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VOORWOORD
2020 was het jaar van keiharde en noodzakelijke lessen. 
Twee ingrijpende ontwikkelingen kleurden het grootste 
deel van deze 365 dagen. Sterker nog, ze hebben zulke 
verregaande gevolgen dat Oostpool nooit meer de oude zal 
zijn. En hoewel dat een uiterst pijnlijk proces is, is het ook 
een heel bijzonder proces. Wijzer worden is altijd een goed 
idee. Dit is in die zin een uitzonderlijk jaarverslag. Het is 
een verslag waaruit blijkt dat Oostpool, net als iedereen, 
de coronaschaarste probeert te doorstaan. Het is een 
verslag waaruit blijkt dat Oostpool fouten heeft gemaakt en 
mensen pijn heeft gedaan. Het is ook een verslag waaruit 
blijkt dat Oostpool leergierig en veerkrachtig is. Het was een 
jaar van vallen en we zitten nog midden in het proces van 
opstaan. We kijken dan ook terug op een verdrietig maar ook 
spannend jaar. Een jaar vol teleurstellingen, maar ook met 
kansen en vooral veerkracht en creativiteit.

Financieel was het een heel spannend jaar, dat gekenmerkt 
werd door grote onzekerheid over wel of niet kunnen 
rekenen op overheidssteun om de gevolgen van de 
COVID-19pandemie op te vangen. De in juni toegekende 
steunbijdrage van het Ministerie van OCW gaf lucht en 
meer zekerheid. Deze bijdrage zorgde er echter wel voor 
dat Oostpool niet in aanmerking kwam voor loonkostensub-
sidies (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 
Met de OCW steun konden wij ook de keten weer op gang 
brengen en houden. Er werden vele zzp-opdrachten en 
tijdelijke arbeidscontracten verstrekt, wat verderop in het 
jaarverslag nader wordt toegelicht. De toezegging van OCW 
dat een deel van de steun gereserveerd mocht worden 
voor te verwachten tekorten in 2021 was van groot belang. 
De echte financiële klappen vallen namelijk in dit jaar. Want 
we produceren weer volop, maar de onzekerheid of de podia 
open zullen zijn, voor hoeveel bezoekers dat mag én of het 
publiek weer in dezelfde mate de podia zal bezoeken is groot. 
De hele branche houdt er rekening mee dat de financiële 
gevolgen van COVID-19 tot ver in de Kunstenplanperiode 
2021-2024 zullen doorwerken. Daarom is in 2020 waar 
mogelijk bezuinigd om zo een reservering op te kunnen 

bouwen die, net als de tweede steunbijdrage van OCW 
die is toegekend voor 2021, hard nodig is om die financiële 
gevolgen te kunnen compenseren en mensen aan het werk 
te houden.

Maar 2020 betekende voor Oostpool niet alleen de 
COVID-19crisis. Het bekend worden van grensoverschrij-
dend gedrag door bestuurders van Oostpool in de periode 
2010-2019 had een minstens zo grote impact op allen die 
erbij betrokken waren. De pijn en het leed dat veroorzaakt is 
kan nooit meer weggenomen worden, en dat is verschrik-
kelijk. Samen met alle collega’s die bij Oostpool werken, 
heb ik mij in deze uitzonderlijke situatie oprecht naar eer 
en geweten ingezet voor alle betrokkenen die Oostpool 
uitmaken en uitgemaakt hebben. Dat zijn niet alleen de 
vaste medewerkers maar ook de rijke groep van tijdelijke 
medewerkers en freelancers daaromheen. Dat bestuurders 
van Oostpool mensen beschadigd hebben, raakt mij en mijn 
collega’s nog elke dag en we spannen ons ten volle in om 
stap voor stap het gezamenlijke helingsproces samen met 
alle betrokkenen vorm te geven.

Het vervult mij met trots dat – ondanks deze situatie – 
Oostpool in staat bleek een groei- en ontwikkelproces 
door te maken. Dat er uitzonderlijke prestaties werden 
neergezet. Oostpool heeft bejubelde en prikkelende produc-
ties gemaakt. We hebben zoveel mogelijk live gespeeld of 
zijn online wegen gaan verkennen. Het team dat interim de 
artistieke leiding op zich genomen heeft, bestaande uit de 
makers die vanaf 2021 het artistieke gezicht van Oostpool 
zouden bepalen, heeft zijn verantwoordelijkheid genomen 
om de inhoudelijke koers van 2020 te voeden.  

Het bestuur dankt iedereen voor de enorme inzet het 
afgelopen jaar en ziet uit naar het samen realiseren van de 
prachtige plannen in 2021 en verder. 

Michiel Nannen
zakelijk directeur / bestuurder
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1.1 BESTUURSVERSLAG
Missie
Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor 
onvoorziene ‘ontmoetingen’ met andere mensen, tijden en 
denkbeelden. Het gezelschap laat je ervaren dat gevoelens 
tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes kunnen veranderen. 
Dat we samenleven met andere mensen, die zich net als wij 
elke dag opnieuw verhouden tot de onbevattelijkheid van 
ons bestaan. Leven is synoniem voor groei en de werkelijk-
heid is een proces. De theatermakers van het gezelschap 
hebben elk een eigen vormtaal en inhoudelijk perspectief. 
Maar onvoorwaardelijk delen zij met de toeschouwer de 
vraag: Hoe nu mens te zijn?

Waarden
•  De voorstellingen van Oostpool zijn altijd persoonlijk en in 

contact met het publiek. De makers staan – als het ware 
– midden in hun voorstelling en spreken zo de tijdelijke 
gemeenschap in de theaterzaal van mens tot mens aan. 
Ze bieden inzicht, troost of confrontatie, in elk geval geen 
escapisme. 

•  De voorstellingen van Oostpool worden altijd op het 
scherpst van de snede gemaakt. Artistieke risico’s worden 
niet vermeden, omwille van voortdurend onderzoek naar 
de zeggingskracht van theater in deze tijd en de overtui-
ging dat wat het gezelschap voortbrengt moet bijdragen 
aan de innovatie van het vak. 

•  In het collectief ‘wijzer worden’ ligt de waarde van dat wat 
Oostpool voortbrengt. Of het nu gaat om de acteur die zijn 
eerste stappen zet in een professionele theateromgeving, 
of om het publiek dat via de voorstelling gezichtspunten 
krijgt aangereikt als mogelijke antwoorden op de vraag: 
Hoe nu mens te zijn? 

Doelen
•  Artistiek gedurfd en maatschappelijk betrokken theater-

voorstellingen maken voor een publiek vanaf 12 jaar. 
•  Groeien naar gemiddeld 55.000 bezoekers per jaar. 
•  Uitbouwen van de relatie met de schouwburgen in 

Oost-Nederland door per schouwburg op maat invulling te 
geven aan het begrip ‘huisgezelschap’ teneinde een groei 
van het bezoek aan Toneelgroep Oostpool in deze regio te 
realiseren. 

•  Het onder leiding van de artistieke directie bieden van een 
stimulerend platform voor toonaangevende regisseurs en 
theaterleiders van morgen: Sarah Moeremans, Jeroen De 
Man en Timothy de Gilde. 

•  Leveren van een substantiële bijdrage aan de ‘Proeftuin 
podiumkunsten en regionale programmering’ Arnhem in 
het kader van het Manifest Oost-Nederland. 

In dit eerste hoofdstuk doet het bestuur van Toneelgroep 
Oostpool (Oostpool) verslag van het afgelopen jaar, waarbij 
er zowel een inhoudelijke als zakelijke paragraaf is. In het 
inhoudelijke deel wordt ingegaan op de gerealiseerde 
producties evenals op de uitvoering van het beleid op het 
gebied van educatie & interactie en op de ontwikkeling van 
talent. Daarnaast wordt stilgestaan bij de onderzoeken n.a.v. 
meldingen van grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen van 
de coronacrisis en het interim artistiek team. In het zakelijke 
deel wordt de opkomst van het publiek, de geleverde 
prestaties, de partners waarmee wordt samengewerkt, 
de organisatie zelf, ondernemerschap, financiën en de fair 
practice, diversiteit & inclusie en de cultural governance 
besproken. Vervolgens doet in het tweede hoofdstuk de raad 
van toezicht verslag. Daarna komt de jaarrekening 2020 aan 
bod met onder andere het prestatieoverzicht 2020. 

1.1.1  Visie, missie,  
waarden en doelen

Hieronder zijn de visie, missie, waarden en doelen gegeven 
zoals Oostpool die heeft geformuleerd in het activiteitenplan 
voor de subsidieperiode 2017 t/m 2020: 

Visie
Onze samenleving is een, op het eerste gezicht, open 
samenleving: we zijn verbonden met online (en offline) 
netwerken, we maken verre reizen, we doen mee aan burgeri-
nitiatieven voor asielzoekers, we delen ons privéleven met 
honderden Facebook-‘vrienden’, we zijn 24/7 bereikbaar. 
We kunnen contact maken met wie we maar willen, wanneer 
we maar willen. We zijn vrij. 
Maar het gevolg van die vrijheid is dat onze werelden 
fragmenteren. Je kunt niet met alles, iedereen en overal 
voortdurend in verbinding zijn. We moeten kiezen. Kiezen doe 
je op basis van interesse, belang en herkenning. 
Dit heeft tot gevolg dat de verbindingen die we aangaan op 
ons eigen terrein blijven. De vrijheid en veelheid brengen dus 
een tegenovergestelde neiging teweeg: we zijn steeds beter 
in staat te vermijden wat ons niet interesseert of – sterker 
nog – wat ons niet bevalt. We houden onszelf gevangen in het 
bekende. 
De neiging tot geslotenheid schuilt in ons allemaal: we 
worden ongerust van andersdenkende nieuwelingen, we zijn 
geobsedeerd door veiligheid, we zien onze denkbeelden liever 
bevestigd dan bevraagd. Kortom, de waarde van de ontmoe-
ting met het onbekende of de ‘ander’ staat onder druk. 
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Daria Bukvić (Tuzla, Bosnië en Herzegovina, ’89) studeerde 
in 2011 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie 
Maastricht. Sindsdien werkt ze als freelancer voor verschil-
lende productiehuizen, festivals en theatergezelschappen 
en is artistiek leider van haar eigen stichting. Sinds 2017 is 
zij huisregisseur van Het Nationale Theater in Den Haag en 
in 2020 is ze toegetreden tot de interim artistieke leiding van 
Toneelgroep Oostpool. In 2020 regisseerde ze haar eerste 
speelfilm en momenteel werkt ze als creative producer aan 
haar televisieserie.

Jan Hulst (Amsterdam, 1987) studeerde in 2014 af in aan de 
regieopleiding aan Theaterschool in Amsterdam. Sindsdien 
schrijft en regisseert hij (veelal met compagnon Kasper 
Tarenskeen) voorstellingen bij o.a. Frascati Producties en 
Toneelgroep Oostpool. Daarnaast schrijft en regisseert Hulst 
ook voor televisie en maakte hij series voor o.a VPRO en BNN/
VARA. En is hij regisseur en medeoprichter van het YouTube 
kanaal JOARDY FILM. Een kanaal met komische sketches met 
ondertussen meer dan 30.000 abonnees.

Madelon Kooijman (Rotterdam 1993) studeerde in 2017 af aan 
de UvA met een duale Master Dramaturgie. Sinds 2017 is zij als 
dramaturg vast verbonden aan Toneelgroep Oostpool waar ze 
als voorstellingsdramaturg onder meer werkte met regisseurs 
Marcus Azzini, Sarah Moeremans, Jeroen De Man en Nina 
Spijkers. Daarnaast werkte ze aan verschillende voorstellingen 
met de jonge theatermakers, droeg ze bij aan de ontwikkeling 
van een inhoudelijke programmering voor het ITS Festival en 
werkt ze sinds 2017 als dramaturg van regisseur Charli Chung. 

De Nederlands/Italiaans/Chinese Charli Chung (Den Haag, 
1995) studeerde in 2017 af aan de Regie Opleiding van de 
Toneelacademie Maastricht. Sindsdien werkte hij als regisseur 
voor o.a. Frascati Producties, Toneelgroep Oostpool en Het 
Koninklijk Concertgebouw. In 2020 is hij toegetreden tot het 
artistieke team en de interim artistieke leiding van Toneelgroep 
Oostpool. 

