug moeten nemen om
zaken uiteen te zetten die we ondertussen ook als verworven beschouwen.”
Arbeidseconoom dr. Emilie Rademakers
Binnen dit format zijn we nog zoekende naar een juiste balans tussen interview en
theater. Het theater zou nog meer ontregelend mogen zijn, de fantasie wat grootser,
kleurrijker en meer buiten de lijntjes. Het werken binnen een dag en in een compact
programma maakt de uitdaging om ruimte en durf te vinden voor het theatrale extra
groot.
Overigens leeft deze wens vooral bij ons. Naar de maatstaf van Studium Generale
Universiteit Utrecht en zijn publiek is De Futuristen reeds een spannende,
afwisselende en onderhoudende theatrale denkexercitie.
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Publiek en pers

“Super hoe kunst en wetenschap samenkomen. Niet iedereen heeft een
wetenschappelijke aard, en door op deze manier met wetenschappers in gesprek te
gaan, wordt het begrijpelijk en invoelbaar. Door de verschillende perspectieven van de
makers zie je ook dat iedereen anders nadenkt. Dat maakt het toegankelijker en
breder.”
Malvina (23), student taalwetenschap, en Anna (23), afgestudeerd animatie,
bezoekersreacties
“Wat er aan het einde van de eerste editie gebeurt zou onmogelijk zijn in een
gerepeteerde voorstelling óf een traditionele talkshow, en die unieke werking maakt
uitermate nieuwsgierig naar volgende afleveringen.”
Theaterkrant, Sander Janssens
“Waar de wetenschap problemen zorgvuldig tracht te ontrafelen, kan kunst crises
omarmen en door middel van verstrooiing, poëzie en provocatie óók verheldering
bieden.”
NRC, Marijn Lems
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De Grote Puntje Puntje Show
De Grote Puntje Puntje Show in de Kinderkroeg stond in het najaar van 2021 twee keer
gepland. In verband met de lockdown is de laatste editie uitgesteld naar later in 2022.
De eerste editie vond plaats op 14 november 2021.
Wie hebben er meer met de toekomst te maken dan kinderen? En waar kun je beter je
ei kwijt dan in het buurthonk aan het eind van je straat? Tijdens De Grote Puntje Puntje
Show in de Kinderkroeg komen kinderen uit de buurt samen om te bekokstoven, uit te
puzzelen en te dromen over de toekomst. Het is het café om de hoek, waar je
borrelpraat, hoogoplopende discussies en onverwachte liefdesverklaringen zult
vinden - maar dan geheel en speciaal voor kinderen.
De Grote puntje puntje show in Venster met publiek. Fotografie door Fouad Hallak.

Tijdens De Grote Puntje Puntje Show werden vragen gesteld, antwoorden onder de
loep genomen en scenario’s onderzocht. De makers/spelers namen het publiek mee
op een reis naar de toekomende tijd in een uitbundige mix van scènes, liedjes,
sketches, interviews en quizzen; telkens rondom één onderwerp of thema in de
toekomst. Wat eten we in 2053? Hoe gaan we op vakantie in 2069? Welke woorden
zijn er allemaal bijgekomen in 2081 (en wat betekenen ze)? Wat is de
weersverwachting over een eeuw? En hoe onderscheid je eigenlijk een toekomstoptimist van een toekomst-pessimist?

28

De Grote Puntje Puntje Show werd in slechts één dag gemaakt. De makers kwamen
op zaterdag samen om materiaal te verzamelen, schrijven en repeteren, om dit op
zondagochtend te spelen voor publiek.
Speelperiode 14 november 2021 en 19 december (verplaatst naar april 2022 i.v.m. de
lockdown)
Locatie Restaurant Venster op het Berlijnplein
Speelbeurten 4 gepland, 1 gespeeld, 1 uitgesteld
Aantal bezoekers 46
Partners Restaurant Venster, Coöperatie Berlijnplein
Credits
Concept, tekst en spel Margo Verhoeven
Concept en hapjes Daniel Lansbergen
Tekst en spel Femke Arnouts, Dinda Provily, Danny Westerweel
Muziek René Geelhoed
Publiek
We ontvingen bij De Grote Puntje Puntje Show overwegend jonge gezinnen, veelal uit
de wijk. Precies de doelgroep die we – in samenwerking met de Coöperatie
Berlijnplein – wilden bereiken.

29

Nieuwe makers project
In het najaar van 2021 ontstond het idee om een kort project te doen met een vijftal
nieuwe makers. Om verschillende redenen: allereerst wilden we op een
laagdrempelige manier nieuwe mensen leren kennen. Daarnaast wilde we de
gelegenheid bieden aan nieuwe makers om tijdens de coronacrisis iets te kunnen
maken.
De opzet was dat we in een aantal sessies en werkdagen een theatermonoloog op
film maakten. We vroegen de makers zich te verhouden tot het jaarthema ‘de
toekomst van werk’. Omdat er geen mogelijkheid was voor een publieksmoment
kozen we voor het medium film. Zo zouden we iets kunnen maken onafhankelijk van
een live, fysiek toonmoment voor publiek.
Credits
Begeleiding Greg Nottrot en Mariëlla van Apeldoorn
Makers Lars Brinkman, Hansje Veen, Quiah Shilue, Patsy Kroonenberg en Hanad
Dahar.

Lars, Quiah en Patsy zijn recent afgestudeerd aan de toneelschool als acteur, Hansje
als schrijver. Hanad Dahar is qua leeftijd geen jonge maker meer, maar een man die
wij leerden kennen als vrijwilliger bij het NUT. De vlucht uit zijn thuisland Syrië en het
zoeken naar geschikt werk hier in combinatie met zijn wens om te acteren maakte dat
we hem ook graag een kans wilde geven om binnen de kaders van dit project mee te
doen.
Artistieke terugblik
Bij het project betrokken we filmmaker Charlie Feld en componist Felix de Ruiter om
elke maker te ondersteunen. We startten een eerste uitgebreide werksessie met alle
makers waarin we spraken over hoe zij zich verhouden tot het thema ‘de toekomst
van werk’. Vanuit dit thema en hun eigen wensen heeft elke maker een eigen concept
gemaakt. In de tweede werksessie hebben we het concept besproken, daarna nog
aangescherpt en voorafgaand aan de draaidag was er nog een repetitiedag.

Lars maakte in die tijd een film waarin hij werken als drag queen onderzocht. Patsy
schreef een monoloog voor Joost Prinsen over wat hij vroeger wilde worden en
regisseerde deze in een voetbalclub. Hansje onderzocht in haar film wat er in je hoofd
gebeurt nog voordat je de eerste woorden op papier hebt. Quiah schreef een
monoloog over een acteur in de setting van diens huiskamer in een tijd waarin er geen
werk is door alle corona gecancelde voorstellingen. Hanad vertelde zijn levensverhaal
en zoektocht, die we filmden op het toneel van Theater Kikker.
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Patsy:
“Toen ik gevraagd werd voor dit project wist ik vrijwel direct dat ik niet zelf wilde
spelen, ik wilde schrijven en regisseren. Omdat er door covid en door simpelweg
weinig geld, weinig kansen zijn om zelf te maken voelde dit als de uitgelezen kans. Ik
had een heel jaar spelen achter de rug en ik had zin om weer met mijn eigen hoofd te
denken en weer bezig te zijn met mijn vorm van vertellen. Het schrijfproces was
heerlijk, ik heb eindeloos gepuzzeld, er hebben zoveel versies gelegen. Af en toe werd
ik er gek van, maar ik was trots met wat er uiteindelijk lag. Het werkte goed voor mij
om vanuit mijn vraag aan Joost Prinsen te werken: wat wilde hij vroeger, later
worden? De draaidag was spannend. Ik realiseerde me dat film en theater echt
andere dingen zijn en ik vond het eng om leiding te nemen. Ik heb veel van Joost
geleerd. Als acteur, maar ook als maker. "Je moet altijd voorbereid zijn." Dat advies zal
ik altijd bij me dragen, net als de herinnering aan dit project.”
Quiah:
“Toen ik werd benaderd voor dit project en ik hoorde dat het thema 'werk' was, dacht
ik meteen dat het interessant zou zijn iets te maken over werkloosheid. In de
pandemie is al mijn werk komen te vervallen en dat bracht veel onzekerheid en stress
met zich mee. Alsof de muren op me afkwamen. Ik wilde daarom iets maken wat dat
gevoel in beeld zou brengen.
Het leek me tof om iets zelf te schrijven en in film om te zetten. Het was een
interessante onderzoek om in een relatief korte tijd een duidelijk verhaal te maken, dit
te repeteren en alle nodige attributen te vinden om dit tot stand te brengen. Zo fijn dat
zo'n project dan op je pad komt en een nieuwe uitdaging biedt. Tof was het om te
doen!”
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Op de koffie
Op de koffie is gemaakt voor Living Apart Together van Stadslab RAUM (onze
pleingenoot op het Berlijnplein). Samen met creatieve makers, bewoners en
maatschappelijke organisaties deed RAUM een stadsonderzoek naar de toenemende
eenzaamheid in steden. Het NUT was een van de impactmakers.
Op de koffie is een theatrale huiskamervertelling over eenzaamheid, sociale drempels
en verbinding. Even vragen hoe het gaat, luisteren naar het verhaal van een ander,
kortom: even ‘inchecken’. Zou dat een manier kunnen zijn om onze toenemende
eenzaamheid tegen te gaan? Om in contact te blijven met mensen die zich moeilijk
kunnen verbinden met mensen en de maatschappij? De voorstelling is gemaakt op
basis van gesprekken met bewoners van Rijnsche Maan, onderdeel van Lister, in
Leidsche Rijn.
Kathelijne Beukema als Simone gaat Op de koffie bij mensen thuis. Fotografie door Mariëlla van
Apeldoorn.
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Speelperiode januari t/m oktober 2021
Locatie in huiskamers in Utrecht
Speelbeurten 44
Aantal bezoekers 183
Partners RAUM, Rijnsche Maan /Lister
Credits
Concept en regie Mariëlla van Apeldoorn
Tekst Eva Toorop
Spel Elene Zuidmeer of Katelijne Beukema
Terugblik
Van de voorstelling is een korte documentaire gemaakt door Mikki Sindhunata en
Mariëlla van Apeldoorn.

Publiek en pers
“Wat een bijzondere ervaring. Een privé theatervoorstelling in je eigen woonkamer.
Ietwat ongemakkelijk omdat we ons daardoor toch extra verantwoordelijk voelden dat
de actrice zich op haar gemak voelde. Maar het zich ongemakkelijk voelen in
gezelschap was nu juist het hele thema. Ontzettend goed overgebracht. Enorm
invoelbaar, ontroerend. Machteloosheid als toeschouwer. Waren diep onder de indruk
en heeft de dagen erna nog geregeld tot gesprekken geleid. Dank!!”
Anouk, publieksreactie

“Ik herken mij helemaal hierin. Dit moeten alle cliënten zien, ik spring ervoor op bres
dat iedereen met autisme dit herkent. En begeleiders moeten het zien want als ik dan
een keer een begeleider opbel als het niet zo goed gaat kan ik zeggen: ik voel mij
zoals Simone (het personage). En dan weten ze wat ik bedoel.”
Ovidiu (cliënt bij Lister), publieksreactie
"Op de koffie is een klein eerbetoon."
★★★★ Volkskrant, Karin Veraart
"De onbekende jonge vrouw die tegenover me aan de keukentafel zit en zichzelf even
daarvoor voorstelde als Simone, kijkt me indringend aan terwijl ze praat. Haar vingers
tikken zenuwachtig op het tafelblad."
NRC, reportage
"Door de intieme keukentafelsetting krijgen kleine handelingen grote betekenis: getik
met de handen op de tafel, ogen die onwillekeurig heen en weer schieten, de ramen
zoeken. Een zenuwachtige lach, die toch ontwapenend werkt omdat je hem eigenlijk
herkent."
Theaterkrant.nl, Sander Janssens, 'Keuze van de criticus'
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Bedrijfsvoering
Organisatie: team NUT en ‘de zwerm’
We gingen 2021 van start met een vast team van zeven medewerkers/freelancers,
bestaande uit de algemeen directeur en artistiek leider (0,3 FTE op beheer en 0,7 FTE
op activiteiten), de zakelijk leider en dramaturg (0,8 FTE), het hoofd marketing en
partnerships (0,8 FTE), een bureau- en productiemedewerker (0,6 FTE), een
publiekswerker/educator (0,4 FTE), een artistiek assistent/ theatermaker (0,5 FTE) en
een medewerker marketing (0,6 FTE).
Na het turbulente en voor medewerkers onzekere jaar 2020 konden we vanaf 2021
voor de komende jaren gelukkig opnieuw zekerheid bieden en een aantal contracten
voor onbepaalde tijd aanbieden. Zo zijn we dit kunstenplan met een stevig team
begonnen en zijn we gestart met het vormgeven van onze ambitieuze doelstellingen.
In 2021 werkten we zoals altijd samen met veel vaste gezichten uit onze ‘zwerm’
makers, schrijvers, technici en productieleiders die we de afgelopen jaren
herhaaldelijk inschakelden voor de realisatie van projecten. Allemaal professionals die
het DNA van het NUT delen en zich graag op projectbasis aan ons verbinden. We
vinden het belangrijk hen als onderdeel van ons team te beschouwen en te
behandelen; met elkaar vormen we immers het gezelschap dat publiek en partners
kennen en willen zien. We vinden het van belang in deze roerige tijden goed voor hen
te zorgen; zie alinea ‘trickle down’.
Wat betreft organisatie kenmerkte 2021 zich ook door de zoektocht naar een hoofd
productie/creatief producent om ons team op structurele basis te komen versterken.
Door de schaarste op de arbeidsmarkt bleek dat geen eenvoudige opgave en dat
maakt ons als organisatie op dit gebied kwetsbaar; zowel bij de uitvoering van
activiteiten als op de (werk)druk die door deze missende link bij de overige
medewerkers terecht komt. Voor 2022 is hier nu een tijdelijke constructie met inhuur
en medewerker-in-opleiding voor opgetuigd. We streven ernaar dat deze junior
medewerker vanaf 2023 op eigen kracht de rol van hoofd productie/creatief
producent kan invullen.
Corona en personeelswelzijn
Dit jaar stond – zoals in de hele wereld – ook bij ons in het teken van corona. Er werd
enorme aanspraak gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van deze medewerkers.
Een groot aantal medewerkers heeft een (jong) gezin. Naast het intensieve scenariodenken en al het bijbehorende meerwerk, is het werken met kinderen thuis en/of het
reorganiseren van opvang een consequente extra belasting. We hebben daar binnen
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de organisatie veel oog voor en zoeken met elkaar steeds naar wat haalbaar is met
altijd evenveel aandacht voor het uitvoeren van de werkzaamheden als het welzijn van
de medewerkers.
Stagiairs en alumni
In 2021 werkten we met drie acteurs van HKU Acting in twee verschillende NUTproducties. Ook hadden we twee stagiaires van de UU die zich helemaal hebben
ondergedompeld in de praktisch productionele kant van onze voorstelling Nooit meer
werken terwijl ze tegelijkertijd elk hun eigen onderzoek deden:

1. Het onderzoek van Tessa Scholten mondde uit in een mooie selectie
interviews die we redigeerden en uitgaven.
2. Maaike Moors studeerde af met haar impactmeting van Nooit meer werken.