Kasper Tarenskeen (Amsterdam, 1988) werd in 2012 van het 
conservatorium afgetrapt en werkt sindsdien op freelance 
basis als regisseur, schrijver en componist. Hij vormt een regie 
en schrijf duo met Jan hulst. Samen waren ze van 2015 tot 
2019 verbonden aan Frascati. Ook bewerkten ze Romeo & 
Julia voor Marcus Azzini bij Oostpool en Sexual Healing voor 
Jeroen de Man, hun eerste grote zaal voorstelling, bij HNT. 
In 2020 is hij toegetreden tot de interim artistieke leiding van 
toneelgroep Oostpool. Op dit moment werkt hij aan zijn eerste 
speelfilm. 

Fanne Boland (Utrecht, 1984) studeerde in 2008 af aan de 
duale Master Dramaturgie aan de UvA. Ze werkte vervolgens 
7 jaar als coördinator van datzelfde masterprogramma, een 
functie waarin zij beleid maakte, lesgaf en wetenschappelijk 
onderzoek deed. Daarnaast werkte zij als de dramaturg van 
Sadettin Kirmiziyüz, Paul Knieriem, Joachim Robbrecht en 
Merel de Groot. In 2012-2014 was zij ook adviseur voor de 
Raad voor Cultuur en in 2016-2019 redactielid van TM. Sinds 
2015 is ze huisdramaturg van Toneelgroep Oostpool.

Het team van interim artistiek leiders (hierna: TIAL) zorgde 
ervoor dat geplande producties zoveel mogelijk doorgang 
konden vinden in 2020. Nina Spijkers kreeg de opdracht  
Laura H. te regisseren en de vrijheid om er haar eigen 
voorstelling van te maken. De schrijfprocessen, concep-
tontwikkeling en contact met samenwerkingspartners 
van toekomstige producties werden zo goed mogelijk 
onderhouden. Het TIAL leverde zoveel mogelijk artistieke 
input aan de rest van de organisatie. Het onderzoek naar de 
meldingen van grensoverschrijdend gedrag werd volledig 
gesteund, sterker nog, het TIAL heeft zich hierin kritisch en 
constructief opgesteld. Er werden nieuwe gespreksonder-
werpen op de agenda van het artistiek overleg gezet, zoals 
het contact met de ‘wolk’ van tijdelijke medewerkers om de 
vaste kern van Oostpool heen, en reflectie op wat een goed 
maakproces en gezonde werkhouding uitmaken. Voor zover 
het mandaat van een interim team gaat, werden contacten 
met (mogelijke) artistieke partners onderhouden. Er werden 
nieuwe concepten ontwikkeld, passend bij het maatschap-
pelijke debat en het momentum van Oostpool. Met Het Hele 
Verhaal werd een podium gecreëerd voor diverse perspec-
tieven en met TOPICS kreeg de wens vorm om de thema’s 
macht en #metoo op een respectvolle en leerzame wijze te 
onderzoeken. 
Kortom: het TIAL toonde leiderschap door niet alleen lopende 
zaken op te pakken, maar bovenal door te handelen vanuit de 
noodzaak om een harde realiteit onder ogen te zien en visie 
te ontwikkelen op een transformatie van Oostpool.

Onderzoek naar meldingen grensoverschrijdend gedrag
Gedurende een groot deel van het jaar liep er een onafhan-
kelijk onderzoek naar meldingen over grensoverschrijdend 
gedrag door voormalig bestuurders van Oostpool in de periode 
2010-2019, uitgevoerd door een commissie bestaande uit 
Leo Ten Brink en Tamara De Reu. Het resulterende rapport 
werd volledig omarmd door Oostpool en heeft veel draagvlak 
onder de medewerkers, de melders, partners en stakeholders. 
Hieronder worden ter zake doende passages geciteerd om 
een objectief beeld te geven van de aanleiding en aanbeve-
lingen van het onderzoek. In verband met de privacy van alle 
betrokkenen aan het onderzoek – en het feit dat dit jaarverslag 
openbaar toegankelijk is – volgt hier alleen een algemeen beeld.

“Vier (ex-)freelance medewerkers/stagiairs van Toneelgroep 
Oostpool hebben in maart 2020 in een brief aan de raad van 
toezicht melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag 
(seksuele intimidatie en machtsmisbruik) door de artistiek 
directeur van Oostpool. In opdracht van de Raad van toezicht 
van Oostpool is daarop door het bureau Bezemer & Schubad 
een klachtonderzoek ingesteld naar deze meldingen. Uit dit 
onderzoek is volgens het bureau niet of onvoldoende 
gebleken van machtsmisbruik of seksuele intimidatie. 
Wel moeten verschillende maatregelen leiden tot een veiliger 
en professionelere cultuur. De uitkomsten van het onderzoek 
zijn door de raad van toezicht overgenomen. 

1.1.2  Voortgang activiteitenplan 2017 t/m 2020 

Oostpool heeft zoals voorgenomen maatschappelijk relevant 
en artistiek vooruitstrevend werk afgeleverd. De voorstelling 
Laura H. zette het maatschappelijke debat over terugkeerders 
uit de Jihad weer op de kaart. God is een Moeder toonde 
hoe moederschap, religie en homoseksualiteit met elkaar op 
spanning staan. In Skylight zag het publiek een liefdesrelatie 
op sociaal-politieke breuklijnen: een nooddruftige jonge leraar 
en een rijke horecaondernemer. De Rattenvanger stelde de 
confronterende vraag “Hoe voeden we onze kinderen op?” 
en gaf de kinderen zelf het woord. Met Liefdesziek werd het 
verlangen naar nabijheid in een samenleving-op-afstand 
invoelbaar gemaakt. En dit is nog maar een greep uit het palet 
dat Oostpool voortbracht.

De Alliantie Lauwersgracht behaalde een klinkende overwin-
ning: naar het zich nu laat aanzien zal Oostpool binnen vijf 
jaar gaan samenwonen met Arnhemse BIS-gezelschappen 
Introdans en PHION in het tegen die tijd vernieuwde 
Stadstheater Arnhem. Een prachtig vooruitzicht waar met alle 
betrokkenen hard aan gewerkt is en zal worden. De Proeftuin 
Jeugdtheater en -dans heeft handen en voeten gekregen in 
samenwerking met onder andere De Nieuwe Oost, Introdans 
en Sonnevanck, met makers Ruben Chi en Mart van Berckel. 
Met LUX Debat in Nijmegen werd er een redactie gevormd 
voor een nieuwe programmareeks TOPICS. In samenwerking 
met de schouwburgen van Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, 
Hengelo, Zwolle en Doetinchem werden voorstellingsreeksen 
van een week per stad mogelijk gemaakt in het najaar om zo 
de inwoners van Gelderland en Overijssel ondanks corona 
toch de kans te geven van live gespeeld theater te genieten. 

De artistieke verbintenissen met huisregisseurs Sarah 
Moeremans en Jeroen De Man werden succesvol beëindigd. 
Sarah Moeremans sloot haar collectie voorstellingen onder 
de noemer What’s in a fairytale?! volgens planning af met De 
Rattenvanger. Zij stroomde uit om co-artistiek leider te worden 
van collega-BIS-gezelschap Het Zuidelijk Toneel. Jeroen De 
Man zette zoals afgesproken met Skylight een punt achter 
zijn traject naar de grote zaal bij Oostpool en Het Nationale 
Theater om bij dat laatstgenoemde gezelschap betrokken te 
blijven als regisseur. 

Flexibel produceren, met oog voor het publiek, lokale wensen 
en dicht op de huid van het nu, is de basishouding van 
Oostpool geworden. Dit was al de insteek van het gezelschap, 
maar de internationale coronapandemie heeft deze ontwik-
keling in een stroomversnelling gebracht. Nieuwe formules 
werden ontwikkeld waarin snelheid en relevantie centraal 
staan. Zoals Het Hele Verhaal, waarin op één avond drie nieuw 
geschreven korte toneelstukken verschillende perspectieven 
naast elkaar tonen. Een concept van nu: kort & coronaproof, 
met jong talent en ruimte voor diversiteit en inclusiviteit door 
de veelheid aan stemmen. 

Vier ontwikkelingen hadden een zodanige impact, dat ze 
hieronder uitgebreid worden toegelicht. Ten eerste werden 
als gevolg van de wereldwijde coronapandemie het beoogde 
aantal bezoekers en aantal te spelen voorstellingen niet 
gehaald. Ten tweede kwam er onverwacht een einde aan het 
artistieke directeurschap van Marcus Azzini. Ten derde stond 
een interim artistiek team op dat met verve aan de slag ging. 
En tenslotte besloot het Ministerie van OCW op basis van het 
advies door de Raad voor Cultuur om Oostpool opnieuw als 
één van de vier grote toneelgezelschappen op te nemen in de 
culturele basisinfrastructuur voor de periode 2021-2024.

Interim artistiek leiderschap
Alle Oostpool-medewerkers hebben dit jaar de zeilen moeten 
bijzetten als gevolg van de coronamaatregelen en het 
wegvallen van de artistiek directeur (over beide ontwikke-
lingen volgt hieronder meer uitleg). Er is een onvoorstelbare 
inspanning geleverd door het Management Team dat in 2020 
bestond uit Michiel Nannen, Evelien ter Ellen, Aafje Roth 
en Jeroen van Eekelen, artistiek bijgestaan door huisregis-
seur Charli Chung en huisdramaturg Madelon Kooijman. 
Er werd weloverwogen besloten om gedurende de looptijd 
van het onderzoek naar onder meer de artistiek directeur, die 
per 10 juni zijn taken als bestuurder, directeur en regisseur 
op verzoek van de Raad van toezicht had neergelegd, een 
interim artistieke leiding aan te stellen. De blik werd gericht 
op de makers die sowieso vanaf 2021 lid zouden blijven en 
worden van het artistiek team: Daria Bukvić, Jan Hulst, Kasper 
Tarenskeen en de reeds genoemde Chung en Kooijman. 
Zesde AT-lid Fanne Boland startte na een langdurige afwezig-
heid door ziekte en zwangerschapsverlof tegen de zomer haar 
re-integratie. 

Bukvić werd gevraagd als interim artistiek leider. Zij wilde 
deze verantwoordelijkheid op zich nemen, maar vond dat 
deze stormachtige tijd vroeg om samenwerking en dialoog. 
Zij stelde voor de verantwoordelijkheid te delen met de 
andere vijf AT-leden. De vijf anderen zagen de noodzaak en 
maakten direct tijd vrij. Er werd besloten vanuit een nieuw 
werkmodel aan de slag te gaan, te weten een constructie 
waarin onderlinge checks & balances ervoor zorgden dat 
kritische reflectie kernachtig onderdeel van de besluitvorming 
werd. Dit team van interim artistiek leiders werkte vanuit de 
premisse: dit is niet het moment om te soleren, maar om 
samen te werken. 
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De conclusie om de aanbevelingen over te nemen en de wijze 
van communicatie hierover, hebben geleid tot reacties van 
ontsteltenis bij de vier (oorspronkelijke) melders. Vervolgens 
heeft de raad van toezicht in mei 2020 een brief van een groot 
aantal verontruste (ex)- medewerkers ontvangen, waarin 
kritiek wordt geuit op het handelen van de raad van toezicht. 
Zij zouden onzorgvuldig en te formeel zijn omgegaan met de 
melders en er zouden te weinig melders zijn gehoord. 

Daarop heeft de raad van toezicht, na advies te hebben 
ingewonnen van Mores.online, besloten tot een aanvullend 
en verdiepend onderzoek naar ervaren grensoverschrijdend 
gedrag. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over 
wat zich heeft afgespeeld binnen Oostpool. Daarnaast wil 
de raad van toezicht aan de hand van de meldingen bepalen 
welke veranderingen/verbeteringen kunnen/moeten worden 
aangebracht in de organisatie en cultuur bij Oostpool om 
een veilige werkomgeving te borgen. Uiteindelijk is, in 
samenspraak met de onderzoekscommissie Ten Brink/De Reu, 
gekozen voor een signaal- en cultuuronderzoek. De opzet van 
dit onderzoek is een veilig kader te bieden, juist omdat duidelijk 
is geworden dat de angst om een melding te doen groot is. 
De onderzoeksopdracht was: Voer een verdiepend onderzoek 
uit wat de mogelijkheid biedt om, waar het grensoverschrij-
dend gedrag betreft, vertrouwelijk en geanonimiseerd te 
vertellen over eigen ervaringen, de cultuur en/of de processen 
bij Oostpool en mee te denken over veranderingen die nodig 
zijn om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.”  
| blz. 2 uit het Hoofdlijnendocument signaal- en cultuuronder-
zoek Oostpool, december 2020

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is:  
“De combinatie van het gedrag van beide directeuren in de 
periode 2008-2019, de patronen die hieruit voortkwamen 
en het ontbreken van een goed vangnet heeft volgens 
de onderzoekscommissie geleid tot een cultuur waarin 
grensoverschrijdend gedrag oogluikend werd toegestaan.”  
| blz. 7 uit het Hoofdlijnendocument signaal- en cultuur- 
onderzoek Oostpool, december 2020

De aanbevelingen van de commissie hebben ten eerste 
betrekking op “afhechten onderzoek en heling”, dat wil 
zeggen nazorg voor alle betrokkenen bij het onderzoek, 
erkenning van de ervaringen van de melders en waar nodig 
inzetten op heling en herstel. Ten tweede moet er gewerkt 
worden aan verbetering binnen de organisatie (d.m.v. een 
kritische beschouwing m.b.t. de verdeling van macht, de rol 
en invulling van de RvT, het opzetten van een personeels-
vertegenwoordiging en het implementeren van beleid en 
protocollen m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen), de 
samenwerking binnen Oostpool (aandacht voor leiderschaps-
competenties met coaching waar nodig, werken aan een 
open en transparante cultuur, meer verbinding met flexibele 
artistieke medewerkers), vangnet (toegankelijke vertrou-
wenspersonen, duidelijkheid over het beleid m.b.t. (on)
gewenste omgangsvormen, beschikbaarheid van professio-
nele klachtencommissie) en tot slot de samenwerking binnen 

de sector (vergroten van de veiligheid in samenwerking met 
partners binnen de sector en faciliteren van bijv. dialoogses-
sies met de sector over gewenste omgangsvormen). 

Oostpool heeft in dit hele proces het standpunt gehad dat er 
openheid bereikt moest worden op basis van betrouwbaar 
onderzoek. Met betrekking tot de vorm van het onderzoek, 
de snelheid van het proces en de communicatie erover, 
heeft Oostpool gezocht, geprobeerd en geleerd. Rondom 
het eerste onderzoek (Bezemer & Schubad) zijn er verkeerde 
inschattingen gemaakt, waardoor er een onjuiste volgorde 
van communiceren is gehanteerd en er teveel vertrouwd 
is op experts. Vervolgens is er opnieuw gesproken met 
Mores.online en bleek dat de mogelijkheid om anoniem 
te melden cruciaal was om de onderste steen boven te 
krijgen. Op basis van het tweede onderzoek (Ten Brink/ De 
Reu) waarin 53 meldingen zijn onderzocht, kan vastgesteld 
worden dat bestuurders van Oostpool door hun grensover-
schrijdend gedrag in de periode 2008-2019 pijn en trauma’s 
veroorzaakt hebben, dat de raad van toezicht in die periode 
teveel op afstand van de organisatie heeft gefunctioneerd en 
ook andere vangnetten niet goed werkten, en dat rondom 
het eerste onderzoek van Bezemer en Schubad er mensen 
buitengewoon gekwetst zijn door de handelswijze van de 
onderzoekers en de raad van toezicht. Dit erkent Oostpool 
volledig en zij draagt de verantwoordelijkheid om de veiligheid 
– voor alle betrokkenen bij Oostpool – te verbeteren. 

Kijkend naar de conclusies en aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie is besloten dat Marcus Azzini niet 
terugkeert als artistiek directeur/bestuurder en geen activi-
teiten meer zal ontplooien voor Oostpool. Het team van 
interim artistiek leiders heeft aangegeven aan te blijven 
in deze functie tot er een nieuwe artistiek directeur is 
aangesteld. Dit zal naar verwachting aan het begin van 
het tweede kwartaal van 2021 gerealiseerd zijn. Oostpool 
is leergierig en veerkrachtig en zet alles op alles om het 
transformatieproces dat reeds in gang gezet is, uit te bouwen.

Hoe zet Oostpool dit streven om in concrete resultaten? 
•  Voor de werving van de nieuwe artistiek directeur laat 

Oostpool zich begeleiden door een ervaren deskundige, 
te weten Naima Azough. Er is een uitgebreide procedure 
opgesteld waarbij ook een adviescommissie betrokken is 
met leden uit alle hoeken van de organisatie (incl. flexibele 
medewerkers) en er een ontwikkelassessment m.b.t. 
gedrag en leiderschap wordt afgenomen. 

•  Er wordt een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht 
geworven onder de deskundige begeleiding van Elisabeth 
Dielesen van Cultuur+Ondernemen. De huidige leden 
van de Raad van toezicht hebben aangegeven dat de 
nieuwe voorzitter alle ruimte krijgt om de werking van het 
besturingsmodel te verbeteren en de samenstelling van de 
raad van toezicht zodanig vorm te geven dat deze aansluit 
bij de opgave van Oostpool. 
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Er zijn dit jaar producties niet gemaakt, bezoekers niet bereikt, 
activiteiten niet uitgevoerd en inkomsten niet gegenereerd. 
De geplande coproductie met het Holland Festival in regie van 
Jeroen De Man, getiteld De Wittgensteins, ging helemaal niet 
door. De coproductie We Are History met Het Amsterdamse 
Bos werd afgeblazen, maar krijgt gelukkig een nieuw leven 
als Hollandsch Glorie in de zomer van 2021. Het grootste deel 
van de tournees van de jongerenvoorstelling GOD? werd 
afgeblazen en ook de tournee van De Rattenvanger werd 
voortijdig gestopt. Geprogrammeerde Oostpoolweken in 
bijvoorbeeld Hengelo, Zwolle en Arnhem konden niet plaats-
vinden. De festivals waar we aan mee zouden werken werden 
geannuleerd, waaronder Hoogte80, het Sonsbeekfestival, De 
Parade en het Holland Festival. In totaal hebben zijn er meer 
dan 200 voorstellingen niet gespeeld en potentieel rond de 
50.000 bezoekers niet bereikt. 

Raad voor Cultuur
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het Ministerie van 
OCW in 2020 op advies van de Raad van Cultuur, besloot 
Toneelgroep Oostpool opnieuw voor 4 jaar op te nemen in 
de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) als één van de vier 
grote toneelgezelschappen. In navolging daarvan besloten 
ook de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel en de 
Gemeente Arnhem zich wederom voor vier jaar als subsidient 
aan Toneelgroep Oostpool te verbinden. Daarmee kan haar 
artistieke koers, het brengen van actueel en eigen werk in 
de grote zalen om zo de directe uitwisseling aan te gaan 
met een nieuw publiek, voortzetten. Met een focus op 
Oost-Nederland en zichtbaarheid in het hele land. 

•  Er wordt een formele personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
in het leven geroepen die in direct contact staat met het 
bestuur en de raad van toezicht. In de PVT wil Oostpool ook 
de flexibele medewerkers een duidelijke stem geven door 
één van de leden dit als expliciete opdracht mee te geven.

•  Overleg en besluitvorming binnen het management en 
artistiek team is sterk verbeterd, gericht op openheid 
en transparantie, elkaar (leren) aanspreken en 
voorbeeldgedrag; daarnaast worden verschillende profes-
sionaliseringsslagen gemaakt binnen de verschillende 
ondersteunende onderdelen/afdelingen.

•  Er zijn vanaf het najaar van 2020 gesprekken gevoerd met 
belangrijke betrokkenen rondom Oostpool (o.a. (freelance) 
acteurs, scholen en stagiaires) over mogelijke verbete-
ringen op het gebied van veiligheid en integriteit. De opzet 
is om werkrelaties te bestendigen en het goede gesprek 
hierin een vast onderdeel te maken.

•  Het proces en de samenwerking rondom casting en 
werving/selectie van artistieke medewerkers is kritisch 
beschouwd en de eerste stappen zijn gezet om dit verder 
te verbeteren en sociale veiligheid te borgen.

•  Rondom de start van producties is het bespreken van 
gedragsregels ingevoerd en worden gesprekken en evalua-
ties in het kader van samenwerking gestandaardiseerd; ook 
de begeleiding van stagiaires wordt kritisch bekeken.

•  Er is vanaf juni 2020 veel aandacht geweest voor de 
ondersteuning van medewerkers door gesprekken en 
coaching van leidinggevenden.

•  Er zijn vanaf november 2020 nieuwe vertrouwenspersonen 
aangesteld; voorts is Oostpool aangesloten bij een externe 
klachtencommissie en is de klachtenregeling aangepast; 
tevens is veel aandacht bestreed aan de communicatie 
over beleid en middelen rondom sociale veiligheid. 

•  Er is een begeleidingstraject opgezet ter ondersteu-
ning van Oostpool na afronding van het signaal- en 
cultuuronderzoek. 

•  Via de onderzoekscommissie Ten Brink/ De Reu is aan de 
melders de gelegenheid gegeven direct in gesprek te gaan 
met het bestuur en raad van toezicht van Oostpool. Deze 
gesprekken zijn begin 2021 opgestart.

•  Voor medewerkers en direct betrokken freelancers is er 
begeleiding aangeboden door Klotz, Schouten & Prevoo 
Training Coaching Advies, waar ook gebruik van wordt 
gemaakt (zie ook ‘fair practice’).

Gevolgen van de coronacrisis
De gevolgen van de internationale coronacrisis zijn voor 
iedereen groot en Oostpool mag zich gelukkig gesteund 
weten door de aanvullende subsidie van het Ministerie van 
OC&W waardoor een direct faillissement niet gedreigd 
heeft. Toch zijn er ingrijpende gevolgen, die hier uiteengezet 
worden.  

Theater maken is een proces dat steunt op twee pijlers. 
Enerzijds de artistieke drijfveren, ideeën en beelden van de 
makers die inhoudelijk en esthetisch samenkomen aan het 
einde van het maakproces. Anderzijds de perceptie en reactie 

van de toeschouwers, samengebald als tijdelijke gemeen-
schap in de theaterzaal. Een theatervoorstelling bestaat pas in 
de ontmoeting van makers en toeschouwers, op dat moment, 
op die plek. Door de noodzakelijke overheidsmaatregelen 
mocht er een groot deel van het jaar wel gewerkt worden, 
maar geen publiek ontvangen. Het theater maken vond 
doorgang, maar het spelen van voorstellingen bleef achter-
wege. Het maken zonder (of met nauwelijks) publiek maakt 
stuurloos. 

De afdelingen Marketing, Planning & Productie en Techniek 
zagen hun werkzaamheden als ‘mogelijkmakers’ ineens 
veranderen in annuleren, verschuiven, beperken en 
aanpassen. Het grootste deel van de tijd werd er vooral veel 
onmogelijk in plaats van mogelijk gemaakt. Dit gebeurde 
altijd met alle begrip en respect voor de maatschappelijke 
omstandigheden en keuzes van de regering, maar het kan 
niet ontkend worden dat het perspectief van het werk 180 
graden draaide. Er ontstond een disbalans tussen medewer-
kers die juist veel te veel werk op hun bord hadden liggen 
door de voortdurende herschikking van het seizoen en 
medewerkers die door het afblazen van voorstellingen juist 
niets te doen hadden. Ook ontstond er een verschil tussen 
de twee werelden van Oostpool: het ‘kantoor’ aan de ene 
kant waar medewerkers gevraagd werd zoveel mogelijk 
vanuit huis en online te werken, en het ‘repetitielokaal’ aan 
de andere kant waar medewerkers juist wel live – op afstand 
– aanwezig moesten zijn om aan de opdracht om te blijven 
maken te voldoen. In tijden van emotionele gebeurtenissen 
zoals beschreven in de vorige deelparagraaf is het dan geen 
sinecure om elkaar binnen de organisatie te blijven vinden. 
Het getuigt van enorme veerkracht bij alle vaste en tijdelijke 
medewerkers van Oostpool dat dit toch gelukt is en er 
zelfs gebouwd kon worden aan de fundamenten van een 
nieuwe, duurzame werkwijze vanuit veranderde artistieke en 
menselijke waarden en normen, ingegeven door het team 
van interim artistiek leiders en de zakelijk directeur.