We begeleiden deze stagiairs met plezier en doen dat bewust ook omdat we ons als
inmiddels gevestigd gezelschap in Utrecht (mede) verantwoordelijk voelen voor de
ontwikkeling van (Utrechtse) makers en theaterprofessionals.
Zo werkten we ook met een aantal jonge alumni van de HKU: onze publiekswerkers,
de artistiek assistent/theatermaker en acteurs, muzikanten, vormgevers in/van o.a.
Nooit meer werken, Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende vrouw millennial
professional en het makersproject zijn veelal twintigers die van diverse HKUopleidingen komen.

Professionalisering
Met de ingang van de nieuwe kunstenplanperiode en de daarmee samenhangende
groei van het NUT is er in 2021 een aantal professionaliseringsslagen gemaakt in de
bedrijfsvoering van het NUT op het gebied van financiële administratie, HR, ticketing
en digitale veiligheid. Het reguleren en werkbaar maken van de groei in aantal
medewerkers, freelancers en projecten alsook de schaal en omvang van de projecten
(in termen van budget en betrokkenen) vereist een efficiënte operationele inrichting
en systemen die aansluiten bij de werkwijze van een middelgroot theatergezelschap.
Operationele bedrijfsvoering
We werken vanaf 2021 met een nieuw administratiekantoor; met de systemen die zij
aanbieden hebben we onze hele financiële administratie gedigitaliseerd. Dat werkt
vele malen efficiënter dan de grotendeels analoge situatie die er was. Ook voor het
werken met freelancers op afstand/locatie zijn deze systemen zeer wenselijk.
HR
Dankzij de HR-voucher regeling is er in 2021 samengewerkt met een HR-adviseur en
werken we met een personeelshandboek (met daarin aandacht voor praktische
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zaken, manier van werken, vertrouwenspersoon etc) en is er een planningscyclus voor
R&O gesprekken ingevoerd. Tevens zijn alle contracten en overeenkomsten
(opnieuw) onder de loep genomen en waar nodig geactualiseerd; zo werken we met
sjablonen die up-to-date zijn en die efficiënt gebruikt kunnen worden bij het aangaan
van het grote aantal overeenkomsten in de komende jaren.
NAPK
Ook zijn we sinds 2021 lid van de NAPK en dat levert ons op dat we altijd snel de juiste
informatie tot onze beschikking hebben op diverse terreinen: politiek, corona, cao. De
betrokkenheid die we via NAPK hebben bij de grote overkoepelende vraagstukken
van de sector sluit aan bij de groei van ons gezelschap; we hebben daarin een
toenemende verantwoordelijkheid. Hiernaast biedt NAPK ook diverse cursussen en
trainingen aan die ons helpen in scholing en verdere professionalisering. De toegang
via NAPK tot het SFP hebben we in 2021 nog niet benut, dat staat – zeker ook in het
kader van HR en scholing – wel hoog op de agenda.
Ticketing
We werkten tot 2021 met een voordelig, maar ook gebruiksonvriendelijk en daardoor
arbeidsintensief systeem. Daarom investeerden we in een nieuw
gebruiksvriendelijk systeem met goede support, e-mail marketing software en een
CRM systeem met klantprofielen. Het implementeren van dit nieuwe systeem viel
mooi samen met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website voor het NUT,
waarmee ook onze url veranderde in het-nut.nl.
Digitale veiligheid
Al enige jaren werken we met een vaste systeembeheerder die ons aanschaf en
onderhoud van onze ICT verzorgt. Met de groei van de organisatie hebben we samen
met deze systeembeheerder een veiliger systeem geïmplementeerd om (gezamenlijk)
mee te werken, zonder verlies van snelheid en toegankelijkheid en tevens AVG-proof.
Business development
Sinds eind 2019 werken we gestaag aan het professionaliseren en intensiveren van
onze business development. Zakelijk leider en hoofd marketing & partnerships
schoolden zich via diverse trajecten en workshops op het gebied van fundraising,
benaderen van bedrijfsleven en vriendenwerving. Dit alles met steeds als doel zoveel
mogelijk anderen – organisaties, bedrijven, individuen – medeplichtig te maken aan
ons theater en beweging te brengen in dat wat vastzit.

Dit heeft enerzijds geleid tot het inbedden van het werken aan outreach en
vormgeven van partnerschappen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat is absoluut
noodzakelijk om de doelen op dit gebied te bereiken, alleen met structurele en
continue aandacht voor deze doelen komen ze verder in zicht. Anderzijds heeft het
36

geleid tot een aantal bijzondere partnerschappen in 2021 en de eerste contouren voor
partnerschappen in 2022 en 2023.
Partnerschappen
In het kader van business development bedoelen we hiermee de partners buiten het
theaterveld en veelal ook buiten het culturele veld (de partners die tot deze velden
behoren beschrijven we in ons hoofdstuk ‘Stakeholders’).

De insteek van onze partnerschappen is altijd inhoudelijk. Vanuit thema of doel
werken we met een partner aan het realiseren van een project. De mooiste
voorbeelden hiervan uit 2021 zijn de samenwerkingen met FNV en OBL (Open
Business Leaders) / Club Groeneveld. Het zijn samenwerkingen die bij de inhoud
starten, die een gezamenlijke doelstelling hebben, financieel interessant zijn voor het
NUT en van duurzame aard.
Zo deed de FNV meer dan 1000 van hun leden de voorstelling Nooit meer werken
cadeau. Om het onderwerp van de invloed van technologisering op de toekomst van
werk bespreekbaar te maken, werd onze theateravond ingezet. Met FNV werkten we
aan een speciaal vormgegeven nagesprek en enquête om zo het gesprek, uitkomsten
en impact te kunnen meten en vastleggen. De bezoekers1 gaven aan dat de
voorstelling tot nadenken heeft aangezet, dat de makers erin zijn geslaagd de
dillema’s die robotisering met zich meebrengt voor de persoonlijke levenssfeer goed
neer te zetten.
Met OBL – een netwerk-organisatie voor CEO’s en hun dochteronderneming Club
Groeneveld – werd in de lockdown van begin 2021 in plaats van een live theatraal
diner een bijzonder project ontwikkeld Toen ik nog brieven schreef. De samenwerking
zette zich voort in de vorm van een uitkoop van een van de voorstellingen van Nooit
meer werken. We blijven in gesprek met OBL over inhoudelijke thema’s en manieren
en projecten om samen te werken. Een uitkoop van de zomervoorstelling in 2022 is
reeds gepland.
We werkten in 2021 ook samen met o.a. Hogeschool Utrecht (HU Podium) en ABN
Amro die onze voorstelling bezochten. En we werken aan samenwerking met o.a. ASR
en Oracle.

1

Bezoekers waren (kader)leden uit o.a. de sectoren: Bouw, Voedingsindustrie, vleesverwerkende industrie
wasserijen, Zorg & Welzijn, call centra, Metaal, KNMI, Industrie, Belastingdienst, winkelstraat, DB FNV,
kinderopvang, huisartsenzorg, IT, Havens, financiële dienstverlening, gemeenten/kadaster.
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Op bezoek bij FNV met FNV-voorzitter Tuur Elzinga, kaderlid Gerda Ilmer en artistiek leider van het NUT
Greg Nottrot. Fotografie door Dick Bogers.

Vrienden
In 2020 hadden we vanwege corona en de brand een hoge bijdrage vanuit de
Vrienden van het NUT. In 2021 hebben we ingezet op het verdiepen van de
vriendschap en het verhogen van structurele, langdurige vriendschappen in de vorm
van periodieke giften aan het NUT. Zo organiseerden we rondom de kunstroute out of
office een vriendenevenement; we liepen de route, hadden een interactief nagesprek
over het thema niet-werken, vrienden en makers ontmoetten elkaar en er was een
informele borrel. Uiteraard waren er voor de Vrienden van het NUT ook in 2021
speciale aanbiedingen en kortingen. Deze acties leverden een stijging van het aantal
periodieke vrienden op van vier naar acht, ons vriendenaantal steeg van 133 naar 145
en op twee na hebben alle bestaande vrienden hun vriendschap gecontinueerd. We
streven ernaar de komende jaren – met meer mogelijkheden van ontmoeting zonder
coronamaatregelen –verder in te zetten op het verhogen van aantal periodieke
schenkers.

Codes
Fair practice
We onderschrijven de uitgangspunten van de Fair Practice Code. We hanteren deze
code binnen onze bedrijfsvoering en bewerkstelligen zo binnen de organisatie en op
de projecten gelijkheid in vergoedingen. We betalen medewerkers in loondienst
conform de cao-toneel en dans en stellen hen in de gelegenheid tot het volgen van
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opleidingen en cursussen. Ook de gages van de aan het NUT verbonden freelancers
baseren we op de cao-toneel en dans (brutosalaris vermenigvuldigd met minimaal
40% werkgeverslasten – per 2022 volgen we de nieuwe regels en verhogen we dat
percentage naar minimaal 50%).
We constateren binnen de sector dat lang niet alle freelancers zich willen verhouden
tot de cao-toneel en dans en tarieven hanteren die (ver) boven de berekeningen
liggen die wij vanuit die cao hanteren. Bij het NUT worden freelancers altijd minimaal
conform die cao-berekening betaald. In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en
inflatie zijn de onderhandelingen met freelancers die zich niet willen verhouden tot de
cao pittig.
De maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering vereist dat de salarissen van de
directie van het NUT ruim binnen de normering Wet Topinkomens vallen, en dat doen
ze ook.
Trickle down: freelancers in coronatijd bij het NUT
Sinds juni 2020 heeft het ministerie van OC&W in totaal vijf steunpakketten geregeld
voor de cultuursector om het wegvallen van publieksinkomsten door de lockdown te
compenseren. De minister heeft aangegeven dat ze verwacht dat de steunmiddelen
waar nodig worden ingezet om freelancers volledig te compenseren voor
geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten te geven aan makers en
uitvoerenden.
In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van de steunmiddelen
onze verantwoordelijkheid hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk
dienstverband en freelancers. Wij kennen de richtlijn van Kunstenbond en ACT en
hebben deze gehanteerd in de overeenkomsten die we sloten met onze freelancers.
Daarbij hebben we aangegeven dat we altijd streven naar volledige vergoeding – ook
als de richtlijn een percentage voorschrijft. Dat streven naar volledige vergoeding
staat in relatie tot de totale financiële situatie van ons gezelschap. Hierover hebben
we open en transparant gecommuniceerd met alle freelancers.
We hebben in 2021 al onze freelancers volledig kunnen vergoeden bij zowel
verplaatsing als annulering (oorspronkelijke en nieuwe data uitbetaald, in totaal extra
lasten van € 11.425,- .) Ook hebben we een extra project geïnitieerd om
werkgelegenheid te creëren voor makers (€ 15.000,-)
In 2021 heeft het NUT als werkgever de volgende inzet gepleegd:
4 personen voor in totaal 3,19 fte vast dienstverband
3 personen voor in totaal 1,58 fte tijdelijk dienstverband
5,88 fte inhuur freelancers
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Met het vertrouwen in de komst van nieuwe steunmiddelen als er gedurende het jaar
wederom sprake zou zijn van vergaande beperkende coronamaatregelen (en de
zekerheid van structurele financiering binnen het nieuwe kunstenplan) konden we
begin 2021 drie medewerkers een vaste aanstelling bieden.
De schoolvoorstellingen van de familievoorstelling Hoog! konden dit jaar niet voor
volledige klassen gespeeld worden. Daarom hebben we voor enkele klassen
gespeeld op de reeds geplande data en zijn er extra speelbeurten bijgeboekt om toch
voor alle leerlingen te kunnen spelen. Ook hebben we toen de maatregelen het weer
toelieten twee extra speelbeurten toegevoegd voor vrij publiek. Voor alle extra
speelbeurten zijn de makers vergoed.
Ons grote project Nooit meer werken kende drie geannuleerde data; de laatste drie
voorstellingen in Drachten konden vanwege de toen geldende maatregelen niet
plaatsvinden. Alle betrokkenen – spelers, producenten, technici – zijn volledig
vergoed voor zowel speeldagen als geplande bouw- en breekdagen.
In het najaar van 2020 initieerden we een project met nieuwe makers vanuit de
steunmiddelen van OC&W. Voor een zestal jonge/nieuwe makers, een artistiek
assistent, een filmmaker en een productieleider ontstond zo nieuwe werkgelegenheid.
De tweede editie van de Grote Puntje Puntje Show die in Restaurant Venster zou
plaatsvinden werd geannuleerd met de ingang van de lockdown precies die ochtend
van de 19de december 2021. Het hele uit freelancers bestaande team kreeg volledig
vergoed voor hun werkzaamheden voor deze editie en voor het voorbereiden en
uitvoeren van de verplaatsing naar april 2022 zullen zij opnieuw vergoed worden.
Code Cultural governance
Het NUT werkt volgens de Code Cultural Governance in het bestuur-directie model. In
2021 zijn er gesprekken gevoerd tussen bestuur en directie en is er overwogen de
overstap te maken naar een Raad van Toezicht model. Er is in goed overleg besloten
het huidige bestuur-directie model aan te houden. Dit model past – ook nu het NUT
groter is gegroeid – nog altijd het beste bij de aard van het gezelschap en de wens tot
betrokkenheid, openheid en transparantie tussen bestuur en directie (principe 4). De
code is (mede vanwege dit vraagstuk) een terugkerend onderwerp binnen de
bestuursvergadering en het contact tussen bestuur en directie (principe 2). We wegen
de aanbevelingen uit de code af, dragen er zorg voor dat het bestuur onafhankelijk
kan opereren en bespreken mogelijke belangenverstrengelingen openlijk met elkaar
(principe 3). In het huishoudelijk regelement zijn de afspraken tussen bestuur en
directie vastgelegd, zo is er helderheid over de verantwoordelijkheden op gebied van
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financiële risicobeheersing, beloning en welzijn medewerkers waarover de directie bij
het bestuur verantwoording aflegt (principe 5 en 6).
Het NUT maakt theater dat beweging brengt in wat vast zit en wat houvast biedt
wanneer alles in beweging is. Wij geloven dat veelstemmigheid en saamhorigheid
samen kunnen gaan. Dat tegenstrijdige perspectieven elkaar kunnen verdragen. En
dat gezelligheid een luchtige landingsbaan is voor controverse. Het NUT is een open
en transparante organisatie, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei
en aandacht voor het welzijn van alle medewerkers en freelancers. Alle verworven
inkomsten – uit subsidies, publiek en private financieringsbronnen – worden
aangewend t.b.v. deze doelstellingen.
Het bestuur onderschrijft de doelstellingen van het NUT en handelt in
overeenstemming met deze doelstellingen (principe 1). De bestuursleden voeren hun
werkzaamheden onbezoldigd uit en komen tenminste viermaal per jaar samen. De
directie rapporteert rechtstreeks aan het bestuur (principe 7).
Samenstelling bestuur (principe 8)
- Voorzitter Lieke Timmermans (manager marketing bij TivoliVredenburg);
- Penningmeester Norbert de Blaay (partner bij organisatieadviesbureau
KokxDeVoogd);
- Secretaris Alyt Damstra (politicoloog verbonden aan de UVA en de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR));
- Algemeen lid Ischa Arnoldus (hoofd programma, commerciële en culturele
zaken Deventer Schouwburg);
- Algemeen lid Paul Adriaanse (programmadirecteur en lid bestuur USBO,
Universiteit Utrecht);
- Algemeen lid Fadua Azrar (projectleider ondernemerschap en bedrijvigheid
Economische Zaken bij de Gemeente Utrecht).
Rooster van aftreden
Naam