Er ontstond ook ruimte voor nieuwe inspiratie. Er werden 
alternatieve vormen bedacht. Bijvoorbeeld het platform 
#Troostpool waarbinnen online theaterervaringen werden 
aangeboden. De productie Decamerone werd geheel online 
gemaakt en gespeeld, de eerste zoom-voorstelling van 
Oostpool. Ook werd Huis Oostpool in no-time geroutineerd 
in het aanbieden van theater-op-afstand waarbij toeschou-
wers op 1,5 meter of in bepaalde periodes met maximaal 
30 tegelijk op een veilige manier van een voorstelling 
konden genieten. Oostpool was onderdeel van Donderdag 
Verwonderdag en bereikte daar een kleine duizend online 
bezoekers mee. Bij gebrek aan première-nazit bedacht 
Oostpool een koeltasje-onder-je-stoel, zodat na afloop van de 
voorstelling vanaf de zitplaats het glas geheven kon worden. 
Ook werd er gestart met de productie van Oostpool Stream 
en Oostpool Audio. Beide formats om online als livestream of 
podcast theater aan te bieden. 
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1.2 INHOUDELIJK JAARVERSLAG 

Pers 
‘ God is een Moeder is een strijdlustige zoektocht naar begrip  
en familiegevoel’  | NRC ★★★★

‘ Collageachtige voorstelling over de ouder-kindrelatie en  
over de druk van religie op die band’  | Trouw ★★★★

‘ God is een Moeder gaat niet alleen over acceptatie en het 
belang van het gesprek, maar probeert een ruimte te creëren 
waarin dat gesprek en die acceptatie ook echt bestaan’  
| Parool

‘ Een oefening in liefdevol samenleven in verschillen’  
| Theaterkrant

‘ Innemend, quasi-biografisch mozaïektheater’  
| De Volkskrant ★★★

‘ Helaas spelen vele moeders nog voor God en denken dat 
afwijzing van liefde voor hun kind de juiste weg is naar verlich-
ting en levensbeschouwing.’ | Theaterparadijs ★★★

1.2.1 Producties
 
 
 
God is een moeder

KLEINE ZAAL
Coproductie Adelheid+Zina
03.01.2020 t/m 26.02.2020
Première 11.01.2020 Huis Oostpool

met en door 
Marcus Azzini, Nazmiye Oral, Sidar Toksöz | regieassis-
tent Emilie Pos | dramaturgie Madelon Kooijman | research 
Lauren Rissik, Lisa Nienhuis | vormgeving Studio Dennis 
Vanderbroeck | lichtontwerp Jantje Geldof | kostuumont-
werp Mattijs van Bergen | kostuumatelier Femke van 
Neerven | techniek Marc Klaver, Elmar Neudam, Gert-Jan 
Bosch, Alan Meijerink | beeld Felicity Ingram | productie 
Jeroen Heinen | marketing Fanny Kuitenbrouwer, Marloes 
Pronk, Joris van den Ring-Bax | speciale dank aan 
Adelheid Roosen en Ziggy Snel 

Intenties
Regisseur Marcus Azzini en theatermaker Nazmiye Oral 
(Zina) wilden een uitspraak doen over seksualiteit, familie 
en religie. Echte levensverhalen vormden het uitgangspunt. 
Zowel van de drie makers zelf – Sidar Toksöz maakte het 
drietal compleet – als van moeders en kinderen in wiens 
leven religie en (homo)seksualiteit voor uitdagingen hebben 
gezorgd. Een vuistdik dossier van echte levenservaringen 
nam bij aanvang van de repetities de plaats in van een 
voltooid script. Aan de hand van gesprekken en opdrachten 
is het materiaal voor de voorstelling gezamenlijk ontwikkeld. 

Voorstelling
De voorstelling appelleerde aan de schoonheid en de 
kracht die een mens uit geloof kan halen. Maar ook de pijn 
die veroorzaakt wordt omwille van datzelfde geloof. In de 
voorstelling kwamen steeds verschillende stemmen aan bod 
waardoor de krachten van onderdrukking en acceptatie, 
insluiting en uitsluiting tot leven werden gewekt. 

Resultaat
De voorstelling was voor de één confronterend, voor de 
ander herkenbaar. Op de middag waarop gelovige moeders 
uit Arnhem kwamen kijken werd duidelijk hoe emotioneel 
de uitwerking van deze voorstelling kon zijn. Waar in het 
maatschappelijke debat gelovigen en homoseksuelen vaak 
figuurlijk uit elkaar gedreven worden, liet deze voorstelling 
zien hoe individuele mensen en hun (familie)relaties altijd 
meer zijn dan de categorieën waar ze op het eerste gezicht 
onder lijken te vallen.  
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De Rattenvanger | What’s in a fairytale?!

GROTE ZAAL
01.02.2020 t/m 25.03.2020
Première 08.02.2020 Stadstheater Arnhem

tekst Joachim Robbrecht | regie Sarah Moeremans
spel Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Louis van 
der Waal, Sylvia Poorta, Wessel Schrik | spel kinderen 
Aletta Frederiks, Ana Elsenberg, Julia Bosboom, Julie 
Rodgers, Kee Berger, Laure Huisman, Lena Claassen, 
Luna Petrovic, Maksim Feliks Milosavljevic, Marinus 
Hondeveld, Morris Hament, Noa van Gils, Wout Benner 
kinderbegeleiding Marti Arts | dramaturgie Madelon 
Kooijman en Daphne Richter | regieassistent Koen van 
Seuren | scenografie Dorothee Curio | muziek Wessel 
Schrik | lichtontwerp Jan Steinfatt | kostuumontwerp 
Daphne de Winkel | kostuumatelier Femke van Neerven 
Assistent kostuumontwerp en kleedster Anouk van Wijk 
techniek Niels Bruynjé, Franz Körner, Hergen Verheul  
en Han Verweijen | productie Jeroen Heinen | marketing 
Rudy Ruijter

Intenties
Het drieluik What’s in a fairytale?! kwam met De 
Rattenvanger tot een besluit. De eerdere afleveringen 
Robin Hood en Bambi vertrokken vanuit bekende verhalen. 
De Rattenvanger is een onbekender sprookje, maar iedereen 
weet wel íets over een fluitspeler, verdwenen kinderen en 
boze ouders. Regisseur Sarah Moeremans wilde de verschil-
lende figuren in het stuk als vehikel gebruiken om het over 
kinderen, opvoeden en ouderschap te hebben. 

Voorstelling
In de voorstelling werd er gespeeld met het gegeven van 
een rechtbank, waarin de verschillende perspectieven op het 
verdwijnen van de kinderen aan bod kwamen. Deze discur-
sieve taferelen werden afgewisseld met beeldende scenes 
waardoor de anekdote even losgelaten werd en er ruimte 
voor surrealisme en bezinning ontstond. Schrijver Joachim 
Robbrecht stelde met zijn teksten het publiek in staat met 
alle partijen mee te denken, maar ze ook kritisch te blijven 
beschouwen. De voorstelling toonde de tragische proporties 
van de strubbelingen tussen ouders en kinderen, die bij elke 
nieuwe generatie in een andere vorm terugkomen. 

Resultaat 
Het artistieke onderzoek van What’s in a fairytale?! is erg 
geslaagd. Sarah Moeremans heeft haar unieke signatuur in 
grote zaal gevonden en ze heeft de theaterwetten-doorbre-
kende humor die haar werk voor de kleine zaal al kenmerkte 
vertaald naar het lijsttoneel. Het werkte verfrissend om de 
retorische denkoefeningen af te wisselen met muziek en 
beweging. Een cruciale opbrengst was het werken met 
echte kinderen als onderdeel van de cast. Door hun even 
simpele als slimme vragen en observaties werd het artistiek 
team uitgedaagd methode en inhoud nog beter te verklaren. 
Een winst die je elke kunstenaar gunt.

Pers
‘ De lol zit in het aangezette spel van de drie rare kwasten’  
| NRC Handelsblad ★★★

‘ Hoorzitting en fluitspel wisselen elkaar fijn af’ 
| Theaterkrant

‘ De eigenzinnige Rattenvanger wordt door Sylvia Poorta met 
ogenschijnlijk gemak neergezet als een krachtig en wereldwijs 
persoon’  | Trouw ★★★

‘ Het decor (Dorothee Curio) sluit alvast naadloos aan bij onheil-
spellende vertellingen als deze’  | De Volkskrant ★★
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#Troostpool #VerhalenVanNu Tannine, Nat Gras, Spuug

KORTE ONLINEVERHALEN VANUIT HUIS OOSTPOOL
https://www.toneelgroepoostpool.nl/voorstellingen/
troostpool/
Vanaf april 2020

TANNINE is een tekst van Bart van de Donker,  
gebracht door Chris Peters. 

NAT GRAS is een tekst van en werd uitgevoerd  
door schrijfster en theatermaakster Nazmiye Oral.

SPUUG is een tekst van schrijver Jibbe Willems, 
gebracht door actrice Jade Olieberg. 
Alle verhalen werden geregisseerd door Charli Chung.

Intenties
Toen in maart 2020 de deuren van de theaters dicht gingen 
zocht Oostpool naar manieren om de verhalen van nu aan 
het publiek te blijven vertellen. De behoefte aan duiding was 
zo mogelijk nog groter dan voor de lockdown: wat gebeurt 
er in onze maatschappij? Wat gebeurt er in mij? Wat is de 
consequentie van fysieke afstand? Zo ontstond het idee voor 
VerhalenVanNu in het kader van #Troostpool, de noemer 
waaronder Oostpool gedurende de eerste lockdown haar 
online activiteiten schaarde.

Voorstelling
Een acteur, helemaal alleen op het toneel van Huis Oostpool 
en een vurige tekst, geschreven vanuit het nu. Dat zijn de 
ingrediënten van Tannine, Spuug en Nat Gras. De schrij-
vers Jibbe Willems, Nazmiye Oral en Bart van den Donker 
schreven elk een hartenkreet, direct voortkomend uit de 
ervaring van de lockdown. Iedereen werd teruggeworpen  
op haar/zijn eigen bubbel met afstand tot de andere mensen. 
De twijfel, angst en vooral het verlangen naar nabijheid, die 
bij velen de kop op stak, kregen in deze monologen  
een stem.

Resultaat
De drie onlineverhalen zijn eerste pogingen van theater in 
een tijd van fysieke afstand. Artistiek leverde het nieuwe 
inspiratie op, maar ook nieuwe frustratie: het gemis aan ter 
plekke aanwezige toeschouwers werd er niet minder om. 
Als organisatie (her)vonden we ons improvisatievermogen 
en ontdekten nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de 
verschillende afdelingen. Het publiek kreeg een klein beetje 
Oostpool voor thuis: voor de troost.

Pers
 ‘ Eerste aflevering ‘Troostpool’ is een klein meesterwerk’  
| NRC ★★★★

‘ Spuug is sober en trefzeker, zowel in setting, taal als spel. 
Vol van prachtig ingehouden compassie geeft Olieberg  
vorm aan haar hunkering naar hunkering.’ 
| Theaterkrant
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Skylight 

GROTE ZAAL/ MIDDENZAAL
Coproductie met HNT
04.09.2020 t/m 12.12.2020
Première 12.09.2020

tekst David Hare | vertaling Maaike van Rijn | bewerking 
en regie Jeroen De Man | regieassistent Emilie Pos | spel 
Emma Buysse, Thomas Höppener, Amy Rombout, Marie 
Louise Stheins, Chiem Vreeken, Carly Wijs | dramaturgie 
Madelon Kooijman | kostuums Sarah Nixon | muziek Rik 
Elstgeest | decorontwerp Catharina Scholten | techniek 
Wiel Coopmans, Hergen Verheul, Elmar Neudam, 
Denson Batteké | lichtontwerp Wiel Coopmans | productie 
Jeroen Heinen | marketing en media Evelien ter Ellen en 
Andrea Lentink | beeld Henri Verhoef

Intenties
Jeroen De Man wilde na Cinema graag weer werken met 
een hedendaagse klassieker. Een toneelstuk dat zichzelf 
bewezen heeft en met beide benen in onze wereld staat. 
Oostpool en Het Nationale Theater slaagden er in de rechten 
te bemachtigen van Skylight, een geroemd stuk van David 
Hare. Ook lukte het om toestemming te krijgen voor de 
omkering van de sekse van de personages: de geslaagde 
horecaondernemer zou gespeeld worden door een vrouw, 
de maatschappelijk betrokken leraar door een jongeman. 
Dit zette de klasse- en sekseverschillen en de politieke 
standpunten op scherp.   

Voorstelling
Het was een voorstelling waarin de onbedwingbare liefde 
tussen twee heel verschillende mensen invoelbaar werd. 
Waarin maatschappelijke kloven en intermenselijk contact 
elkaar raakten. Onvoorzien was het ‘coronaeffect’ van de 
voorstelling. Er werd gewerkt met een volledig ingericht 
appartement als decor waardoor de behoefte aan ‘echt 
toneel’ in tijden van corona werd ingelost. Voor even 
verdwijnen in een andere wereld, een huiskamerdrama pur 
sang. Net als in De Rattenvanger en Laura H. lukte het om 
niet één van de standpunten van de personages te laten 
overwinnen maar het publiek de rijkdom te laten ervaren van 
het bestaan van verschillende overtuigende perspectieven.