Start

Einde termijn

Lieke Timmermans
(voorzitter)
Alyt Damstra
(secretaris)
Norbert de Blaay
(penningmeester)
Paul Adriaanse
(algemeen lid)
Ischa Arnoldus
(algemeen lid)

04-02-2018

04-02-2022

04-02-2018

04-02-2022

04-02-2018

04-02-2022

04-02-2018

04-02-2022

04-02-2018

04-02-2022
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Fadua Azrar
(algemeen lid)

01-11-2019

01-11-2023

Code Diversiteit en Inclusie
We kennen de Code Diversiteit & Inclusie en onderschrijven het belang van de
toepassing ervan. In de doelstellingen op dit gebied geven we ons er ook rekenschap
van dat wij slechts een speler zijn binnen het hele culturele veld. We vormen een radar
in het bewerkstelligen van de doelen en ambities van de sector als geheel.

Bij het NUT hebben we in 2021 een aantal concrete doelen gesteld, waar we mede
dankzij de komst van de publiekswerker stappen in hebben kunnen zetten. Zo namen
we ons voor:
-

Gesprekken over D&I verlopen binnen de organisatie met dezelfde
vanzelfsprekendheid als gesprekken over kaartverkoop, planning of productie.

We hebben D&I tot een vast onderdeel van de agenda in ons wekelijkse werkoverleg
gemaakt. Dat sluit vaak mooi aan bij de overkoepelende doelstelling van het NUT: het
opzoeken van verschillende perspectieven. Zo kijken we per onderwerp bewust
voorbij ons eigen perspectief. We bespreken op onderwerpen als marketing en
inrichting van locatie wat de drempels zouden kunnen zijn die mensen ervaren die wij
zelf niet vanzelfsprekend zien. Dat kunnen letterlijke drempels zijn in het geval van
minder-validen; we toetsen binnen productie-overleggen altijd de toegankelijkheid en
voorzien hierin. Maar ook figuurlijke drempels; zie hieronder.
-

De diversiteit van de wijk waarin we veelal presenteren, zichtbaar maken
binnen ons publiek.

Met de figuurlijker drempels die we signaleren bedoelen we o.a. mensen met een
lager besteedbaar inkomen. Hiertoe hebben we ons publieksfonds ‘Kaartje voor een
ander’ verder uitgewerkt, waarmee we werken aan inclusie voor mensen met een
lager besteedbaar inkomen. We signaleren ook dat er mensen zijn voor wie het
bezoeken van een theatervoorstelling überhaupt een drempel opwerpt, omdat het
onbekend is, niet in de leefwereld zit en ze geen andere mensen kennen die (vaak)
naar het theater gaan. Om hen te bereiken hebben we proactieve acties vanuit onze
publiekswerker opgezet:
Onze publiekswerker heeft – mede dankzij een samenwerking met Podium Hoge
Woerd binnen de 2P regeling van het FPK – nieuw publiek letterlijk aan de hand
genomen. Kleine groepen nieuw publiek gingen samen met onze publiekswerker naar
onze voorstelling(en) en spraken met hem en elkaar na. Een zeer intensieve manier
van nieuw publiek bereiken, wij zijn er desondanks van overtuigd dat dat de manier is.
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Hiernaast heeft ook onze samenwerking met de FNV bijgedragen aan en inclusiever
en diverser publieksbereik. Vanuit een actueel onderwerp en campagne vanuit FNV
richting hun eigen leden, hebben we veel publiek ontvangen dat niet vanzelfsprekend
naar theater gaat. Nu kregen ze deze ervaring van FNV cadeau en werd er bij hen een
financiële drempel weggenomen en sloot het onderwerp aan bij hun belevingswereld.
-

Ons warme netwerk aan makers, spelers en andere vakgenoten diverser
maken.

Hieraan hebben we gewerkt door actief acteurs te scouten bij voorstellingen en
toneelscholen. We constateren dat veel makers van kleur al ver van tevoren zijn
volgeboekt; we zullen in onze casting hiermee rekening dienen te houden. Ook waren
we voornemens ontmoetingen te organiseren tussen artistiek leider/theatermakers
van het NUT en acteurs door speciale maakdagen. Door de beperkende
coronamaatregelen is dat er in 2021 niet van gekomen; dit voornemen blijft dus
bestaan. Dergelijke ontmoetingen zijn wel gelukt binnen het jonge makersproject,
waarbij zes makers onder begeleiding van artistiek leider en artistiek assistent
gewerkt hebben. Het werken met elkaar is wat ons betreft de beste manier om te
ontdekken hoe een artistieke samenwerking verloopt en of er grond is voor
(intensievere) samenwerking in de toekomst.
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Berlijnplein
het NUT vanaf 2025
Co-creatie De NU (De Nieuwe Utrechtse Theaterruimte)
Een groot project bovenop onze reguliere activiteiten is de co-creatie van een
cultuurcluster op het Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn. Dit moet in 2025 gereed zijn
en wordt ontwikkeld door de Gemeente Utrecht. Deze ontwikkeling gebeurt in cocreatie met de eindgebruikers van het cultuurcluster. Het NUT is een van deze
eindgebruikers en heeft binnen de totale 9000m2 te ontwikkelen ruimte op het
culturele kavel een plek in het Programma van Eisen van ruim 500m2 voor het
ontwikkelen van De NU (De Nieuwe Utrechtse Theaterruimte).

De NU: ruimte voor makers
Er is behoefte aan ruimte voor makers. Aan een ander type ruimte dan er nu is. Omdat
de huidige infrastructuur van produceren en presenteren te vaak, te veel een keurslijf
is voor makers. De theaters hebben (terecht) hun eigen ritme,
exploitatiedoelstellingen en afwegingen maar die sluiten lang niet altijd aan bij de
wensen van makers. Er is behoefte aan een ruimte waarin de maker direct afzender
kan zijn en waarin er directe verbinding met het publiek gelegd kan worden. Daarom
is een ruimte waarin eigenaarschap en flexibiliteit in gebruik centraal staan, belangrijk
voor artistieke innovatie en ontwikkeling en willen we een permanente plek voor
locatietheater creëren. Het is ‘ruimte voor makers’ in dubbele zin: de letterlijke fysieke
ruimte en de figuurlijke ruimte van de vrijheid in het maken die deze plek oplevert.
Deze ruimtewens wordt breed gedragen. Zeker met het wegvallen en minimaliseren
van productiehuizen heeft de nieuwe generatie makers deze ruimte nodig. Maar niet
uitsluitend de nieuwe generatie; ook de mid-career makers en de meer gevestigde
makers hebben behoefte aan een nieuwe theaterruimte2 . Een ruimte dus die voor veel
makers uitkomst kan bieden. Deze ruimtewens is tevens een hartenwens van het
NUT. Daarom vinden we het niet meer dan logisch dat deze ambitie bij ons
gezelschap ontspringt en vinden we het vanzelfsprekend om kartrekker te zijn in het
realiseren van deze ruimte op het Berlijnplein.
Programma en publieksbinding
De NU wordt een flexibele ruimte, die op veel verschillende manieren gebruikt en
ingezet kan worden. Het wordt een uitnodigende plek waar mensen graag komen en
waar verschillende groepen mensen en makers zich eigenaar van voelen. Een
centraal gelegen en in de wijk goed zichtbaar gebouw met een heldere identiteit. Een

2

Zie ook ‘Verkenning wenselijke infrastructuur Theater en Dans in Utrecht 2030’ van Jeffrey Meulman.
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plek die uitnodigt zomaar even binnen te lopen. Aan de buitenkant is te zien, wat er
binnen op het programma staat.
Met deze flexibele ruimte creëren we een permanente stamtafel voor 1001
perspectieven, voor evenzoveel verschillende mensen; makers en bezoekers,
bekende en nieuwe gezichten. In een almaar groeiend stadsdeel is er volop ruimte
voor een groeiend aantal bezoekers.
Het NUT gaat in De NU kantoor houden, repeteren, voorstellingen spelen, programma
maken en ontmoetingen organiseren. Het NUT is gastheer en facilitator voor (jonge)
makers én voor initiatieven uit de wijk. De NU is er hiermee nadrukkelijk ook voor
andere (theater)makers dan die van het NUT. Er zijn verkennende gesprekken
gevoerd met diverse makers en gezelschappen om de wensen te toetsen, input voor
onze businesscase op te halen en mogelijk gedeeld gastheerschap van De NU te
verkennen.
De NU zal makers in staat stellen directe verbinding aan te gaan met hun publiek. Om
de ontmoeting die theater is zo vorm te geven dat de impact het grootst is. Het stelt ze
in staat het gesprek dat plaatsvindt tussen publiek onderling en tussen publiek en
makers te faciliteren en laat ze vrij in de manier waarop ze dit gesprek vormgeven.
Geen standaard theaterruimte die bestaande verwachtingen schept en codes in
stand houdt van veilig kijken in het donker en dan weer naar huis. Maar een ruimte die
alle mogelijkheden biedt publiek te verrassen, te verwarren en te verbazen. Die het
publiek echt onderdeel laat uitmaken van de ervaring.

Berlijnplein – samenwerking pleingenoten
Met de partijen op het Berlijnplein richtten we begin 2021 de Coöperatie Berlijnplein
op om samenwerking te stimuleren tussen de pleingenoten, gezamenlijk programma
te maken en over Berlijnplein als geheel te communiceren vanuit de pleingenoten.
Vanuit het NUT is er flinke inzet gepleegd op het tot stand komen en runnen van deze
coöperatie; door zitting in het bestuur en deelname aan de werkgroepen programma
en communicatie. Dit alles omdat we zeer geloven in de kracht van samenwerking
tussen de pleingenoten en de vernieuwing en kruisbestuiving die binnen die
samenwerkingen kan ontstaan rondom het denken over ‘De Toekomst van de Stad’
dat als thema centraal staat op het Berlijnplein.
De coöperatie heeft van de gemeente de ruimte gekregen om een eerste
organisatievorm op te zetten en in 2021 een jaar lang te experimenteren met
gezamenlijk programma en communicatie. Het afgelopen jaar werd er vanuit de
coöperatie een aantal bijzondere programma’s en samenwerkingen georganiseerd
en bleek tegelijkertijd ook hoe complex de opdracht was, niet in de laatste plaats door
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de beperkingen die de coronamaatregelen opwierpen. Eind 2021 werd duidelijk dat de
coöperatie zich langzaam als een onafhankelijke programmastichting aan het
ontwikkelen was en dat voor veel partijen een onwenselijke route was. Daarom heeft
er een herijking plaatsgevonden en gaat de coöperatie in 2022 met frisse energie en
duidelijke richting verder als dé plek waar samenwerking tussen leden bekrachtigd
wordt en van waaruit over het Berlijnplein als geheel gecommuniceerd wordt.
Voor het NUT betekent de Coöperatie Berlijnplein investering van tijd en energie én
een vergroting van de zichtbaarheid, nieuwe impulsen voor samenwerking en
inspiratie rondom ‘toekomst-thematiek’ en placemaking.
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Bereik
In ons vierjarenplan planden we in 2021 8552 mensen te bereiken met onze
voorstellingen. We bereikten er dit jaar 8551, waarvan 2529 online. Die doelstelling
hebben we zodoende – ondanks de beperkende coronamaatregelen – dus weten te
halen.
Omgerekend naar aantal speelbeurten komen we uit op een gemiddeld aantal
bezoekers per voorstelling van 60. Dat beeld is behoorlijk vertekend door de geldende
coronamaatregelen en zeker ook door het huiskamerproject Op de koffie wat we per
gezin/huishouden speelden.
Onze voorstellingen zijn vaak – zowel inhoudelijk als productioneel - gebaat bij een
capaciteit van rond de 200 bezoekers. We beraden ons erop hoe de balans tussen
groei van organisatie, artistieke signatuur en groei van publieksaantallen zich tot
elkaar (zouden moeten) verhouden. Bij onze zomervoorstellingen zien we volop
groeipotentie als we kijken naar de vraag vanuit publiek. Ook zien we het bereiken van
nieuw en divers publiek als een vorm van groei.
Hieronder geven we schematisch weer wat we verwachtten (t.o.v. totaal) en wat het
gerealiseerde bereik per leeftijdsdoelgroep is (t.o.v. totaal en/of vanuit respondenten
van het publieksonderzoek). In de categorie kind hebben we de schoolvoorstellingen
van Hoog! en de helft van de bezoekers van de Grote puntje puntje show als
uitgangspunt genomen. Realisatie van de jongeren is het project Nooit meer naar
school. En de categorie Jongeren <30jr is nieuw toegevoegd, omdat we speciale
jongerentickets verkochten die we in ons nieuwe systeem konden bijhouden.