Resultaat
Door corona moest (en kon!) er gewerkt worden met twee 
topcasts: Marie Louise Stheins en Carly Wijs gaven elk een 
unieke invulling aan dezelfde rol. Tijdens het maakproces 
en tournee werd al doende uitgevonden hoe het werkt om 
met twee casts én twee technische crews aan de slag te 
zijn. De belangrijkste les die is geleerd is dat verwachtings-
management bij alle afdelingen en het voorstellingsteam 
cruciaal is. 

Pers
‘Vlijmscherpe dialogen en een vileine kijk  | Trouw ★★★★

‘ Well Made Play met geweldige cast blijft moeiteloos ruim twee 
uur boeien’   | Theaterkrant  

‘ Marie Louise Stheins is fenomenaal in relatiedrama Skylight’  
| De Volkskrant ★★★

‘ Skylight is een partijtje virtuoos aantrekken en afstoten’   
| Het Parool  

‘ De acteurs schitteren in hun rollen.’  | NRC ★★★

‘ Marie Louise Stheins en Chiem Vreeken houden de aandacht 
vast met sterk spel’  | Telegraaf ★★★★

‘ De Man weet de prestaties van zijn acteurs steevast tot grote 
hoogten te stuwen.’  | Den Haag centraal 
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Laura H.

GROTE ZAAL
29.09.2020 t/m 24.12.2020
Première 10.10.2020 Stadstheater Arnhem

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

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

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

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

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

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

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

22 23



Liefdesziek

KLEINE ZAAL
21.10.2020 t/m 05.11.2020
Première 24.10.2020 Huis Oostpool

tekst Bart van den Donker | regie Charli Chung | spel 
Daniël Cornelissen en Jesse Mensah | dramaturgie 
Madelon Kooijman | kostuumatelier Femke van Neerven 
techniek Tim Veenstra en Bram Visser | marketing Andrea 
Lentink | productie Aafje Roth | beeld Henri Verhoef 
met dank aan Toine Straatman

Intenties
Met de ontwikkeling van #Troostpool ontstond de artistieke 
wens om de lockdownervaring in een volwaardige theate-
rervaring om te zetten. Hoe gaan mensen om met afstand? 
Wat gebeurt er met de (nieuwe) liefde? Welke plek krijgt de 
verbeelding? De gedwongen afstand in de corona-maat-
schappij en het menselijke verlangen naar nabijheid werden 
de inhoudelijke pilaren van dit project. 

Voorstelling
In tijden van nood is de liefde politiek en actueel. Twee 
personages verlangen naar een liefde, meer nog, een 
volwaardig leven met een ander. Ze bevinden zich op het 
toneel naast elkaar, maar al snel wordt duidelijk dat zij zich 
allebei in een andere realiteit bevinden. Terwijl ze spreken 
verweven hun monologen zich tot dialogen en gaan fantasie 
en werkelijkheid een tango met elkaar aan. Ze doorleven in 
hun gedachtes een relatie met elkaar zonder dat duidelijk is 
of ze elkaar ooit echt ontmoeten. 

Resultaat
De voorstelling was evenveel een liefdevolle vlucht van de 
afstandelijke samenleving als een weergave van liefde en 
verlangen in de lockdowns van 2020. Ook al hebben maar 
weinig mensen de voorstelling kunnen zien, het effect ervan 
was waardevol. Een van de toeschouwers na afloop: “Ik ben 
een vrouw en heteroseksueel, maar ik heb me helemaal 
herkend in de zoektocht van de personages. Het was heel 
ontroerend.” 

Pers
‘ De ruimte zindert van hunkering’   
| De Volkskrant ★★★★

‘ Uitstekende acteurs (Daniel Cornelissen en Jesse Mensah) 
weten het gevoel van eenzaamheid en verlangen-te-
gen-de-klippen-op mooi tastbaar te maken.’  
| NRC ★★★

‘ Echt contact is mogelijk. Met jezelf. De ander.  
Ook in het theater. Ook nu.’  
| Theaterkrant
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Het Hele Verhaal

KLEINE ZAAL
19.11.2020 t/m 28.11.2020
Première 21.11.2020 Huis Oostpool

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

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

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

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

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

Voorstelling
Het publiek kreeg ‘drie voor de prijs van één’. Door het 
tonen van drie korte toneelstukken achter elkaar ontstond 
er inzicht in drie verschillende theaterwerelden en daarmee 
ook het ambacht van toneelspelen. Drie acteurs gidsten de 
toeschouwers door de stukken heen. Door te kiezen voor 
‘Love Stories’ werd een cliché genre opnieuw bekeken en 
van politieke, sociaal-maatschappelijke en intergenerationele 
dimensies voorzien.

Resultaat
Het bieden van een ‘boeket’ voorstellingen in één avond 
smaakt naar meer. De wens is om ook eens drie voorstel-
lingen met hetzelfde thema aan te bieden zodat de diversiteit 
van perspectieven nog groter wordt. Schrijfster Vera Morina 
is gevraagd om Oostpool Audio, de fictieve podcast van 
Oostpool, in 2021 te schrijven.

Pers
‘ Eerste editie van Het Hele Verhaal is memorabel’  
| Theaterkrant
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1.2.2 Educatie & Participatie
TToneelgroep Oostpool verstaat onder educatie het 
activeren van toeschouwers om theatervoorstellingen beter 
te begrijpen en te waarderen. Interactie is synoniem voor 
een actieve uitwisseling tussen Oostpool en (on)verwachte 
doelgroepen. Educatie en interactie gaan dus over het 
activeren van diverse publieksgroepen voor theater én door 
middel van theater. Toneelgroep Oostpool geeft hier op 
verschillende manieren invulling aan. De kern hiervan is het 
aanbieden van volwaardige voorstellingen voor jongeren. 

Het voorstellingsaanbod bestaat ten eerste uit ‘trailervoor-
stellingen’, die sinds 2013 worden gecoproduceerd met 
Theater Sonnevanck uit Enschede. Die voorstellingen reizen 
in een omgebouwde vrachtwagentrailer langs middelbare 
scholen in Oost-Nederland. Daarnaast is er een kleinschalige 
voorstelling waarbij acteurs in de klas spelen, op aanvraag te 
boeken op scholen. 

GOD?

TRAILERVOORSTELLING 14+
Coproductie met Sonnevanck
03.03.2020 t/m 08.06.2020
Première 06.03.2020 Arentheem College Arnhem

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

Intenties
Elke puber vraagt het zichzelf minimaal een keer af: is er 
meer in dit leven? De radicale kant van geloven wordt zoveel 
vaker belicht dan de zingevende kant. Deze voorstelling 
werd opgezet om een genuanceerd beeld te geven van de 
zoektocht van drie jonge mensen naar wel/ niet geloven, 
en zo ja, in welke God? De cast werd samengesteld uit 
drie acteurs die uit ervaring over dit onderwerp kunnen 
meepraten en zo een extra lading gaven aan de ontwikkeling 
die de personages doormaakten.

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

Resultaat
De voorstelling werd goed ontvangen maar moest vanwege 
de coronamaatregelen veel te vroeg stoppen met de 
tournee. Op het moment van dit schrijven wordt er een 
filmversie van de voorstelling gemaakt die beschikbaar wordt 
gesteld aan scholen. Er is een grote vraag vanuit scholen 
voor artistieke producten voor het kunstonderwijs. Met deze 
digitale versie, inclusief achter-de-schermen vlogs van de 
acteurs, voldoet Oostpool aan die vraag. 

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

‘ Echte vriendschap vind je niet in dezelfde antwoorden,  
maar in het stellen van dezelfde vragen.’ 
| Theaterkrant
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Tranenstick of dooie hond

HERNEMING ACTEURS IN DE KLAS-VOORSTELLING, 
Jongerenvoorstelling 12+
Van 27.01.2020 t/m 11.02.2020 in klaslokalen
Première op 23.02.2009 op C.S.G. Reggensteyn te Nijverdal 

regie Timothy de Gilde | spel o.a. Abe Dijkman, Matthijs 
IJgosse, Yari van der Linden, Laurens van Lottum en Tim 
Schmidt

Intenties
Steeds vaker is er de behoefte aan flexibele ontmoetingen 
met theater gemakkelijk in te passen in een rooster en 
locatie. Speciaal voor de ‘eerste ontmoeting’ met theater 
maakte Toneelgroep Oostpool de korte voorstelling 
Tranenstick of dooie hond, die inmiddels ruim tien jaar  
lang scholen aandoet. 

Voorstelling
De twee acteurs overvallen een doodgewoon klaslokaal. 
Beiden hebben hun toneelschool-diploma op zak. Gewapend 
met een lijkkist, Shakespeare’s Hamlet en Stanislavski’s 
Lessen voor Acteurs trachten ze de wetten van het toneel-
spel te doorgronden. Dit blijkt een stuk lastiger dan ze 
vermoedden. Ze komen er niet uit of je nu beter een tranen-
stick gebruikt om een huilende Ophelia te spelen of een 
emotionele herinnering aan je dode hond. 

Resultaat
Wat deze voorstelling bijzonder maakt is dat het een lezing, 
workshop en theatervoorstelling in één is. De kijkers weten 
echt niet wat hun overkomt als er in no time een klaslokaal 
tot theateruniversum wordt omgevormd. Tegelijkertijd krijgen 
ze ook stap voor stap de beginselen mee van wat theater is. 
Voor docenten dus praktisch – het is theorie en praktijk in 
één – en voor leerlingen plezierig – ze leren ‘spelenderwijs’. 
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Bromance digitaal

De registratie van de voorstelling werd aangeboden  
aan scholen ten tijde van de eerste lockdown
Coproductie met Theater Sonnevanck
Première op 04.03.2016 bij het Montessori College  
te Arnhem 

tekst Joachim Robbrecht | regie Timothy de Gilde 
dramaturgie Flora Verbrugge | spel Daniel Cornelissen, 
Willem Voogd en Marius Mensink | vormgeving Janne 
Sterke | componist Bart Rijnink 

Intenties
Bromance won de Gouden Krekel op het Nederlands Theater 
Festival en werd zeer goed ontvangen door pers en publiek. 
Dat was aanleiding voor enkele hernemingen in de kleine 
zaal. In het voorjaar van 2018 volgt een uitvoerige tournee. 

Voorstelling
Bromance is een tragikomedie over een ontluikende liefde. 
Het veilige dorpsleven van de vrienden Tim en Bo wordt op 
z’n kop gezet als stadsjongen Jonas arriveert. Wat gebeurt 
er als gevoelens van vriendschap, jaloezie en liefde zich 
vermengen? 
De voorstelling ging niet een op een over homoseksualiteit, 
mannenvriendschap of homo-angst. Het ging er juist om 
dat dergelijke categorieën in het echte leven nogal eens 
door elkaar lopen. Dat maakte de voorstelling herkenbaar, 
niet-dogmatisch en ontwapenend. 

Resultaat
Op een school in Zetten heeft de voorstelling de sfeer 
rondom homoseksualiteit zo beïnvloed dat vijf leerlingen zich 
los van elkaar veilig genoeg voelden om uit de kast te komen. 
Dit is natuurlijk niet per se de verdienste van de voorstelling 
en zeker geen expliciet doel ervan, maar toch een opmerke-
lijk resultaat. 

Prijzen 
Gouden Krekel voor meest indrukwekkende jeugdthe-
aterproductie van 2016. Juryrapport: “(...) de heftige 
driehoeksverhouding vol bravoure kruipt stiekem onder je 
huid, om daar venijnig te jeuken als ook zacht te strelen.”

Pers
‘  Een sterke voorstelling over ontluikende homoseksualiteit,  
met drie fantastische jonge acteurs.’ 
| De Volkskrant

‘ De chemie tussen de drie spelers is ijzersterk en ze geven  
zich volledig aan hun rollen over, waardoor er ook veel lucht  
en humor in het drama aanwezig is.’ 
| Theaterkrant 
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Crazy Stupid

TRAILERVOORSTELLING ZONDER TRAILER 12+
Coproductie met Sonnevanck
16.11.2020 t/m 05.02.2020
Première 11.12.20 Theater Sonnevanck

tekst Tjeerd Posthuma en Sophie Kassies | regie Flora 
Verbrugge | spel Thomas van Luin, Judith Schrijver en 
Pepijn Korfage | vormgeving Vera Selhorst | geluidsont-
werp en compositie Mauro Casarini | techniek Christian 
Toonk | educatie Lukas Schmidt en Susan Waanders 
regieassistent Jade Assink

Intenties
De trailervoorstelling is een handelsmerk van de samenwer-
king tussen Oostpool en Sonnevanck. Een minitheater voor 
60 jongeren. Een goed werkend format… alleen niet in 
coronatijd. Jongeren mochten niet meer samengepakt in een 
trailer zitten, acteurs en technici konden niet meer zomaar 
de school in. Het team van Crazy Stupid ontwikkelde daarom 
een voorstelling voor op het schoolplein, terwijl de leerlingen 
door het raam van hun klaslokaal en via koptelefoons de 
voorstelling konden volgen. 