Kind (0-12jr)
Jongeren (1318jr)
Volwassenen
(19 -65jr)
Jongeren
(<30jr)
Ouderen (65+)

Verwachting (%)
19%

Gerealiseerd (%)
15%

2%

6%

62%

50%

x

19%

16%

10%
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Jong publiek bij de Grote puntje puntje show in Venster. Fotografie door Fouad Hallak.

Marketing, communicatie en publiekswerking
Weer een jaar met periodes waarin we dicht moesten, betekende weer een jaar
werken zonder dat de normale marketingwetten voor theater gelden. Het werd niet
leuker, maar we werden er wel beter en vooral veel flexibeler in: supersnel
bezoekersinformatie de wereld in sturen, appjes naar de pers, krachten bundelen met
partners en chatten op social media kanalen. We draaien onze hand er niet meer voor
om.

In de periodes van lockdown waren we op het gebied van marketing, communicatie
en publiekswerking actief. We grepen de lockdownperiode aan om de visuele
identiteit en de website van het NUT te herzien. En we bleven voortdurend in contact
met de nieuwe publieksgroepen die we bij ons werk willen betrekken.
Publiekswerking & nieuw publiek
Een eenduidige definitie voor publiekswerking bestaat niet. Het is geen marketing,
geen educatie, geen programma en het is het ook allemaal tegelijkertijd. Het is een
zoektocht naar inhoudelijke verbinding met bestaande bezoekers en nieuw
publiek. Met het NUT zijn we sinds het najaar van 2019 meer dan ooit aan de slag met
het verbinden van nieuw publiek door publiekswerking. In 2021 wisten we op die
manier nieuw publiek te bereiken, betrekken en raken.

48

Onze publiekswerkers ervaren dat er niet één manier of truc is om nieuw publiek te
bereiken. Het is een constante zoektocht naar raakvlakken, naar hoe men het liefst
bereikt wordt en naar wat voor wie het beste werkt. Wat in 2021 is gelukt, is dat we bij
vrijwel álle buurtinitiatieven in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern in beeld zijn. We
dronken thee bij Buurthuis Terwijde, Buurthuis het Zand, onze buren van de De
Buurtwerkkamer, In de kern gezond en woningcorporatie Mitros. We spraken met
NIZU (netwerk informele zorg), Kamers met aandacht, het UWV en Lister, Abrona, De
Voedselbank, De Roef, Buurthuis Parkweg/Langerak, De Schakel en Weide Wereld.
We zochten en vonden jongeren bij Jou Jongerenwerk en natuurlijk bij Academie tien.
Naast de grote slag die we sloegen door de samenwerking met het FNV – waardoor
erg veel mensen die nooit naar theater gaan, dat nu toch deden – bereikten we zelf, in
onze eigen, fijnmazige wijk 67 firsttimers (bij Nooit meer werken en bij Het ambitieuze
verhaal van een niet-werkende), 560 jongeren (bij Nooit meer naar school) en een
heleboel deelnemers aan de kunstwandelroute out of office die we niet kunnen tellen,
maar waarvan we van de deelnemende wijkbewoners weten dat ze hebben
plaatsgevonden.
Publiek tijdens Het ambitieuze verhaal van een niet-werkende. Fotografie door Bart Grietens.
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Nieuwe visuele identiteit & website
We lieten een nieuwe, typografische huisstijl ontwikkelen en een nieuwe website
bouwen. Het nieuwe NUT-gezicht sluit beter aan bij wat het NUT is en doet. Het is
enerzijds clean, informatief en herkenbaar en laat anderzijds veel ruimte om onze
veelvormigheid en warmte te laten zien. Op de nieuwe website is dat principe nog
verder uitgewerkt. Bovendien hebben we de website aangepast naar de wensen van
gebruikers in deze tijd en hebben we hem geoptimaliseerd voor conversie (aankoop
van kaartjes of het aangaan van een vriendschap met het NUT).
De homepage van de nieuwe website met de nieuwe visuele identiteit van Het NUT.

Booming op social media
Op Facebook bereikten we in 2021 324.567 mensen t.o.v. 90.721 in 2020. Daarvan
volgen 2.255 mensen het NUT op Facebook. Op Instagram groeiden we uit naar 1150
volgers. Op Youtube zien we dat de kijkcijfers het hoogst zijn voor video’s die we via
Google advertising hebben uitgezet. Daarbij geldt ook dat de kortste video’s het best
worden bekeken. Deze lessen nemen we mee naar video inzet in de campagnes in
2022.
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Risicoanalyse
Sterktes
We hebben de afgelopen jaren steeds gezocht naar ruimte om onafhankelijk te
kunnen werken, de positie die we daardoor inmiddels voor onszelf hebben gecreëerd
zorgt voor ruimte en vrijheid in ondernemerschap. Zo kunnen we bijvoorbeeld
planning, prijsdifferentiaties en kortingsacties in eigen beheer aanpassen. Ook
kunnen we nieuwe ideeën die bijdragen aan artistieke kwaliteit, meer publiek, hogere
inkomsten en/of interessante partnerschappen met snelheid en flexibiliteit
doorvoeren.

De tradities die we opbouwen in het presenteren van voorstellingen in een bepaalde
vorm, in een terugkerend format of op gelijke momenten in het jaar werken goed. Zo
verkochten we in 2021 reeds de eerste kaarten voor onze zomervoorstelling in 2022:
we hadden nog geen titel en geen data, toch gingen de eerste datum loze tickets
reeds over de toonbank.
Een kracht is tevens dat we niet alleen een grote, trouwe schare publiek hebben
opgebouwd maar dat we ook rechtstreeks met hen kunnen communiceren. Omdat
we de ticketverkoop bijna volledig in eigen beheer hebben, kunnen we volop inzetten
op direct marketing.
We weten samenwerkingen in te zetten die echt goed aansluiten bij de artistiekinhoudelijke ambitie die het NUT al tijden heeft. De expertise van Studium Generale
Universiteit Utrecht gecombineerd met de vertaling van die inhoud door
theatermakers uit onze ‘zwerm’ levert een uniek en spannend programma op, dat ook
door de wetenschappers zeer wordt gewaardeerd. Het is bovendien een route naar
nieuw en jong publiek voor het NUT op een locatie middenin de Utrechtse
binnenstad: TivoliVredenburg. Ook de samenwerking met FNV werkt op beide sporen:
we verdiepen het thema van de invloed van technologisering op hoe we in de
toekomst ons werk zullen doen, vergroten de impact van onze voorstelling door
vooronderzoek en het bereiken van een hele specifieke doelgroep; (kader)leden van
FNV.
Zwaktes
De onafhankelijke positie die we hebben gecreëerd heeft soms ook een keerzijde.
We werken vaak helemaal op recette-basis, zonder garanties van theaters of festivals.
Voor onze zomervoorstellingen werkt dat goed; daar staat de traditie stevig en zijn we
zeker van een hoge bezettingsgraad. Voor het opzetten van nieuwe tradities vormt
deze onafhankelijkheid wel een risico.
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Doordat we voorstellingen met diner produceren zijn de projecten grootschalig en
productioneel intensief. De herhaalbaarheid neemt hierdoor af, waardoor
bijvoorbeeld reprises spelen, of op uitnodiging van festivals een aantal dagen komen
spelen lang niet altijd realiseerbaar is.
Bij het NUT zijn we goed in ideeën maken, kansen zien en met vol enthousiasme gas
geven op die kansen en ideeën. Daardoor zit ons jaar wel vaak volgepland en is ‘vrije’
ruimte behouden voor artistieke ontwikkeling en kruisbestuiving met andere makers
soms een uitdaging. Het voert daarnaast ook de werkdruk binnen de organisatie op.
Kansen
Utrecht groeit nog altijd en de wijk Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern het hardst van
allemaal. Meer mensen in de stad betekent (potentieel) meer nieuw publiek voor het
NUT.

Het loslaten van de harde spreidingseis van het FPK biedt daar bovenop volop
mogelijkheid in te zetten op groei van aantal voorstellingen, aantal speelbeurten en
capaciteit van de projecten die we in Utrecht doen. We geloven dat we groei in
publieksbereik eerder en sneller kunnen realiseren door te focussen op een centrale
plek dan door op verschillende plekken publiek op te moeten bouwen. We stellen
onszelf daarbij ten doel meer en meer in te zetten op landelijk bereik van onze
Utrecht-based projecten. Uit ons publieksonderzoek blijkt dat nu ongeveer 1/3 van
ons publiek van buiten stad en provincie Utrecht komt. De reisbereidheid is dus al
aanwezig; die kans willen we verder benutten.
We werken en presenteren komende jaren volop op het Berlijnplein te Utrecht. De
andere partijen die er gehuisvest zijn, bieden ons de kans veel zichtbaarheid voor het
NUT te creëren. Zowel als het gaat om stakeholders en bedrijfsleven als om nieuw en
lokaal publiek. De bezoekers die voor programma’s of bijeenkomsten van andere
partijen naar het plein komen, leren het NUT via die weg ook kennen. Bovendien
bieden de ontwikkelingen in co-creatie met de gemeente Utrecht ons aanleiding om
ver vooruit te kijken en onze dromen en ambities voor na 2025 nu al te verwoorden en
vorm te geven. Dat zorgt voor verdieping van onze artistieke wensen en daarmee
onze artistieke signatuur.
Uitdagingen
Een van de grootste uitdagingen in de komende jaren worden de na-ijleffecten van
de coronacrisis. Het is onzeker of het publiek nu alles weer opengaat in dezelfde
aantallen de weg terug gaat vinden naar theatervoorstellingen. Door de coronacrisis
hebben veel freelancers binnen de theatersector elders emplooi gevonden, waardoor
er grote schaarste op de arbeidsmarkt is ontstaan. Het wordt een grote uitdaging de
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juiste mensen voor het juiste project te vinden voor een prijs die in verhouding staat
tot alle werknemers en freelancers op onze projecten. Marktwerking en eerlijke caoinschaling zullen niet altijd verenigbaar blijken. Daardoor kunnen projectkosten
omhoogschieten en/of de druk op werknemers toenemen.
De inflatie zal de komende jaren naar verwachting oplopen. Dusdanig dat de
inflatiecorrectie op de structurele middelen de stijging in de lasten vermoedelijk niet
zal kunnen dekken. Ten opzichte van de vierjarenbegroting zal de stijging in de lasten
in verhouding gebracht moeten worden met de inkomsten en ambities.
De co-creatie van het cultuurcluster en onze theaterruimte daarbinnen gaat de
komende jaren tijd en aandacht vragen. Dat zullen we zo moeten organiseren dat het
zo min mogelijk drukt op de tijd en aandacht die naar het produceren en spelen van
onze voorstellingen gaat.
Blik in de toekomst
Na een eerste themajaar in het eerste jaar van de kunstenplanperiode 2021-2024
maken we ons op voor een tweede jaar met een nieuw thema: De toekomst van God.
We produceren in 2022 voorstellingen en projecten waarin we op zoek gaan naar
waar we nu en in de toekomst houvast vinden en hoe we omgaan met dat wat we niet
weten.