Voorstelling
De voorstelling sloot perfect aan op het soms zo neerslach-
tige puberbrein. Chuck doorziet de wereld: het is allemaal 
zinloos. In het eerste deel van de voorstelling werd zijn 
wereldbeeld in een door hem zelf gecreëerde podcast 
uiteengezet. In het tweede deel kreeg er een tweede 
dimensie alle ruimte: die van meer of minder toevallige 
voorbijgangers die allemaal zo hun eigen manier hebben 
om met de zinloosheid of juist zinvolheid van het leven om 
te gaan. Een voorstelling met elementen van komedie en 
ontroering waarin het nihilistische puberbrein gevoed werd 
met hoop en vertrouwen.

Resultaat
Crazy Stupid kreeg het echt voor elkaar: de leerlingen 
werden daadwerkelijk ‘geraakt’ door de voorstelling, ook al 
was ie op zoveel grotere afstand dan in de trailer. Er zijn veel 
goede reacties van scholen gekomen en er wordt gekeken of 
er een mogelijkheid is om de productie te hernemen. 

Pers
‘ Een nihilistische stem in het hoofd’ 
| Theaterkrant

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

Contact met scholen 
Jongerencoördinator Marti Arts heeft nauwe contacten 
met het onderwijs. Zo verkoopt zij de voorstellingen zelf 
aan het voorgezet onderwijs in Oost-Nederland, waardoor 
er meerdere malen per jaar contact is en er doorlopende 
feedback is over de ontvangst van de voorstellingen op 
de scholen. Vanuit diezelfde scholen komt een toenemende 
vraag naar educatieve ondersteuning bij bezoeken aan 
reguliere producties van Toneelgroep Oostpool. 
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JOOST is de jongerenorganisatie van Oostpool. Leden 
betalen €10 en mogen vervolgens gratis naar alle voorstel-
lingen van het gezelschap in Huis Oostpool en krijgen extra 
activiteiten aangeboden. 

10 januari: JOOST en zijn moeder, workshop en 
voorstellingsbezoek

14 januari: JOOST in de uitnacht, deelname aan uitnacht 
programma

maart: JOOST in quarantaine, jongeren hebben op insta 
verhalen, filmpjes en foto’s gedeeld. 

17 sept.: JOOST Skylight, voorstellingsbezoek

7, 8 oktober: JOOST en Laura H., voorstellingsbezoek.

21, 22 en 23 okt.: JOOST is Liefdesziek, 
voorstellingsbezoek

19 november: JOOST en het Hele Verhaal, 
voorstellingsbezoek

Ook heeft Oostpool met JOOST jongeren meegedaan aan 
het landelijk project van ITA en HNT The Coronavirus Time 
Capsule. In de week van 5 juni tot 12 juni is het dagelijks 
online geweest. Het project is gestart door Company Three 
in Londen en wordt nu door honderden groepen jongeren 
over de hele wereld uitgevoerd.

Bij elke voorstelling biedt Toneelgroep Oostpool een 
educatief pakket aan voor scholen en schouwburgen. 
Hierin zitten een meet & greet met acteurs, een inleiding 
(evt. op school) en een inleidende film: alles op aanvraag 
beschikbaar. Om te voorkomen dat leerlingen en docenten 
willekeurig informatie bij elkaar googelen zet Toneelgroep 
Oostpool al jaren bij elke voorstelling (ook die voor een 
algemeen publiek) uitgebreide informatie online. Deze ‘juiste’ 
informatie helpt jongeren bij hun CKV-verslag. De uitvoerige 
lesbrief voor docenten is behulpzaam om op een goede 
manier vooraf of na de voorstellingen met de leerlingen 
in gesprek te gaan. Ook werd er In gesprek met GOD? 
aangeboden aan scholen, een op aanvraag beschikbaar 
programma voor scholen om een acteur in de klas online te 
spreken. 

Live publieksontmoetingen waren er rondom God is een 
Moeder en De Rattenvanger door middel van inleidingen 
en nagesprekken. Voor De Rattenvanger werd er ook een 
mini-docu over het maakproces getoond. Na afloop van de 
voorstellingen werden live podcasts opgenomen onder de 
titel Hôtel Oostpool, die vervolgens ook online beschikbaar 
werden gesteld. 

In april lanceerde Oostpool #TROOSTPOOL: het podium 
voor de online verbeelding. Voor dit platform werden 
in het contextprogramma twee podcasts gemaakt bij 
DECAMERONE 2020 en Verhalen van Nu - beiden rondom 
de praktijk van het theatermaken in tijden van Corona. 
Alle overige contextprogramma bij de voorstellingen vanaf 
de zomer werd online content: er werden minidocumen-
taires door Oostpool gemaakt bij Skylight en door Omroep 
Gelderland bij Laura H. - die als inleidingen aan het publiek 
werden aangeboden. In combinatie daarmee is Oostpool ook 
eigen vlogs gaan maken om de diverse groepen kunstenaars 
die de voorstellingen maken in beeld te brengen. 

Dertien kinderen, waarvan zes uit Arnhem en, i.v.m. de 
verspreide tournee, zeven uit de regio Den Haag, speelden 
in de voorstelling De Rattenvanger. Voorafgaand aan de 
voorstelling kregen ze op zaterdagen theater training. Helaas 
is de tournee voortijdig afgebroken i.v.m. de corona maatre-
gelen, maar op 2 mei deed de helft mee in de onlineversie 
van De Rattenvanger in het kader van #Troostpool. 

Voor God is een Moeder en Laura H. heeft Oostpool zich 
ingezet om banden met maatschappelijke groepen uit de 
directe omgeving aan te halen en zo kennis uit te wisselen 
die mede onderdeel van de voorstellingen werden. Huis 
Oostpool was de plek voor gesprekken met mensen wiens 
verhaal onderdeel werd van de voorstelling. Voor Laura H. 
werd via een wijkcentrum in Presikhaaf Arnhem contact 
gezocht met een gemeenschap die een soortgelijke situatie 
als in de voorstelling hadden meegemaakt. Met die groep is 
nagepraat en ze waren speciaal te gast in het Stadstheater 
Arnhem.

ANDERSOORTIGE ACTIVITEITEN & PARTICIPATIE 1.2.3 Talentontwikkeling

Al lange tijd maakt talentontwikkeling een vanzelfspre-
kend onderdeel uit van de activiteiten van Oostpool. 
Maar dit jaar kreeg het extra lading. Eerst was er de grote 
schok dat ook oud-stagiaires onderdeel uitmaakten van 
de eerste vier melders van grensoverschrijdend gedrag 
binnen Oostpool. Stagebegeleiding – voornamelijk van 
de stagiaires op het vlak van regie, spel en dramaturgie 
– is daarom kritisch tegen het licht gehouden. De stage 
protocollen zijn veranderd. Er worden twee stagebegeleiders 
aangewezen, er zijn meerdere verplichte contactmomenten 
met de begeleider(s)/ mentor van de betreffende opleiding, 
er zijn meerdere geoormerkte begeleidingsgesprekken 
tussen de stagiaires en de begeleiders binnen Oostpool, 
en de werving van spelstagiaires wordt toegankelijker en 
gezelschap breed gemaakt. Ook is er contact gelegd met de 
artistieke onderwijsinstellingen waar de meeste stagiaires 
van afkomstig waren. Een aantal van de verantwoordelijken 
binnen die opleidingen wilden pas het beleid herzien na 
verschijning van het onderzoeksrapport. Daarom is de door 
Oostpool in het najaar geïnitieerde ‘klankbordgroep stages’ 
verplaatst naar 2021, nadat met de betreffende opleidingen 
in aparte zoomsessies het onderzoeksrapport is besproken. 
Oostpool wil hiermee een veilige en inspirerende plek zijn/
worden voor eerste stappen in het professionele theater-
veld. Oostpool bood door bovenstaande herzieningen bij 
uitzondering circa de helft minder (meeloop)stages aan dan 
vorige jaren. Er werd door 8 studenten stagegelopen op de 
afdelingen marketing, productie, als regieassistent of acteur. 
Daarnaast zijn er 7 studenten geweest die een of meerdere 
dagen hebben meegelopen ter kennismaking van theater en 
Oostpool of stage opdracht hebben gedaan. 

Zoals aan het begin van dit verslag al gemeld is er een 
Interim Artistiek Team aangesteld bestaande uit de makers 
van het beleidsplan 21-24. De helft van dit team heeft het 
in het kader van Talentontwikkeling een plek bij Oostpool 
gekregen: namelijk Charli Chung, Kasper Tarenskeen en 
Jan Hulst. Deze makers startten bij Frascati Producties – 
een vaste partner als het gaat om talentontwikkeling – en 
stroomden door naar Oostpool. Geen van de zes leden 
van het TIAL heeft eerder als Artistiek Leider van een 
BIS gezelschap gewerkt. Daarmee kreeg talentontwik-
keling binnen Oostpool ineens een grote impuls. Om te 
waarborgen dat deze stap verantwoord gezet wordt is er 
individuele coaching ingezet en krijgt het team als geheel 
training aangeboden op het vlak van leiderschap. 

Jeroen De Man volgde een uniek traject in samenwer-
king met Het Nationale Theater. Spijtig genoeg moest zijn 
productie De Wittgensteins i.s.m. het Holland Festival door 
de coronamaatregelen afgeblazen worden, maar zijn Skylight 
was alsnog een kroon op zijn werk van de afgelopen jaren. 
Zijn traject werd door zakelijk directeur Nannen al verrijkt 
met coaching op het vlak van leiderschap. 

Als onderdeel van hun opleiding maken de derdejaars 
studenten van de ArtEZ Toneelschool traditiegetrouw een 
voorstelling in Huis Oostpool. Voor hen is het een eerste 
kennismaking met het spelen van een compleet stuk voor 
publiek o.l.v. een regisseur in een professionele omgeving.
Dit jaar werd de derdejaars productie, getiteld Decamerone, 
geregisseerd door een vertrouwd gezicht van Oostpool: 
Timothy de Gilde, in 2018 gestopt als Hoofd van Oostpool 
Jong maar terugkerend regisseur van jongerenproducties. 

In samenwerking met ArtEZ, Kunstbedrijf Arnhem, MBO 
Rijn IJssel, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam en 
Arentheem College bood Oostpool de Vooropleiding Oost 
aan als voortraject voor de toneelschool. Het curriculum 
is gekoppeld aan het theaterseizoen van Oostpool en de 
opleiding wordt geleid door Laurens van Lottum.
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Decamerone 2020

ONLINE VOORSTELLING
Coproductie met acteursopleiding ArtEZ
12.05.2020 t/m 16.05.2020
Première 13.05.2020

regie Timothy de Gilde | spel Risé Benschop, Mees 
Hilhorst, Derron Lurvink, Remy Meeuwsen, Esther 
Ymkje van Steenis, Emma Vermeulen en Keanu Visscher 
dramaturgie Madelon Kooijman | kostuums Femke van 
Neerven | techniek Wiel Coopmans, Hergen Verheul 
en Han Verweijen | productie Jeroen Heinen | marketing 
Marloes Pronk en Rudy Ruijter

Intenties
Hoe maak je een voorstelling helemaal online, zonder dat 
je elkaar en het publiek live ziet? Dat experiment gingen de 
derdejaars acteurs van ArtEZ samen met regisseur Timothy 
de Gilde aan. Ze kwamen zelf op de bron Decamerone en 
besloten het ‘toen’ (14e eeuws Florence) te verbinden met 
het ‘nu’ van de corona lockdown. De spelers maakten zich 
de personages uit het boek van Boccaccio eigen, bouwden 
elk in hun eigen huis een mini-décor en ontwikkelden samen 
het materiaal voor de voorstelling.

Voorstelling
De voorstelling ging over 7 studenten in quarantaine wegens 
de uitgebroken pest in Florence. Hoewel er gesproken werd 
over de pest, sloeg alles op de virusuitbraak in het nu. In de 
structuur van de voorstelling stond er iedere voorstelling een 
ander verhaal en daarmee een ander gedachtegoed centraal. 
Een rode draad was het proces dat zij zelf doormaakten, 
terwijl zij afgesloten van de buitenwereld bezig waren met 
het vertellen van verhalen. Een afwisseling van spanning, 
enthousiasme, paniek, eenzaamheid, verveling en hoop. 

Resultaat
Juist door de online situatie, kwam er een bijzondere nadruk 
op de kracht van theater te liggen. Door bijvoorbeeld via de 
verschillende zoomschermen een fles wijn ‘door te geven’ 
(terwijl iedereen dus thuis een eigen fles wijn had en deze 
slechts buiten zijn eigen beeld ‘in’ dat van een ander tilde) 
ontstond er bij het publiek een kernachtige ervaring van wat 
theater en de kracht van verbeelding kan doen. 

Pers
‘ Met grote mimieken, vrolijke zelfspot en veel energie houden 
ze de toeschouwers dwars door het scherm voortdurend bij  
de les.’  | Theaterkrant

‘ Leuke vondsten in live gespeelde Skypevoorstelling’ 
| NRC
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1.2.4  Gastvoorstellingen 
in Huis Oostpool

Toneelgroep Oostpool heeft naast een theaterzaal ook de 
beschikking over meerdere professionele repetitieruimten. 
Het gezelschap stelt deze faciliteiten ter beschikking aan 
makers of gezelschappen uit Arnhem, die mede vanuit het 
Fonds voor de Podiumkunsten worden gefinancierd.
Als Toneelgroep Oostpool zelf geen gebruik maakt van 
deze ruimten kan men er gratis repeteren, monteren of 
spelen. De faciliteiten zijn immers met gemeenschapsgeld 
tot stand gekomen. Toneelgroep Oostpool ondersteunt 
deze gezelschappen bovendien met marketing en vanuit de 
theatertechniek. Ook kan geput worden uit de decor- en 
kostuumopslag van het gezelschap. Dit beleid stimuleert dat 
talentvolle Arnhemse makers een plek hebben om te werken. 

Deze gezelschappen hebben bij Toneelgroep Oostpool 
gewerkt en waren in Huis Oostpool te zien: 
• TG De Vlieg met de productie Ouder, gespeeld op 8 maart
•  Burning Bridges met de productie Nachthexen IV, gespeeld 

op 14-17 januari

Navolgende voorstellingen waren in Huis Oostpool te gast: 
• Luxor Live met Eva van Manen, gespeeld op 21 februari
•  Frascati Producties met Wolven huilen niet alleen, gespeeld 

op 5 en 6 maart

De volgende repetities vonden plaats in Huis Oostpool:
•  Studenten van de opleiding ArtEZ Docent Theater 

repeteerden in Huis Oostpool en kregen een inhoudelijk 
programma aangeboden door onze Programmamaker 
Jasper Hupkens, gedurende twee weken in februari

•  De theaterorganisatie WAT WE DOEN repeteerde voor de 
voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg door status-
houders uit AZC’s met ICK Amsterdam, vier keer in Huis 
Oostpool in januari, februari en maart.

•  De Nieuwe Oost repeteerde voor de voorstelling 
Continenten van Mart van Berckel op 19 september

Oostpool weekend in het Stadstheater

Ook organiseerde Toneelgroep Oostpool in 2019 opnieuw 
een Oostpool Weekend. In deze weekenden strijkt het 
gezelschap neer in een stad in Oost-Nederland en presen-
teert daar een weekend lang diverse voorstellingen en 
randprogramma’s. Ditmaal vond het Oostpool Weekend 
plaats in Stadstheater Arnhem.

Allemaal Mensen op de Uitmarkt

Ook was Oostpool met een scène uit Allemaal Mensen 
| UMUNTU te vinden op de Uitmarkt in Amsterdam, de 
landelijke opening van het culturele seizoen. Op het podium 
van ITA werd een voorstelling van een uur gebracht.
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1.3 ZAKELIJK JAARVERSLAG
Naast artistiek inhoudelijke doelen streeft Toneelgroep 
Oostpool in de beleidsperiode 2017 t/m 2020 naar gemiddeld 
55.000 bezoekers per jaar voor de reguliere en voorstellingen 
op scholen, waarbij erop wordt ingezet om het bereik in 
Oost-Nederland uit te breiden. 2020 was een totaal ander 
jaar dan alle andere in de geschiedenis van Oostpool, 
vanwege de coronapandemie en de onderzoeken naar 
grensoverschrijdend gedrag. Onder leiding van een interim 
artistiek team is met man en macht gewerkt om alsnog 
aansprekende theaterproducties in de theaters te brengen 
en zo veel mogelijk zichtbaarheid te genereren. Dit kon niet 
verhinderen dat het aantal producties,  voorstellingen, het 
publieksbereik en de eigen inkomsten substantieel daalden 
in 2020. 

1.3.1 Organisatie
In 2020 bestond de vaste formatie van Oostpool uit 29 
medewerkers, in totaal 21,8 fte. 18 medewerkers hebben 
een contract voor onbepaalde tijd. Op tijdelijke basis waren 
57 mensen in dienst in 8,7 fte. De gemiddelde duur van 
deze dienstverbanden bedroeg 8,4 week waarbij de duur 
varieerde van 1 dag tot 1 jaar. In hoofdzaak gaat het hier om 
acteurs, waarvan een groot aantal vaker voor het gezelschap 
werkt. De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten 
en pensioen premies) bedroeg € 53.230,- voor de medewer-
kers die tot de vaste formatie worden gerekend.

Er waren in 2020 8 medewerkers als stagiair bij Oostpool 
betrokken in totaal 1,9 fte. Ook waren er 18 vrijwilligers voor 
het gezelschap werkzaam in 2020, die gezamenlijk 1 fte 
invulden. Totaal biedt Oostpool derhalve werkgelegenheid 
aan 112 medewerkers in 33,4 fte. 
Daarnaast zijn er nog tientallen medewerkers die in opdracht 
van het gezelschap werken en daarvoor een factuur zenden. 
Hier gaat het meestal om ontwerpers, schrijvers en theater-
technici. Niet zelden betreft het hier opdrachten voor enkele 
werkdagen. De totale som aan honoraria voor deze groep 
bedroeg in 2020 € 796.890,-.

Juni 2020 heeft minister van Engelshoven een steunpakket 
geregeld voor de cultuursector om het acuut wegvallen 
van de publieksinkomsten door de lockdown te compen-
seren. Bij de aankondiging van het steunpakket heeft de 
minister aangegeven dat ze verwacht dat de steunmiddelen 
waar mogelijk ingezet worden om zzp’ers te compenseren 
voor geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten 
te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector 
draaiende blijft. Helaas kon er afgelopen jaar slechts beperkt 
live gespeeld worden, omdat de podia maar beperkt open 
waren in de periode 1 juni tot half december. Desondanks 
zijn er door de sector allerlei nieuwe initiatieven ontplooid 

om publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen. 
Oostpool heeft met behulp van de steunmiddelen haar 
verantwoordelijkheid genomen richting werknemers met 
een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging 
NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met 
de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) 
een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na 
annulering door te betalen volgens een rekenmethode die 
rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn 
waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij 
NAPK). Wij hebben deze richtlijn gehanteerd voor onze 
opdrachtnemers zodra deze van kracht werd. De aantallen 
en fte zijn bovenstaand uiteengezet, evenals de in totale som 
aan honoraria voor freelancers.

De inhuur van medewerkers in tijdelijke dienst en de 
inzet van freelancers bleef ondanks de annuleringen door 
corona op hetzelfde niveau (met een lichte groei) als in 
2019. Daaruit blijkt dat Oostpool zich tot het uiterste heeft 
ingezet om haar flexibele schil te blijven inzetten en betalen. 
Soms door contracten uit te betalen ondanks dat het werk 
wegviel. Soms door nieuwe projecten te initiëren die nieuwe 
werkgelegenheid boden, zonder dat er inkomsten tegenover 
stonden (bijvoorbeeld Het Hele Verhaal en Troostpool).

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

Een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden 
is van groot belang. In het voorjaar van 2020 ontving de 
Raad van toezicht meldingen over grensoverschrijdend 
gedrag binnen Toneelgroep Oostpool. Op basis daarvan 
heeft de RvT in eerste instantie een klachtenonderzoek 

laten uitvoeren door Bezemer & Schubad en naar aanlei-
ding van de vele reacties die dit opleverde vervolgens een 
grootschalig onafhankelijk, verdiepend en vertrouwelijk 
onderzoek naar ervaren grensoverschrijdend gedrag door 
onderzoekscommissie Leo Ten Brink / Tamara de Reu. Aan de 
hand van de ervaringen van 53 meldingen constateerde de 
onderzoekscommissie een patroon van grensoverschrijdend 
gedrag bij de voormalige bestuurders (artistiek en zakelijk) 
van Oostpool én een cultuur waarbinnen dit gedrag heeft 
kunnen plaatsvinden. De Raad van toezicht en het huidige 
bestuur onderschrijven volledig de conclusies en zijn direct 
met de aanbevelingen aan de slag gegaan. In paragraaf 1.1.2 
en in het verslag van de raad van toezicht wordt uitgebreider 
ingegaan op het onderzoek en de consequenties.

Daarnaast wordt aan alle formele veiligheidseisen in het 
werk voldaan en zijn er diverse protocollen waarlangs 
gewerkt wordt. In december 2019 is de RI&E voor het laatst 
aangescherpt en goedgekeurd. Het preventieteam houdt 
zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 
Er is een externe klachtencommissie en er zijn twee externe 
vertrouwenspersonen (als vervanging van de vorige externe 
vertrouwenspersoon) aangesteld om de medewerkers de 
kans te geven ongewenst gedrag te bespreken, zo nodig met 
een onafhankelijke derde.

Stress en werkdruk was in 2020 een aandachtspunt vanwege 
de uitzonderlijke omstandigheden waarin de medewerkers 
moesten functioneren. Oostpool medewerkers moest niet 
alleen omgaan met de gevolgen van corona, maar lagen ook 
met regelmaat onder vuur in de media en vanuit de sector 
vanwege de onderzoeken naar ervaren grensoverschrij-
dend gedrag. Daarnaast kregen zij veel te verwerken over 
wat er in het verleden is gebeurd bij Oostpool. In juni zijn 
daarom twee psychologen aangetrokken die de medewer-
kers hebben geholpen om te gaan met de ontstane situatie 
en waar nodig te helpen bij de verwerking van wat in het 
verleden is gebeurd. In functioneringsgesprekken met zowel 
medewerkers in loondienst als freelancers is er veel aandacht 
aan deze onderwerpen besteed en ook in het Management 
Team is steeds zorgvuldig stilgestaan in elke fase van het 
jaar bij de belasting van de medewerkers en freelancers in 
verhouding tot de belastbaarheid, mede gezien de ontstane 
situatie.

Het ziekteverzuim over 2020 bedroeg 5,5 %. Vorig jaar was 
dit percentage 6,7. De oorzaak van dit relatief hoge percen-
tage is, dat er vier medewerkers in 2020 voor langere tijd ziek 
geweest zijn, waarvan er één hersteld is en drie in de loop 
van 2020 danwel begin 2021 zijn vertrokken. De situatie voor 
2021 is daarmee aanzienlijk verbeterd. 
Oostpool voert een levensfasebewust en op duurzame 
inzetbaarheid gericht personeelsbeleid. Er is aandacht 
voor maximale invulling van individuele kwaliteiten en 
behoeften van medewerkers in elke fase van de carrière. 
Er was in 2020 veel ruimte gemaakt voor (online) opleiding 
en ontwikkeling om zo passende interne en externe inzet te 
stimuleren. In de dialoog tussen management, medewerkers 

en freelancers worden de ontwikkelbehoefte en ontwik-
keldoelen besproken. Eén medewerker volgde een CRM 
training en vier leidinggevenden en medewerkers (zowel 
artistiek als zakelijk) werden gecoacht in hun persoonlijke en 
leiderschapsontwikkeling. Daarnaast startte Oostpool in juli 
een groot begeleidingstraject met bureau Klotz Schouten 
Prevoo inzake de gebleken overschrijdingen van gedrags-
regels door het voormalig bestuur. Doel van het traject was 
meervoudig en gericht op hulp bij verwerking, inzicht geven 
in patronen en dynamieken die een veilige werkomgeving in 
de weg staat; en het ondersteunen bij gedragsontwikkeling 
en groepsdynamiek die een veilig werkklimaat ondersteunen. 
Alle vaste medewerkers en een groot aantal tijdelijke 
medewerkers/freelancers hebben in het traject gepartici-
peerd, dat bestond uit individuele (coachings-)gesprekken en 
teambegeleiding. 
De leidinggevenden gaan tenslotte in meerdere jaarlijkse 
sessies het gesprek met de medewerkers aan over leren en 
ontwikkelen op het werk vanuit vertrouwen en veiligheid. 
Feedback geven en ontvangen, structureel evalueren van 
samenwerkingsrelaties/ projecten en zelfreflectie/intervisie 
zijn hier onderdeel van. 