We maken twee grote voorstellingen op locatie: de zomervoorstelling Je ziel voor een
ijsje op het Berlijnplein en de voorstelling Licht in het najaar in de Utrechtse
binnenstad. Ook spelen we de familievoorstelling Fos, die Bob bedacht, die de wereld
bedacht (8+) op basisscholen in Utrecht, op het Berlijnplein en in theaters door het
land. Daarnaast maken we vier nieuwe afleveringen van De Futuristen i.s.m. Studium
Generale en spelen we drie keer De Orde van de Dag in Mechelen (BE) i.s.m.
Arsenaal/LAZARUS. In januari 2023 sluiten we ons onderzoeksjaar af in Podium Hoge
Woerd met 12 Goede Voornemens.
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Stakeholders
Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten is een belangrijke stakeholder van het NUT. We prijzen ons
gelukkig dat we – juist in dit onstuimige coronatijdperk - een subsidierelatie met het
fonds hebben. De meerjarige ondersteuning vanuit het FPK betekent waardering voor
de artistieke en zakelijke kwaliteit als slagkracht in het realiseren van onze ambities
voor de komende jaren. Het betekent ook dat we ondanks de onzekerheden van
corona in staat zijn voorstellingen te produceren en op die manier zowel publiek te
bereiken als werk te genereren voor een diverse groep medewerkers en
zelfstandigen.
Gemeente Utrecht
We werken prettig en nauw samen met de Gemeente Utrecht in zowel onze relatie
met Culturele Zaken als met het projectteam Berlijnplein. De gemeente is op beide
vlakken een belangrijke stakeholder voor het mogelijk maken van de verdere
ontwikkeling van de artistieke ambities en signatuur van het NUT, mede in relatie tot
de ontwikkelingen in Utrecht, in de culturele sector van de stad en van de ontwikkeling
van het cultuurcluster op het Berlijnplein.
Berlijnplein
We werken veelvuldig samen met de huidige en toekomstige partijen op het
Berlijnplein. De diversiteit in soort partijen vormen evenzoveel verschillende
samenwerkingsverbanden die inspirerend en vernieuwend zijn. We werken o.a.
samen met RAUM, Jonge Honden, Restaurant Venster, Goede Vrijdag, De
BuurtWerkKamer en Shifft Utrecht.
Private fondsen
Private fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van onze financieringsmix. In 2021
hebben we veel subsidierelaties met private fondsen op projectbasis kunnen
realiseren (o.a. KF Hein Fonds, Fentener van Vlissingen fonds, Lira fonds, Elise
Mathilde fonds, BankGiroLoterij Fonds).
Podium Hoge Woerd
In 2021 werkten we intensief samen met Podium Hoge Woerd bij het bereiken van
nieuw en meer divers publiek in Leidsche Rijn / Vleuten De Meern. We gaven deze
werkzaamheden vorm met financiering vanuit de 2P regeling van het Fonds
Podiumkunsten. Zo zetten we op de projecten Nooit meer werken, Het ambitieuze
verhaal van een niet-werkende vrouw professional millenial en 12 Goede Voornemens
concrete stappen bij het bereiken van deze gezamenlijke doelstelling. De komende
jaren blijven we samenwerken om zo als podium en gezelschap in het almaar
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groeiende stadsdeel waarin we beiden werken van zoveel mogelijk wijkbewoners
theaterliefhebbers te maken.
Stadsschouwburg Utrecht
Met de Stadsschouwburg Utrecht hebben we altijd een prettige relatie onderhouden
en we werken al sinds 2013 met hen samen voor de kaartverkoop van onze
zomervoorstellingen. Omdat onze artistieke koers ons veelal naar locatieprojecten
voert zijn we beperkt bespeler van de zalen van de schouwburg. Daarom richt het
gesprek zich de komende tijd op manieren waarop de schouwburg het NUT ook kan
tonen op locatie. We waarderen het zeer dat de schouwburg hierin met ons meedenkt
en meebeweegt.
Studium Generale Universiteit Utrecht
Studium Generale van de Universiteit Utrecht is voor het NUT een belangrijke
stakeholder; het is de toegangspoort tot kennis, relaties met wetenschappers en
deskundigen en een doelgroep van young professionals in Utrecht stad.
Utrechts Theater Overleg
In dit overlegorgaan zijn veel professionele theaterinstellingen uit Utrecht
vertegenwoordigd. Vanuit deze gezamenlijkheid wordt invloed uitgeoefend op het
culturele veld en de politiek. Het is een belangrijk orgaan voor het tijdig signaleren en
in gezamenlijkheid bespreken van belangrijke ontwikkelingen in het Utrechtse
theaterveld.
Leidsche Rijn Connectie
In dit netwerk en lobby orgaan zijn diverse culturele instellingen uit Leidsche Rijn
vertegenwoordigd. Binnen de connectie zoeken we samenwerkingsverbanden op,
versterken we de zichtbaarheid van elkaar en elkaars programma richting publiek, de
‘oude’ stad, politiek en andere stakeholders.
Cultuuronderwijs Utrecht
Deze verkooppartner is voor het NUT van groot belang bij het realiseren van de
verkoop van onze jeugdvoorstellingen aan het basisonderwijs in Utrecht. Ze vormen
hierbij met hun netwerk en expertise een belangrijke stakeholder.
Vrienden van het NUT
Als stakeholders vormt de gezamenlijke bijdrage van alle Vrienden van het NUT een
belangrijk (en groeiend) onderdeel van de financieringsmix. Daarnaast zijn deze
vrienden ook nog eens ambassadeurs van het NUT in wijk, stad en land en vormen ze
de backbone van ons gezelschap als trouwe bezoekers van al onze projecten.
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Inwoners Utrecht en Leidsche Rijn
We beschouwen alle inwoners van Leidsche Rijn / Vleuten De Meern en heel Utrecht
als belangrijke partners van het NUT. Zeker met de nadruk op Utrecht als standplek
voor het NUT worden zij als stakeholders in toenemende mate belangrijk.
Zichtbaarheid en waardering voor het NUT onder hen creëren is een belangrijke
graadmeter voor onze rol en functie als stadsgezelschap van Utrecht Leidsche Rijn.
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Financieel resultaat
In dit hoofdstuk staan we stil bij de gezonde financiële situatie bij het NUT. We hebben
aandacht voor de besteding van de coronasteunmiddelen en geven inzicht in de
risico’s die we tijdens de coronacrisis hebben afgewogen. Ook staan we stil bij de
voortslepende gevolgen van de brand in ons paviljoen en komt de financiële
afronding van kunstenplanperiode 2017-2020 aan bod.
Financiële situatie

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in het vermogen langlopende schulden terug te kunnen
betalen en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale
vermogen. Voor het NUT is dat € 493.623,-/ € 735.874,- = 67%. Dit percentage toont
aan dat we in staat zijn alle schulden op lange termijn te kunnen betalen.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft het vermogen aan om kortlopende schulden te voldoen en wordt
berekend door de vlottende activa en middelen te delen door het kort vreemd
vermogen: € 726.814,-/ € 166.951,-. Voor het NUT levert dat een current ratio op van
4.4. Een current ratio van boven de 2 wordt gezien als goed. De current ratio van het
NUT is dus hoog, we kunnen ruimschoots aan onze kortlopende schulden voldoen.
EIQ
De Eigen Inkomstenquote van 2021 is 41%. Het laat zien dat we in 2021 ondanks de
beperkingen van de coronamaatregelen goed in staat zijn gebleken inkomsten te
genereren. Dat heeft o.a. te maken met onze goed verkochte zomerproductie en de
samenwerking met FNV. (Overzicht EIQ kunstenplan 2017-2020: 2020: 27,63%, 2019:
45,26%, 2018: 38,72 %, 2017: 49,50%)
Risico’s en gevolgen corona
We produceerden onze grootschalige (zomer)productie bij voorbaat op 1,5 m afstand.
Die keuze heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit waarop we begrootten ook de
daadwerkelijke capaciteit van de voorstelling kon zijn, met een conservatieve
inschatting op bezettingsgraad (70%, terwijl onze zomerproducties in de regel een
bezettingsgraad van boven de 90% halen) minimaliseerden we ook het risico van
tegenvallende verkoop.
Begin 2021 is besloten om niet – zoals gepland stond – een tweede grote productie te
produceren. Dit had alles te maken met de coronacrisis; de verwachte druk op de
theaterzalen in seizoen 2021-2022 zou een grote uitdaging betekenen voor de
verkoop van een nieuwe productie. Daarmee zou het dekkingsplan onder druk komen
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te staan en de hoge lasten van het ontwikkelen van een geheel nieuwe productie
achten we daardoor een te groot risico. Zodoende kozen we ervoor om de
zomerproductie in samenwerking met een vijftal theaters in vijf steden door
Nederland op locatie te presenteren. Dankzij de samenwerking met de FNV wisten we
ons per stad verzekerd van twee reeds betaalde voorstellingen, met de (meeste)
theaters lukte het om een garantie/partage afspraak te maken voor de overige
speelbeurten in de steden. Zo wisten we vanuit diverse hoeken de risico’s op de
publieksinkomsten in te perken.
Het werven van private fondsen werd met deze keuze iets uitdagender omdat er maar
op een groot project geworven kon worden. Ook het werven van fondsen op een
herneming (van onze familievoorstelling Hoog!) was niet vanzelfsprekend. Wel vonden
we bij veel fondsen weerklank met ons project ‘Het andere perspectief’.
We hebben de coronasteunmiddelen onder andere ingezet om freelancers door te
betalen bij geannuleerde voorstellingen en extra repetitiedagen i.v.m. quarantaine of
besmettingen. Ook is er geld besteed aan extra inhuur om de door corona
opgeworpen extra werkzaamheden op gebied van o.a. marketing (placering,
publieksservice) en productie (locatie inrichting op 1,5meter, coronaproof productie
van diner, sanitaire voorzieningen etc.) te bekostigen. Daarnaast hebben we een extra
project geïnitieerd vanuit de coronasteunmiddelen om op die manier
werkgelegenheid te creëren en zo gelijk te werken aan talentontwikkeling en ook
kennismaking tussen (nieuwe) makers en artistieke team van het NUT te
bewerkstelligen.
Financiële afronding 2017-2020
We sloten onze vorige kunstenplanperiode af met o.a. een ‘bestemmingsfonds grote
zaal’ van € 87.500,-. Eind 2021 kregen we hierover van het FPK bericht dat dit fonds –
mede vanuit coronacoulance – wordt omgezet in een bestemmingsreserve. We zijn
verheugd met dit besluit van het fonds. De gelden zijn gereserveerd voor projecten in
2023 en 2024. In dat laatste jaar staat wederom een grote zaal productie gepland,
waarvoor deze bestemming – zeker met het oog op inflatie en schaarste op de
arbeidsmarkt de komende jaren – welkom is.
In reactie op onze verantwoording 2020 liet de Gemeente Utrecht weten dat de
toevoeging van € 2.372,- aan de Algemene Reserve niet conform de regels was. In
overleg is besloten deze gelden in plaats van aan de Algemene Reserve toe te voegen
aan de Bestemmingsreserve Brand. Met alle voortdurende onzekerheid op dit dossier
zijn we blij dat we deze gelden daartoe kunnen inzetten en zijn de Gemeente Utrecht
dankbaar voor de flexibiliteit in deze.
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Toelichting op de jaarrekening
De jaarrekening is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Thera Knap en
Jurriaan Dekker van Ozcar.
In deze toelichting op de functionele exploitatierekening gaan we in op de significante
verschillen tussen onze begroting 2021 zoals die door ons bestuur is vastgesteld in
november 2020. In het verslag worden de resultaten ook gepresenteerd ten opzichte
van de gemiddelde begroting over vier jaar (2017-2020) van het Fonds
Podiumkunsten. De vergelijking met de in november 2020 vastgestelde begroting
geeft echter het beste inzicht in de verschillen tussen verwachting en realisatie.
We sluiten 2021 af met een exploitatieresultaat van € 159.434,-. Dat is hoger dan de €
23.319,- die we eind 2020 verwachtten. Dat verschil heeft o.a. te maken met: 1. de
coronasteunmiddelen (€ 85.200,-) die we ontvingen, 2. De hogere realisatie van
publieks- en horeca inkomsten en 3. Door de keuze geen tweede productie te
produceren waardoor de activiteitenlasten lager zijn dan begroot.
Ook is het zo dat we onze risico’s voor 2021 goed in kaart hadden en zoveel mogelijk
ingeperkt en afgedekt. Lopende het jaar bleken veel risico’s mee te vallen: we
realiseerden een veel hogere bezettingsgraad (en daarmee hogere horecainkomsten), we ontvingen nieuwe coronasteun, we kropen steeds door het oog van de
naald en annuleerden slechts vier voorstellingen. Het had echter gemakkelijk anders
kunnen lopen qua publieksopkomst en/of coronabesmettingen in cast en crew.
Bestemmingen
Vanuit het exploitatieresultaat voegen we € 37.335,- toe aan onze Algemene Reserve
die daarmee uitkomt op € 152.524,-. Deze reserve is van groot belang in onze
risicoanalyse voor het komende jaar; waarmee we zowel een deel van de risico’s van
de na-ijl effecten van corona kunnen opvangen alsook risico’s op lagere
publieksinkomsten of tegenvallende inkomsten uit fondsenwerving.
Bestemmingsreserves- en fondsen
€ 225.000,Bestemmingsreserve projecten 2022-2024
€ 48.099,Bestemmingsfonds FPK 2021-2024
€ 30.000,Bestemmingsreserve Covid-19
€ 38.000,Bestemmingsreserve brand
Bestemmingsreserve projecten 2022-2024
We bestemmen een deel van dit het resultaat in 2021 voor de projecten die de
komende drie jaar van deze kunstenplanperiode gepland staan. In onze vierjaren
begroting planden we reeds een minimale bestemming van € 68.041,- van resultaat in
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2021 voor projecten 2023 en 2024. De bestemmingreserve voor projecten in 20232024 is daarnaast aangevuld met de bestemmingsreserve FPK: het
bestemmingsfonds op de jaarrekening 2020 van € 87.500,- (onderprestatie grote zaal
periode 2017-2020) is omgezet in een bestemmingsreserve en hier ondergebracht.
Daarnaast is er een deel dat voor 2022 is bestemd; met name voor het project 12
Goede Voornemens, met de keuze geen winterproductie te produceren, bedachten
we een project ter afsluiting van ons themajaar begin 2022 en daartoe reserveerden
we een bedrag van € 40.000,-.
Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 en Gemeente Utrecht
Ook is er – conform de nieuwe richtlijn – een bestemmingsfonds opgenomen voor
FPK. Zo krijgen zij inzicht in het aandeel van hun bijdragen aan het ontwikkelen van de
reserves.
Bestemmingsreserve Covid-19
Tevens zijn deze bestemmingen en de toevoeging aan de algemene reserve een
noodzakelijke buffer met het oog op de na-ijleffecten van de coronacrisis. Er is een
groot aantal nieuwe risico’s in het produceren ontstaan die nog enige tijd zullen blijven
doorwerken: besmette cast- en crewleden moeten in quarantaine waardoor repetities
uitlopen en/of speelbeurten geannuleerd moeten worden, de schaarste op de
arbeidsmarkt (mede door leegloop in de sector tijdens de eerste lockdowns) drijft de
prijzen op, de kostprijs van bepaalde materialen is flink gestegen waardoor geraamde
kosten vele malen hoger zullen uitvallen (nog bovenop de toch al flinke inflatie) en het
is afwachten hoeveel publiek de weg weer terug zal weten te vinden. De reserves die
we nu opbouwen zijn kortom hard nodig om financieel stabiel te blijven en ook de
komende jaren werkgelegenheid te blijven creëren.
Bestemmingsreserve brand
Wat niet geheel tot uitdrukking komt in de cijfers is de schade en financiële
consequentie van de brand. Omdat de schadeclaim vanuit de eigenaren van het pand
(waar het NUT als huurder onderdeel is van de totale claim) nog altijd voorligt bij het
Openbaar Ministerie, is er nog geen zicht op of en wanneer we de totale geraamde
schade van € 110.000,- vergoed zullen zien. Wel kregen we € 9.300,- uitgekeerd van
onze inboedelverzekering, dat geld is gedeeltelijk besteed aan herinrichten van onze
(tijdelijke) kantoorruimte. Omdat de herbouw eind 2021 nog niet gereed was, zijn er
nog geen grote uitgaven gedaan voor herstel van de herinrichting. Wel zijn er veel
uren gemaakt op het project, deze hebben we opgevangen binnen het huidige team.
Het restant van het uitgekeerde verzekeringsgeld is opgenomen in de
Bestemmingsreserve Brand. Die reserve is aangevuld met een deel van ons positieve
resultaat; zodat we verder kunnen met de (technische) herinrichting van onze studio.
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De bestemmingsreserve continuïteit is in 2021 ingezet t.b.v. een nieuwe website,
huisstijl en ticketingsysteem (zie hoofdstuk ‘Bedrijfsvoering’).
Toelichting op de exploitatierekening

Hieronder lichten we de significante verschillen in het deel Toelichting bij de
functionele exploitatierekening van de jaarrekening toe:
Met betrekking tot de BATEN:
We realiseerden iets hogere publieksinkomsten en met name de opbouw is anders
t.o.v. begroot:
- Dankzij samenwerking met FNV realiseerden we flink meer op uitkoop in plaats
van op recette
- Ook realiseerden we in de tournee partage-inkomsten vanuit de samenwerking
met de theaters door het land;
- Door de beperkende coronamaatregelen realiseerden we minder
publieksinkomsten buitenland dan begroot.

We realiseerden meer overige directe inkomsten, vanwege:
- De inkomsten voor programma vanuit de Coöperatie Berlijnplein;
- Meer inkomsten op horeca dan verwacht door hoge bezettingsgraad.
Onder de Indirecte opbrengsten zijn de inkomsten opgenomen die de gemeente
Utrecht beschikbaar heeft gesteld t.b.v. onze inzet (plus inhuur experts) op co-creatie
cultuurcluster Berlijnplein.
Meerjarige subsidie FPK is weergegeven inclusief coronasteunmiddelen en
inflatiecorrectie (€ 301.200,- plus € 85.200 coronasteun en € 6.325,-)
Overige publieke middelen, verschoven naar directe inkomsten vanuit Coöperatie
Berlijnplein t.b.v. programma.
Met betrekking tot de LASTEN:

De beheerslasten materiaal vallen lager uit doordat de huurlasten grotendeels
wegvielen, ook zijn er door het vele thuiswerken minder uitgaven gedaan op zaken als
vergaderkosten en bureaukosten.
Activiteitenlasten personeel uitvoering vallen hoger uit door o.a. extra inhuur
vanwege coronamaatregelen.
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Activiteitenlasten materieel voorbereiding vallen lager uit door het niet uitvoeren
tweede project
Activiteitenlasten materieel uitvoering vallen hoger uit doordat we onze
zomervoorstelling op locatie in het najaar op vijf locaties door het land hebben
geproduceerd. Locatieproducties zijn t.o.v. van een tournee in theaters kostbaarder.

Vanwege dezelfde reden zijn de marketinglasten lager uitgevallen.
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Samenvatting begroting 2022
Begroting van:
Stichting Nieuw Utrechts Toneel
Baten
Directe opbrengsten

Begroting 2022

1.

Publieksinkomsten

€

322.669

2.
3.

Sponsorinkomsten
Overige inkomsten

€
€

18.000
35.526

4.

Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)

€

376.195

5.

Indirecte opbrengsten

€

4.500

6.

6a
door particulieren incl vrienden
6b
door bedrijven
6c
vanuit private fondsen
Overige bijdragen uit private middelen

€
€
€
€

10.000
56.700
66.700

7.

Totaal Eigen Inkomsten

€

447.395

8.
9.
10.
11.
12.

€
€
€

307.525
198.142

13.

Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten
Structurele subsidie provincie
Structurele subsidie Gemeente
Steunpakket Corona via FPK
Project subsidie gemeentes/provincies
NOW, TOG, TVL
Overige subsidies publieke middelen
Totaal Publieke subsidies en bijdragen

€
€
€
€

64.620
12.500
582.787

14.

Totale baten

€

1.030.182

Berekende Eigen Inkomensquote
Begroting van:

43%

Stichting Nieuw Utrechts Toneel
Begroting 2022

Lasten
1.
2.
3.

Beheerlasten personeel
€
Beheerlasten materieel
€
€
Totale beheerlasten
4a
Activiteitenlasten personeel voorbereiding
€
4b
Activiteitenlasten personeel uitvoering€
€
Activiteitenlasten personeel
5a
Activiteitenlasten materieel voorbereiding
€
5b
Activiteitenlasten materieel uitvoering €
5c
Marketing
€
6
waarvan lasten coproducties
5d
educatieve activiteiten
€
€
Activiteitenlasten materieel

238.625
80.800
319.425
184.264
197.922
382.186
166.549
198.682
50.556

7

Totale activiteitenlasten

€

800.707

8

Totale lasten

€

1.120.132

9

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

€

89.950-

10

Saldo rentebaten/lasten

€

600-

11

Saldo bijzondere baten/lasten

12

Exploitatieresultaat

€

90.550-

4.

5.+ 6.

2.734
418.521

Bijlage - Essay Greg Nottrot voor ‘12 Goede Voornemens’
7 Aanbevelingen voor de toekomst van ons werk
Wij hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar de toekomst van werk. Geen
wetenschappelijk onderzoek, maar een theatraal onderzoek. Drie voorstellingen, vier
talkshows en één briefwisseling vormden de basis van ons onderzoek. Hieromheen
voerden we talloze gesprekken met elkaar, met ons publiek en met een groot en
divers gezelschap van deskundigen. Van de hoogleraar arbeidsfilosofie tot de
havenarbeider en van de gepensioneerde tot de basisschoolleerling; allemaal
dachten ze met ons mee.
Nu het jaar en daarmee het onderzoek voorbij is, voel ik de verplichting/behoefte om
tot een conclusie te komen. Wat heeft een jaar lang onderzoek opgeleverd? Tot welke
inzichten zijn wij gekomen? En welke aanbevelingen kunnen we doen aan de
samenleving?
Overigens verbeeld ik mij niet dat ik een vooraanstaand deskundige of een
onderzoeker verbonden aan een gerenommeerd adviesbureau ben dat nu met een
gewichtig rapport komt. Ik ken mijn plaats als theatermaker. En toch hebben we met
elkaar zoveel waardevolle gesprekken gevoerd waaruit zoveel heldere inzichten
kwamen dat het zonde is om deze niet te delen.
Misschien is het ook goed om gelijk even te benoemen dat hoewel de inzichten
glashelder waren, en de oplossingen soms ook zeer voor de hand liggend, het niet
altijd even makkelijk was om deze in mijn eigen praktijk toe te passen. Ook dit jaar was
de werkdruk binnen het NUT erg hoog. Zo stond ik soms via de Zoom te vergaderen
terwijl ik op het schoolplein mijn dochter van school haalde. Raakte ik in paniek van
mijn eigen ambities en gestrest door mijn eigen beloftes. Kortom: ik ben mij er zeer
van bewust hoe lastig het is om te veranderen. En als het voor mij als individu al
moeilijk is, dan is het voor een samenleving in zijn geheel nog vele malen lastiger.
Anderzijds gaat verandering ook vanzelf. Stilstand bestaat niet en bewust of onbewust
ontwikkelen we ons. De vraag is hoe we de koers en het tempo van onze ontwikkeling
beïnvloeden. Deze vraag heeft zowel betrekking op onze persoonlijke ontwikkeling als
op die van de wereld.
Aanbeveling 1: Wees betrokken, bevlogen, zorgzaam en bezorgd
We leven in een complexe wereld. Ons stelsel van machten en krachten is ingewikkeld
en groots. Ten opzichte van dat complexe en onoverzichtelijke krachtenveld voelt een
individu zich al snel machteloos en onbelangrijk. Het gevoel ontstaat dat je als individu
toch geen invloed hebt en dat het geen zin heeft om te proberen de systemen te
veranderen. Bedenk dan dat je geen op zichzelf staand individu bent. Zoals jij zijn er
miljoenen anderen. Je bent onderdeel van een massa, en die massa is supersterk en
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invloedrijk. De massa komt in beweging als de noodzaak groot genoeg is. Dus wees
bevlogen en betrokken.
Hoe groter je noodzaak om iets te bereiken, des te sterker je ambitie. Maar ambitie en
noodzaak zijn geen garantie voor succes. Sterker nog; hoe hoger je verwachting, hoe
groter de kans dat je teleurgesteld zal raken. Het is de kunst om aan de voorkant het
belang van wat jij wilt bereiken groot te maken, maar om het aan de achterkant goed
te kunnen relativeren wanneer dit niet of niet helemaal lukt. Deze evenwichtsoefening
tussen noodzaak en relativering is volgens mij één van de grootste kunsten voor een
gelukkig leven.
Je zal vallen en falen, soms zal het pijn doen, wees mild voor jezelf. Wees niet bang
voor een volgende droom. Durf je telkens weer opnieuw te verheugen.
Aanbeveling 2: We willen steeds meer. We kunnen steeds meer. We moeten steeds
meer.
Wil minder!
Paradoxaal genoeg zijn de ambitie en noodzaak die nodig zijn om de dingen te
veranderen ook juist een van de grootste problemen van deze tijd. Het is deze
prestatiedrang en dit verlangen naar meer die zorgen voor veel mentale en
psychische klachten. Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben last van stress en
burn-out klachten. Deze klachten komen niet enkel voort uit werkdruk maar ook uit
sociale druk. We willen carrière maken, een druk sociaal leven, genoeg tijd voor
familie en gezin en de hele wereld zien.
We vinden alles belangrijk en vinden het lastig om te prioriteren. Bovendien hebben
we de overtuiging dat ons leven maakbaar is. Als het leven anders loopt dan we willen,
geven we de schuld aan onszelf en/of aan de samenleving.
Tijdens de laatste aflevering van De Futuristen sprak ik met arbeidseconoom prof.
Joop Schippers over het tekort aan mensen op de arbeidsmarkt. Hij zag een vijftal
oplossingen: 1. Het huidige arbeidspotentieel beter benutten. 2. De pensioenleeftijd
verhogen. 3. Meer arbeidsmigranten toe laten. 4. Een nieuwe geboortegolf. 5.
Innovatie en technologie, ofwel robots en machines die ons werk uit handen nemen.
De vijf oplossingen hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal gaan over hoe we aan
de toenemende vraag kunnen blijven voldoen.
Een zesde voor de hand liggende oplossingsrichting is dat we met z’n allen wat
minder vragen, wat minder willen en minder nodig hebben. Maar dat de mens met
minder toe moet voelt zo tegennatuurlijk dat we ons dat als samenleving nauwelijks
durven voor te stellen of durven te onderzoeken. Een krimpende economie is voor ons
synoniem geworden aan achteruitgang.
Groei en versnelling zijn de standaard voor vooruitgang. Lukt het ons om af te
remmen en te vertragen? Kunnen we weer leren lopen in een wereld waarin iedereen
rent?
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Het antwoord is ja. Verandering is mogelijk. Ons huidige systeem is een keuze. We
kunnen kiezen voor een ander systeem.
Aanbeveling 3: Omarm de technologie
Een van de belangrijkste vragen die we dit jaar onderzochten was de vraag of de
technologie een oplossing is voor de hoge werkdruk of juist de oorzaak is van de hoge
werkdruk. Brengt technologie rust en ruimte of juist druk en extra mogelijkheden?
Veel mensen geven de technologie de schuld van de versnelling. Ze vrezen dat de
technologie ons asociaal maakt, het milieu en de natuur belast en de ongelijkheid
vergroot.
Maar technologie op zichzelf heeft geen bedoeling. Het is de uitvinder of de
programmeur die op basis van zijn idealen de technologie ontwerpt.
Wel hebben technologie en ideologie een sterke wisselwerking op elkaar. De
mogelijkheden die nieuwe technologie brengt, beïnvloeden onze ideële
overtuigingen. En de heersende ideologie is sturend voor de richting waarin de
technologie zich ontwikkelt. Als economische groei het leidende ideaal is zullen we
technologie ontwerpen die hieraan bijdraagt. Vinden we het milieu belangrijk dan
komen we tot een ander soort ontdekkingen en innovaties.
Op dit moment wordt veel nieuwe technologie ontwikkeld door witte mannen in dienst
van op productie gerichte bedrijven. Dat maakt de technologie bewust of onbewust
racistisch, seksistisch en kapitalistisch. De technologie functioneert in dienst van het
grote geld. Wij moeten ons de technologie toe-eigenen en herprogrammeren op
basis van onze eigen idealen.
Technologie is fantastisch! Het maakt het leven makkelijker en het werk lichter. Het
wiel, de boekdrukpers, de wasmachine, e-mail; allemaal vindingen die het
productieproces versnelden en ervoor zorgden dat we meer gedaan kregen in minder
tijd.
De belofte van makkelijker en sneller suggereert dat we aan het einde van de dag tijd
over hebben. Maar de mens wil niet alleen makkelijker en lichter, we willen ook meer.
En dus vullen we de leeggevallen ruimte met nieuwe verlangens. Het resultaat is dat
de technologie vooral de processen versnelt, maar niet als vanzelf rust en ruimte
creëert.
De angst of het verlangen dat de robots ons al het werk uit handen nemen is dan ook
ongegrond zolang wij mensen de ruimte die technologie voor ons creëert opvullen
met nieuwe ambities.
Daarbij komt het profijt van de geoptimaliseerde productieprocessen bij een hele
beperkte groep terecht. Bovendien is ons belastingstelsel niet goed aangepast op de
huidige tijd. Arbeid wordt te zwaar belast, terwijl op de machines helemaal geen
belasting zit. Zo profiteert vooral de werkgever van de technologische innovaties.
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Mijn aanbeveling: Omarm de technologische innovaties, maar formuleer goed wat je
ervan verwacht. Zorg dat het profijt van de nieuwe technologie eerlijker wordt
verdeeld. Belast zwaarder op grondstof en energieverbruik en minder op arbeid.
Zorg er bovendien voor dat je nieuwe technologie niet alleen toetst op basis van
productiviteit, maar ook op basis van zachte waarden als ethiek, inclusie, solidariteit,
milieu en mentaal en sociaal welzijn. Zet naast elke programmeur een kunstenaar.
Aanbeveling 4: Het is tijd voor een nieuw waardestelsel
Het is overigens al te gemakkelijk om de schuld van de ratrace, de overconsumptie,
de ongelijkheid en de milieuvervuiling allemaal in de schoenen van de grote bedrijven
en het kapitaal te schuiven. Het is niet zo dat zij de rest van de samenleving eenzijdig
een kapitalistisch ideaal dicteren.
Het is eerder zo dat bedrijven succesvol zijn, omdat ze passen bij de idealen en de
waarden van onze samenleving. Vervolgens kunnen zij wel, dankzij de macht die zij
vergaren met hun succes, de normen en waarden propageren waarmee ze succesvol
zijn.
Maar het begint bij de normen en waarden van een samenleving. Wat is voor onze
samenleving cruciaal en essentieel?
Tijdens de pandemie sprak de overheid plots over essentiële en cruciale beroepen.
Opvallend genoeg zijn dit niet de beroepen die ook financieel het beste worden
gehonoreerd, of die doorgaans een hoog aanzien of hoge status hebben.
Waar komt deze discrepantie vandaan? Waarom zijn de meest cruciale functies
binnen een samenleving niet de functies die we het meest waarderen?
De voorbije decennia heeft de overheid zich uit veel domeinen teruggetrokken en de
markt laten bepalen waar vraag naar is. Die markt dient echter niet ieder individu op
gelijke wijze, maar dient het kapitaal. Volgens die wetten is de marketingmedewerker
van meer waarde dan de verpleegkundige.
Maar niet alleen geld is leidend als het gaat over het werk dat we willen doen. Steeds
meer zien we ons werk als de belangrijkste invulling van onze identiteit. Dit idee wordt
van jongs af aan gemanifesteerd door de vraag te stellen “wat wil je later worden?”.
Deze vraag suggereert dat je werk en wie je bent samenvallen. En dus willen we in
ons werk onze talenten etaleren. We willen bijzonder, vrij en autonoom zijn. Daarbij
ervaren we dienstbaarheid als ondergeschikt.
Stel niet langer de vraag “wat wil je later worden?”, maar vraag “wat wil je bijdragen
aan de samenleving?”. Waardeer en stimuleer dienstbaarheid.
Ik verlang van de politiek dat ze een voorstel doet voor hoe een ideale samenleving
eruit ziet en welke functies er nodig zijn om deze samenleving te laten functioneren.
Vervolgens komt de vraag hoe we zorgen dat alle functies ingevuld blijven. Hoe
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zorgen we ervoor dat we het essentiële blijven doen, terwijl er ruimte blijft om te doen
wat we leuk vinden?
Ik kan me uiteindelijk een samenleving voorstellen waarin iedereen twee functies
heeft. Eén waarin we dienstbaar zijn aan de samenleving en één waarin we de ruimte
krijgen om vorm te geven aan ons eigen talent en onze eigen nieuwsgierigheid.
Aanbeveling 5: Denk na over de toekomst
Tussen onze angst en ons verlangen vormt zich de realiteit. Deze gedachte ontstond
vroeg in het jaar tijdens een telefoongesprek met Jibbe Willems. Een simpele
gedachte die voor mij de start vormde voor ons project Nooit Meer Werken. Het werd
de zin waarmee ik alle 41 nagesprekken afsloot en de zin die we groot op onze
kerstpakketten schreven. Deze zin werd ons motto voor 2021.
Hoe ik mijn leven inricht, en hoe wij met z’n allen de samenleving inrichten, komt voort
uit enerzijds onze dromen en anderzijds onze angsten. Beide krachten zijn belangrijk
en waardevol en kunnen een goede motor zijn voor het veranderen van je wereld.
Beide kanten hebben ook een keerzijde. Is je angst of je verlangen te groot, dan
kunnen de offers die je brengt of de verliezen die je in je veranderingsproces leidt te
groot blijken. Angst en verlangen kunnen ook zo groot worden dat ze je verlammen en
dat je apathisch wordt. Het tegenovergestelde kan ook. Dan zijn je angsten en/of
verlangens te klein en word je onverschillig.
Mocht je meer grip willen op hoe jij en de wereld veranderen, dan is een eerste stap
om te
benoemen wat je angsten en verlangens zijn en dat je ziet en onderkent hoe ze
bepalend zijn voor hoe jij je leven en hoe wij de samenleving vormgeven.
Als je een helder zicht hebt op wat je wilt en waarom je dat wilt, is het een kwestie van
tijd, aandacht en energie. Hoe groter de noodzaak, hoe makkelijker het is om tijd,
aandacht en energie te geven.
Aanbeveling 6: Luister onze audiotijdscapsule
Wij hebben de future-audio-designers van Sun City gevraagd om ons denken van het
voorbije jaar te vangen in een audiotijdscapsule. Een podcast van 40 minuten die een
impressie geeft van het denken in het voorbije jaar. Ik nodig je van harte uit om er op
een rustig moment naar te luisteren en wellicht is het een inspiratie voor je eigen
denken over de toekomst van je werk. De QR-code op het kaartje leid je naar de
podcast.
Het jaar 2021 is voorbij en daarmee ronden we ons onderzoek naar de toekomst van
werk af. Dat wil niet zeggen dat dit denken nu gestold is in één conclusie, zeven
aanbevelingen of twaalf goede voornemens. De toekomst heeft allerlei
gebeurtenissen in petto die ons denken van nu straks achterhaald maakt. Ik kijk uit
naar de toekomst en ben benieuwd wat hij brengen zal en waar wij naar toe koersen.
Ik hoop dat de voorstellingen, de gesprekken en de inhoud van deze doos een impuls
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zijn voor anderen om verder te denken over wat we willen en hoe we dat kunnen
bereiken.
Aanbeveling 7: Laat de dingen onaf
In ons streven naar perfectie en volmaaktheid zijn we
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datum 20 april 2022

2. Balans per 31 december 2021

2021

2020

Bedragen in EUR

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totale vaste activa

(1)

9.060
9.060

6.164
6.164

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide Middelen
Totaal vlottende activa

(2)
(3)

129.912
596.902
726.814

115.484
296.098
411.582

735.874

417.746

152.524
48.099
225.000
38.000
30.000
493.623

115.189
87.500
8.000
27.500
96.000
334.189

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsfonds FPK 2017-2020
Bestemmingsfonds FPK 2021-2024
Bestemmingsreserve projecten 2022-2024
Bestemmingsreserve Continuiteit
Bestemmingsreserve Brand
Bestemmingsreserve Covid-19
Totaal eigen vermogen

(4)

Langlopende Schulden

(5)

75.300

-

Kortlopende Schulden

(6)

166.951

83.557

735.874

417.746

TOTAAL PASSIVA

Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)

Jaarrekening 2021

71

3. Exploitatierekening over 2021

2021

Jaar Begroting

FPK
gemiddelde
21-24

2020

Bedragen in EUR

BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette
- Uitkoop
- Partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten Totaal

79.502
125.238
7.775
1.200
213.715

118.500
79.000
4.500
202.000

201.000
11.500
4.500
217.000

66.437
28.445
2.182
97.064

2.537

13.000

16.000

3.798

2.773
87.269
90.042

13.700
9.000
22.700

17.500
17.500

24.313
24.313

306.294

237.700

250.500

125.175

5 Indirecte Opbrengsten

58.567

4.896

4.896

4.739

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden
6b Bijdragen van bedrijven
6c Bijdragen van private fondsen
6d Overige private bijdragen
6 Overige bijdragen uit private middelen

13.117
36.000
49.117

9.000
10.500
52.500
72.000

4.100
40.000
35.000
79.100

32.118
500
61.500
94.118

7 Totaal Eigen Inkomsten

413.979

314.596

334.496

224.032

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
inclusief extra ondersteuning ivm Covid-19

392.725

301.160

300.000

397.127

9 Meerjarige subsidie gemeente

198.142

192.324

275.000

180.234

10 Overige bijdragen uit publieke middelen

14.511

50.000

-

113.673

11 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen

605.378

543.484

575.000

691.034

1.019.356

858.080

909.496

915.066

#VERW!

2 Sponsorinkomsten
3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten
3. Overige Directe Inkomsten
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)

12 Totale baten
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3. Exploitatierekening over 2021

2021

Jaar Begroting

FPK
gemiddelde
21-24

2020

Bedragen in EUR

LASTEN
1 Beheerslasten personeel

195.896

194.745

207.400

180.401

2 Beheerslasten materieel

65.592

92.290

78.142

72.910

3 Totale beheerslasten

261.489

287.035

285.542

253.311

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
4 Activiteitenlasten personeel

208.968
165.878
374.846

215.732
134.634
350.366

201.605
137.702
339.307

214.140
145.861
360.001

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
Educatieve activiteiten
5 Activiteitenlasten materieel

45.880
149.895
26.698
222.473

56.900
101.610
38.850
197.360

59.750
98.485
49.628
4.000
211.863

60.861
40.784
29.140
130.785

6 Totale activiteitenlasten

597.319

547.726

551.170

490.786

7 Totale Lasten

858.808

834.761

836.712

744.098

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

160.549

23.319

72.784

170.969

-1.115

-

-

-3

-

-

-

-6.994

159.434

23.319

72.784

163.972

9 Saldo rentebaten/lasten
10 Saldo bijzondere baten/lasten
11 Exploitatieresultaat
Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsfonds FPK 2017-2020
Bestemmingsfonds FPK 2021-2024
Bestemmingsreserve projecten 2022-2024
Bestemmingsreserve projecten 2020
Bestemmingsreserve Continuiteit
Bestemmingsreserve Brand
Bestemmingsreserve Covid-19

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst
Fte. Inhuur
Totaal Fte. personele bezetting
Aantal vrijwilligers
Fte. vrijwilligers

Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)

37.335
-87.500
48.099
225.000
-8.000
10.500
-66.000
159.434

3,19
1,58
5,91
10,68

Jaarrekening 2021

-

2.372
87.500
-161.500
8.000
27.500
96.000
59.872

1,13
3,02
5,08
9,23
25
0,6
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarigeproductiesubsidies 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten
(FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
In deze jaarrekening zijn vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinde.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en
subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders
vermeld, gewaardeeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten
en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2021
Bedragen in EUR

ACTIVA

Vaste Activa

2021

2020

Inventaris

Inventaris

(1)

Materiële vaste activa
Het verloop wordt als volgt weergegeven:

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

8.428
-2.264
6.164

6.872
-2.776
4.096

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties 2021

5.116
-2.220
2.896

3.351
-1.794
1.794
-1.283
2.068

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

13.544
-4.484
9.060

8.429
-2.265
6.164

85.730
-455
85.275

13.723
-1.415
12.308

9.907
5.000
4.000
2.000
3.000
1.000
4.200
1.000
30.107

20.000
12.903
5.000
4.000
2.000
1.000
4.500
15.000
2.500
5.877
1.400
74.180

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen

9.909
9.909

27.137
27.137

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Borgsommen
Te veel betaald Netto loon
Totaal overige vorderingen

1.200
1.295
1.860
267
4.622

1.860
1.860

Totaal Vorderingen

129.912

115.485

Liquide Middelen
(3)
ING 882 betaal
ING 882 spaar
Totaal liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

372.164
224.738
596.902

71.098
225.000
296.098

TOTAAL ACTIVA

735.874

417.747

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal debiteuren

(2)

Te ontvangen subsidie
Fonds 21
Gemeente Utrecht
K.F.Hein Stichting
Stichting Fentener van Vlissingen Fonds
Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Carel Nengerman Fonds
Stichting Lira Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
BankGiroLoterij Fonds
Nationaal Fonds voor Vrede
TVL Q3 en Q4 2020
Gemeente Leiden
Totaal te ontvangen subsidie
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2021

2021

2020

Bedragen in EUR

PASSIVA
Eigen vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo Algemene Reserve per 31 december

(4)
115.189
37.335
152.524

112.817
2.372
115.189

Saldo Bestemmingsfonds FPK 2017-2020 per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

87.500
-87.500
-

87.500
87.500

Saldo bestemmingsfonds FPK 2021-2024 per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo reserve per 31 december

48.099
48.099

-

225.000
225.000

-

Saldo Bestemmingsreserve Continuiteit per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

8.000
-8.000
-

8.000
8.000

Saldo Bestemmingsreserve Brand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

27.500
10.500
38.000

27.500
27.500

96.000
-66.000
30.000

96.000
96.000

-

161.500
-161.500
-

493.623

334.189

75.300
75.300

-

92.497
92.497

8.612
8.612

8.826
65
319
9.210

6.940
453
7.393

24.926
9.226
13.400
5.948
8.243
3.500
65.243

37.006
8.921
10.899
7.786
2.940
67.552

Totaal kortlopende schulden

166.951

83.557

TOTAAL PASSIVA

735.874

417.746

Saldo Bestemmingsreserve projecten 2022-2024 per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

Saldo Bestemmingsreserve Covid-19 per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december
Saldo Bestemmingsreserve projecten 2020 per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

Totaal eigen vermogen
Langlopende Schulden
Vooruitontvangen subsidie FPK 2021
Totaal Langlopende Schuld

(5)

Kortlopende Schulden

(6)

Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Totaal schulden aan leveranciers
Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen
Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten
Nog te betalen vakantiegeld
Vooruitontvangen bedragen
Vooruitontvangen overig
Terug te betalen NOW
Nog te betalen accountantkosten
Totaal overige kortlopende schulden
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2021
Bedragen in EUR

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Rechten
Structurele subsidie
Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft voor de periode 2021-2024 een meerjarige productiesubsidie
toegekend van € 307.525 per jaar. Dit is inclusief indexatie tot en met 2021.
De Gemeente Utrecht heeft voor de periode 2021-2024 een meerjarige subsidie van € 198.142 toegekend.
Dit is inclusief inflatiecorrectie tot en met 2021.
Verplichtingen
Er wordt een kantoorruimte gehuurd voor € 587,06 per maand inclusief servicekosten. De overeenkomst is aangegaan
voor de duur van een jaar, ingaande op 1 januari 2022 en lopende tot en met 31 december 2022.
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2021
Bedragen in EUR

BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten Totaal
2 Sponsorinkomsten
3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten
Auteursrechten
Verkoop bijproducten
Horeca
Opbrengst bedrijfopdrachten
Programma Bijdragen
Overig
subtotaal 3b overige inkomsten
3. Overige Directe Inkomsten
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)
5 Indirecte opbrengsten
Ontvangen verzekeringsgelden
Bijdrage Gemeente Utrecht Berlijnplein
Overige indirecte opbrengsten
5 Indirecte Opbrengsten
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden
6b Bijdragen van bedrijven
6c Bijdragen van private fondsen
KF Hein Fonds
Fentener van Vlissingen Fonds
Elise Mathilde Fonds
BankGiro Loterij Fonds
ABN Amro Cultuurfonds
Gravin van Bylandt Stichting
LIRA fonds
overige private subsidies
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen

2021

Jaar Begroting

FPK
gemiddelde
21-24

2020

79.502
125.238
7.775
1.200
213.715

118.500
79.000
4.500
202.000

201.000
11.500
4.500
217.000

66.437
28.445
2.182
97.065

2.537

13.000

16.000

3.798

2.773

13.700

-

-

1.111
14.681
22.671
8.462
40.000
344
87.269

9.000

5.000
12.500
17.500

13.152
11.161
24.313

90.042

22.700

17.500

24.313

306.294

237.700

250.500

125.176

9.300
33.950
15.317
58.567

4.896

4.896

4.739

13.117
-

9.000
10.500

4.100
-

32.118
500

5.000
4.000
3.000
10.000
10.000
1.000
3.000
36.000

52.500

40.000

5.000
4.000
2.000
15.000
4.500
31.000
61.500

49.117

72.000

35.000
79.100

94.118

7 Totaal Eigen Inkomsten

413.979

314.596

334.496

224.033

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Extra subsidie ivm Covid-19

307.525
85.200
392.725

301.160
301.160

300.000
300.000

293.027
104.100
397.127

9 Meerjarige subsidie gemeente

198.142

192.324

275.000

180.234

6d Overige private bijdragen
6 Overige bijdragen uit private middelen

10 Overige bijdragen uit publieke middelen
Project subsidie gemeente
Overige subsidies publieke middelen
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen
11 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen
12 Totale baten
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12.500
2.011
14.511

50.000

-

85.174
28.499
113.673

605.378

543.484

575.000

691.034

1.019.356

858.080

909.496

915.067
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2021
Bedragen in EUR

LASTEN
1 Beheerslasten personeel
Artistiek leiding
Zakelijk directeur
Bureaustaf
Marketing
Fondsenwerving - relatiebeheer
Onkosten personeel belast
Onkosten personeel onbelast
Onkosten van zzp'ers
Overig personeel
Totaal beheerslasten personeel

2021

2020

194.745

26.765
66.623
31.854
74.658
5.000
2.500
207.400

180.401

14.515
33.732
14.707
2.220
419
65.592

92.290

33.442
24.950
19.750
78.142

43.380
17.896
10.531
1.103
72.910

3 Totale beheerslasten

261.489

287.035

285.542

253.311

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke directie
Artistiek kader
Uitvoerend personeel
Productie
Techniek
Marketing
Vrijwilligers
Zakelijke assistentie
Artistiek kader loondienst
Artistiek kader honorarium
Uitvoerenden honorarium
Kwartiermakers
Kok
Impresariaat
Naar uitvoerend
Overig personeel
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding

26.824
50.355
22.114
29.783
19.513
20.230
14.960
14.110
1.200
2.445
7.434
208.968

215.732

26.794
72.710
40.050
21.676
10.725
14.226
6.000
2.924
6.500
201.605

40.375
36.842
20.382
3.555
81.797
73.734
100.960
-145.861
2.356
214.139

30.197
8.342
36.094
27.169
24.559
3.834
3.050
17.820
14.814
165.878

134.634

22.968
3.667
38.950
24.042
18.150
8.175
18.000
3.750
137.702

145.861

374.846

350.366

339.307

360.000

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting
Bureaukosten
Algemene publiciteit
Afschrijvingskosten
Overige beheerslasten
Totaal beheerslasten materieel

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistieke directie
Artistiek kader
Uitvoerend personeel
Productie
Techniek
Educatie
Vrijwilligers
Kok
Overig
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering
Totale activiteitenlasten personeel

Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)

30.802
56.965
19.860
75.369
2.594
2.214
4.557
248
3.287
195.896

Jaar Begroting

FPK
gemiddelde
21-24
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2021
Bedragen in EUR

LASTEN

2021

5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Decors / kostuums / rekwisieten
Techniek / electronica / huur apparatuur
Transport / reis / verblijfkosten
Huur repetitieruimten
Locatiekosten
Vertaling
Verzekering en veiligheid
Overige voorbereidingskosten
Totaal voorbereidingskosten

20.517
7.050
175
16.914
1.712
-487
45.880

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten
Techniek / electronica / huur apparatuur
Transport / reis / verblijfkosten
Locatiekosten - huur ruimten
Immateriële productiekosten
Niet podium gerelateerde kosten
Horeca
Overige uitvoeringskosten
Totaal uitvoeringskosten

27.157
9.123
22.905
42.519
1.475
810
48.828
-2.922
149.895

Marketing
Publiciteit
Videoregistratie
Festival aankleding
Totaal specifieke publiciteit

Jaar Begroting

FPK
gemiddelde
21-24

2020

56.900

15.250
11.500
6.275
4.000
16.500
250
5.975
59.750

20.604
8.318
9.900
1.404
18.189
50
2.398
60.861

101.610

1.715
6.000
19.005
12.250
250
52.850
6.415
98.485

11.193
11.219
1.313
247
14.711
2.102
40.784

21.182
4.488
1.029
26.698

38.850

49.628

24.408
4.732
29.140

-

-

4.000

-

Totaal activiteitenlasten materieel

222.473

197.360

211.863

130.785

6 Totale activiteitenlasten

597.319

547.726

551.170

490.785

7 Totale Lasten

858.808

834.761

836.712

744.096

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

160.549

23.319

72.784

170.971

-1.115

-

-

-3

-

-

-

-6.994

159.434

23.319

72.784

163.974

Educatieve activiteiten

9 Saldo rentebaten/lasten
10 Saldo bijzondere baten/lasten
11 Exploitatieresultaat

Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Utrecht
Aan: het bestuur van Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 71 tot en met 80 opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting
NUT (Nieuw Utrechts Toneel) te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) op 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Verantwoordingsprotocol
Subsidies gemeente Utrecht;

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht.

De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2021;
2) de staat van baten en lasten over 2021; en
3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen en het Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Utrechtseweg 51

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

BTW NL8175.87.822.B.01

1213 TL Hilversum

1071 LJ Amsterdam

KVK 32053904

T 035 623 98 19

T 020 379 26 00

BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.kamphuisberghuizen.nl

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u op verzoek toegezonden.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente
Utrecht.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Verantwoordingsprotocol Subsidies
gemeente Utrecht.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 20 april 2022
KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

w.g.

T. Wagenaar AA

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

bijlage : prestatieverantwoording

Bijlage Speellijst 2021
Productie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Toen we nog brieven schreven
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
De Futuristen ism Studium Generale
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
De Futuristen ism Studium Generale
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021

Datum
9-jan-21
9-jan-21
10-jan-21
10-jan-21
10-jan-21
12-jan-21
16-jan-21
16-jan-21
16-jan-21
17-jan-21
17-jan-21
17-jan-21
12-feb-21
26-mrt-21
27-mrt-21
27-mrt-21
28-mrt-21
28-mrt-21
28-mrt-21
3-apr-21
3-apr-21
3-apr-21
4-apr-21
4-apr-21
4-apr-21
13-apr-21
16-apr-21
16-apr-21
16-apr-21
16-apr-21
19-apr-21
19-apr-21
19-apr-21
21-apr-21
21-apr-21
22-apr-21
22-apr-21
24-apr-21
24-apr-21
24-apr-21
25-apr-21
25-apr-21
26-apr-21
26-apr-21
26-apr-21
29-apr-21
29-apr-21

Bezoekers
4
4
2
3
2
60
5
3
4
3
2
4
1157
1
4
2
4
2
2
3
2
1
3
4
5
25
28
28
29
571
23
23
23
27
26
24
23
2
2
3
2
4
26
27
26
20
20

Soort activiteit

Verkoopafspraak
Landkeuze

Plaats

reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
overig
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po

uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
partage
partage

Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)

4
4
2
3
2
60
5
3
4
3
2
4

bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij

Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Vleuten (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)

1
4
2
4
2
2
3
2
1
3
4
5
30
30
30
30

bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
Zonnewereld
OBS Koekoek
OBS Koekoek
OBS Koekoek

De Meern (UT)
De Meern (UT)
De Meern (UT)
Vleuten (UT)
Vleuten (UT)
Vleuten (UT)
Vleuten (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
De Meern (UT)
De Meern (UT)
De Meern (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)

30
30
30
30
30
30
30
2
2
3
2
4
30
30
30
30
30

Meander
Meander
Meander
Het Veldhuis, Oranjezaal
Het Veldhuis, Oranjezaal
Het Veldhuis, Oranjezaal
Het Veldhuis, Oranjezaal
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
Het Veldhuis, Oranjezaal
Het Veldhuis, Oranjezaal
Het Veldhuis, Oranjezaal
Ridderhof
Ridderhof

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Digitaal
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Digitaal
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Capaciteit Naam van de speellocatie
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis (brieven in een doos)
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis
de mensen thuis

Bijlage Speellijst 2021
Productie
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Out of Office wandeling
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Hoog 2021
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer naar school
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken

Datum
29-apr-21
30-apr-21
30-apr-21
30-apr-21
1-mei-21
25-mei-21
17-jun-21
22-jun-21
22-jun-21
22-jun-21
23-jun-21
23-jun-21
24-jun-21
2-jul-21
7-jul-21
7-jul-21
8-jul-21
9-jul-21
9-jul-21
9-jul-21
11-jul-21
12-jul-21
21-jul-21
22-jul-21
23-jul-21
24-jul-21
25-jul-21
28-jul-21
29-jul-21
30-jul-21
31-jul-21
1-aug-21
4-aug-21
5-aug-21
6-aug-21
7-aug-21
8-aug-21
31-aug-21
1-sep-21
2-sep-21
2-sep-21
3-sep-21
4-sep-21
8-sep-21
9-sep-21
10-sep-21
11-sep-21

Bezoekers
20
25
25
25
1
2
5
22
23
21
65
73
50
83
83
67
68
71
54
41
47
112
100
92
91
99
100
94
69
100
97
90
85
102
100
103
99
90
97
94
525
101
98
79
36
102
99

Soort activiteit

Verkoopafspraak
Landkeuze

Plaats

schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
overig
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
educatieve activiteit
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering

partage
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
zaalhuur
uitkoop
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
uitkoop
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
n.v.t.
n.v.t.

Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Vleuten (UT)
Utrecht (UT)
De Meern (UT)
De Meern (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Vleuten (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
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30
30
30
30
1
2
5
30
30
30
80
80
60
83
90
90
70
80
80
80
50
112
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
102
102
103
100
100
100
100
101
100
100
100
102
100

Ridderhof
jazzsingel
jazzsingel
jazzsingel
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
Lister
OBS Waterrijk
OBS Waterrijk
OBS Waterrijk
Spits
Spits
OBS Vleuterweide
Berlijnplein e.o.
Drie Koningen school
Drie Koningen school
OBS Waterrijk
Willibrordschool
Willibrordschool
Willibrordschool
Aluin
OBS Vleuterweide
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
School Academie tien
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein
Berlijnplein

Bijlage Speellijst 2021
Productie
Nooit meer werken
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Op de Koffie
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Op de Koffie
Op de Koffie
Nooit meer werken
Nooit meer werken
De Futuristen ism Studium Generale
De Futuristen ism Studium Generale
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Ik wilde je een zachte brief schrijven
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
De grote puntje puntje show
De grote puntje puntje show
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Graven
Nooit meer werken
De Futuristen ism Studium Generale
De Futuristen ism Studium Generale
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Nooit meer werken
Het ambitieuze verhaal
Het ambitieuze verhaal
De grote puntje puntje show
De grote puntje puntje show
Orde van de Dag Mechelen
De grote puntje puntje show

Datum
12-sep-21
17-sep-21
17-sep-21
17-sep-21
18-sep-21
18-sep-21
18-sep-21
19-sep-21
19-sep-21
2-okt-21
2-okt-21
3-okt-21
5-okt-21
6-okt-21
6-okt-21
6-okt-21
7-okt-21
8-okt-21
12-okt-21
12-okt-21
12-okt-21
13-okt-21
14-okt-21
15-okt-21
29-okt-21
3-nov-21
4-nov-21
5-nov-21
6-nov-21
14-nov-21
14-nov-21
18-nov-21
19-nov-21
20-nov-21
20-nov-21
21-nov-21
23-nov-21
23-nov-21
25-nov-21
26-nov-21
27-nov-21
27-nov-21
28-nov-21
19-dec-21
19-dec-21
21-dec-21
31-dec-21

Bezoekers
100
7
7
7
7
7
7
8
7
2
2
4
89
88
15
15
43
62
323
72
101
115
21
36
196
86
93
64
67
11
35
92
116
102
80
72
75
478
0
0
0
80
49
0
0
141
440

Soort activiteit

Verkoopafspraak
Landkeuze

Plaats

reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
overig
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering

n.v.t.
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop
partage
partage
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
partage
partage
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
partage
partage
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
partage
uitkoop
partage
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
uitkoop
partage
zaalhuur
zaalhuur
n.v.t.
n.v.t.
uitkoop
n.v.t.

Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)

100
7
7
7
7
7
7
8
7
2
2
4
100
100
15
15

Berlijnplein
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
Scheepswerf de Delft
Scheepswerf de Delft
bij de mensen thuis
bij de mensen thuis
Scheepswerf de Delft
Scheepswerf de Delft

Utrecht (UT)
Deventer (OV)
Deventer (OV)
Deventer (OV)
Deventer (OV)
Utrecht (UT)
Eindhoven (NB)
Eindhoven (NB)
Eindhoven (NB)
Eindhoven (NB)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
's-Gravenhage (ZH)
Amsterdam (NH)
Utrecht (UT)

150
120
120
120
196
100
100
100
100
23
40
102
116
102
80
100
150

Tivoli - Cloud Nince (150)
Burgerhaven
Burgerhaven
Burgerhaven
Burgerhaven
brievenbus
Brainport
Brainport
Brainport
Brainport
Venster
Venster
NDSM Loods
NDSM Loods
NDSM Loods
Nationaal Archief
NDSM Loods
Tivoli - Cloud Nince (150)

Drachten (FR)
Drachten (FR)
Drachten (FR)
Vleuten (UT)
Vleuten (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Mechelen

100
100
100
85
85
23
23
220

Sluisfabriek
Sluisfabriek
Sluisfabriek
Cultuur 19
Cultuur 19
Venster
Venster
t Arsenaal

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Digitaal
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Digitaal
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Belgie
Digitaal

Capaciteit Naam van de speellocatie