In 2020 is minimaal maandelijks door de directie met de 
medewerkers van de vaste formatie vergaderd en meerdere 
keren met de freelancers en andere tijdelijke collega’s in de 
projectteams. De voorbereidingen voor een PVT (personeels-
vertegenwoordiging) zijn in 2020 getroffen en worden naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2021 geëffectueerd. 
Daarbij wordt nadrukkelijk in het oog gehouden dat ook de 
freelancers zich vertegenwoordigd weten. Naast afdelings-
overleg en productieoverleg waarin alle bij een productie 
betrokken disciplines bij elkaar komen, is er wekelijks een 
MT vergadering waarin de afdelingshoofden (Jeroen van 
Eekelen, hoofd techniek; Daniel Jaspers, hoofd marketing 
en communicatie; Fanne Boland, huisdramaturg; Aafje Roth, 
hoofd productie en planning) samenkomen met de directie. 
Michiel Nannen overlegt als zakelijk directeur eveneens 
eenmaal per week met de artistieke interim leiding. Zodra 
de vacature van artistiek directeur is ingevuld, zal dit overleg 
tussen artistiek en zakelijk directeur plaatsvinden. 

Volgens traditie werd er in de week voor kerst een gezamen-
lijk kerstdiner georganiseerd met alle medewerkers (vaste 
en tijdelijke medewerkers en freelancers die op dat moment 
bij Oostpool betrokken waren). Vanwege de corona situatie 
werd het diner deze keer online gehouden. 

Het gezelschap voldoet hiermee aan het kader dat de Fair 
Practice Code biedt en bouwt, naast de diverse maatregelen 
die na de meldingen in het voorjaar van 2020 in gang zijn 
gezet, elke dag verder aan een veilige, integere en inspire-
rende werkomgeving. 

Diversiteit en Inclusie
De vergaande aandacht voor diversiteit en inclusie die 
uit Oostpools missie voortkomt, werd versneld door de 
aanstelling van de interim artistieke leiding vanaf juli 2020. 
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Zo werden met de producties Laura H., Het Hele Verhaal en 
Liefdesziek verhalen ten tonele gevoerd vanuit zeer diverse 
perspectieven en waren de schrijvers en cast ook in grote 
mate divers. In vrijwel alle producties van Oostpool in 2020 
was dit het geval. Bij de werving en selectie was Oostpool 
meer dan ooit succesvol in het uitbreiden van de diversiteit 
in de organisatie. Zo werden ondermeer twee medewer-
kers aangenomen die de diversiteit deden toenemen en 
werd de zoektocht gestart naar een nieuw Hoofd Interactie 
& Inclusie. Naar verwachting kan deze functie vanaf het 
tweede kwartaal 2021 ingevuld gaan worden, waardoor 
Oostpool nog nadrukkelijker kan gaan werken aan diversiteit 
op het gebied van publiek, (rand)programma, personeel en 
partners.  

Oostpool maakte de samenwerking met bestaande en 
nieuwe partners concreet door gezamenlijk plannen van 
aanpak op te stellen en de resultaten te monitoren met o.a.:
•  Arnhem Jong & Divers, Rozet en Gemeente Arnhem en 

Nijmegen
•  Kerntheaters Oost-Nederland (025, Zwolle, Twente, 

Stedendriehoek)
•  Colourful People
• Theater Inclusief
Een belangrijk aandachtspunt blijft de toegankelijkheid van 
het theater en de kantoren van Oostpool voor ouderen en 
minder validen. In het huidige pand zijn de mogelijkheden 
voor verdere verbeteringen zeer beperkt. In 2020 heeft de 
gemeenteraad van Arnhem echter besloten te investeren 
in nieuwbouw van het Stadstheater en daarin ook ruimte 
te maken voor Oostpool. In deze plannen worden alle 
aandachtspunten die voor het huidige gebouw gelden 
opgelost. De opening van het nieuwe pand zal naar verwach-
ting in 2025 zijn.

Governance
Oostpool past de principes en aanbevelingen van de 
Governance Code Cultuur 2019 toe. Eenmaal per jaar 
wordt de code besproken in de raad van toezicht en het 
bestuur en bekeken in hoeverre het besturingsmodel nog 
voldoet. Aangezien Toneelgroep Oostpool een professioneel 
BIS-gezelschap is, is naar de mening van bestuur en raad 
van toezicht het huidige raad van toezicht model passend. 
De Governance Code Cultuur stond in de vergaderingen van 
de raad van toezicht in 2020 nadrukkelijk op de agenda en 
is regelmatig onderling en met het bestuur besproken, niet 
in de laatste plaats door het bekend worden van grensover-
schrijdend gedrag door bestuurders in de periode 2010-2019. 
Ook door de COVID-19-crisis kregen de acht principes extra 
aandacht. Een korte toelichting op de toepassing van de 
principes: 
•  Oostpool realiseert haar maatschappelijke doelstelling 

door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te 
bewaren. 
Oostpool heeft in 2020 via diverse nieuwe wegen haar 
maatschappelijke doelstelling toch weten te realiseren, 
ondanks dat de theaters veelal gesloten waren. 
De nieuwe activiteiten die zijn ontplooid zijn al uitgebreid 

beschreven. Meer dan ooit is er gesproken met interne en 
externe belanghebbenden, zowel over de wijze waarop 
Oostpool haar maatschappelijke doelstelling wil bereiken 
(bijvoorbeeld door gesprekken met (oud)-medewerkers, 
freelancers, theaters, scholen en subsidienten over onze 
werkprocessen en de verbeteringen en aanpassingen die 
daarin nodig zijn).

•  Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en 
handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 
vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op 
een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige 
belangen. 
Oostpool heeft duidelijk spelregels opgenomen in haar 
statuten en reglementen over onafhankelijkheid en 
integriteit van bestuurders en toezichthouders. Op het 
moment dat er een signaal kwam over één van de 
bestuurders vanwege grensoverschrijdend gedrag, is er 
onmiddellijk een onafhankelijk extern onderzoek gestart 
(zie toelichting elders). Ook hebben raad van toezicht en 
bestuur gezamenlijk opnieuw getoetst in hoeverre bij alle 
bestuurders en toezichthouders de onafhankelijkheid en 
integriteit geborgd is, danwel of er ergens spraken was van 
belangenverstrengeling. Hier kwamen geen aandachts-
punten uit. Alle onderzoeken en genomen stappen zijn 
transparant en volledig gedeeld met interne en externe 
belanghebbenden.

•  Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun 
eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur 
en raad van toezicht is vastgelegd in de statuten en 
reglementen. Op reguliere basis, maar minimaal 5 keer 
jaar, komt de raad van toezicht bijeen en informeert 
zich uitgebreid over de stand van zaken bij Oostpool, 
mede op basis van een rapportage van het bestuur. 
Vanuit zelfonderzoek van de raad van toezicht en vanuit 
het onderzoek van commissie Ten Brink/De Reu zijn 
aanbevelingen gekomen om het bewustzijn van de raad 
van toezicht wat betreft haar rol als toezichthouder en 
de wijze waarop zij haar verantwoordelijkheid neemt om 
informatie te vergaren die nodig is om het toezicht goed in 
te kunnen vullen, te verbeteren.  De specifieke toedeling 
van een portefeuille bij één van de toezichthouders op het 
gebied van HR/veiligheid/Inclusie is daarvan een concreet 
voorbeeld. Bestuur en raad van toezicht hebben aan dit 
onderwerp veel aandacht besteed in 2020 en de nieuw te 
werven voorzitter van de raad de expliciete vraag voorge-
legd om in alle vrijheid de raad op dit punt kritisch te 
beschouwen en waar nodig veranderingen door te voeren. 
Naar verwachting kan de nieuwe voorzitter vanaf het 2e 
kwartaal 2021 aantreden en op de verbeteringen in de 1e 
helft van het jaar doorvoeren. Meer hierover in het verslag 
van de raad.

•  Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en 
dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de 
organisatie 
Het bestuur van Oostpool bestaat sinds medio juni tijdelijk 
uit één bestuurder, vanwege het uiteindelijk definitieve 
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vertrek van de artistiek directeur. De zakelijk directeur 
heeft als bestuurder wekelijkse bijeenkomsten met het 
Management Team en de Interim Artistieke Leiding en 
tweemaandelijks met het voltallige personeel. Het bestuur 
heeft zich laten bijstaan door twee professionele coaches/
adviseurs op het gebied van leiderschap, veranderpro-
cessen en crisismanagement om zo ook haar professionele 
ontwikkeling gezien de situatie in het oog te houden.

•  Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de 
mensen en de middelen van de organisatie. 
Het bestuur onderschrijft de fair practice code en de 
code diversiteit & inclusie en geeft hier actief vorm aan. 
Elders in dit verslag wordt dit uitgebreid toegelicht. 
Ook het risicomanagement van Oostpool wordt elders 
toegelicht. Toen duidelijk werd bij de raad van toezicht 
dat er signalen waren van grensoverschrijdend gedrag 
door een bestuurder van Oostpool is dit zeer serieus 
genomen en zijn maatregelen getroffen richting de betref-
fende bestuurder. De zakelijk directeur heeft in overleg 
met de raad van toezicht in de loop van 2020 de externe 
vertrouwenspersoon vervangen door twee nieuwe 
vertrouwenspersonen, de ARBO dienst vervangen door 
een professionelere partij en de gedrags- en integriteits-
code aangescherpt. Tevens is deze gedragscode vertaald 
naar een korte film, waarin ook de vertrouwenspersonen 
worden geïntroduceerd en die ingezet wordt om met 
alle bestaande en nieuwe medewerkers / freelancers in 
gesprek te gaan over gewenst en ongewenst gedrag.

•  De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, 
adviserende en werkgeversrol op een professionele en 
onafhankelijke wijze uit. De raad van toezicht is verant-
woordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 
In het verslag van de Raad van toezicht wordt nader 
ingegaan op de naleving van deze principes van de code.

1.3.2 Publiek
In deze subparagraaf wordt een toelichting gegeven bij 
het prestatieoverzicht zoals dat in de jaarrekening 2020 is 
opgenomen (zie paragraaf 3.10 Prestatieoverzicht 2020). 

Reguliere voorstellingen
In 2020 waren er 15.268 bezoekers bij de voorstellingen 
van Oostpool (exclusief online bezoekers). Een enorme 
daling vanwege de coronapandemie, die in schril contrast 
staat met de goede resultaten van 2019 (75.867 bezoekers) 
en 2018 (70.312 bezoekers). De toeschouwers bezochten 
Oostpool niet alleen in het theater op momenten dat dat was 
toegestaan, maar meer dan ooit online. Met online voorstel-
lingen en activiteiten bereikte Oostpool een enorme nieuwe 
groep mensen: 124.641 toeschouwers. Grote publiek-
strekkers in ons online aanbod waren de documentaire in 
samenwerking met Omroep Gelderland over de voorstelling 
Laura H. Geloof je haar en de online jongerenvoorstelling 
Bromance. Deze laatste werd online aangeboden voor de 

middelbare scholen in Oost-Nederland toen de tournee van 
GOD? abrupt tot een einde kwam vanwege de lockdown 
in maart. Op deze wijze kon de tournee afgemaakt worden 
met 80 speelbeurten op 26 scholen. 4800 leerlingen van 
15 jaar en ouder zagen deze online versie in de klas en 
kregen op die manier toch de mogelijkheid om een trailer-
voorstelling te zien. Maar het grootste bereik werd bereikt 
met de documentaire over Laura H. Hiermee trok Oostpool 
een publiek van maar liefst 117.362 mensen in met name 
Oost-Nederland.

Voor de subsidieperiode 2017-2020 als geheel is gemiddeld 
55.000 bezoekers per jaar als doel gesteld. Ten opzichte van 
de begroting kwamen er in 2020 39.732 bezoekers minder 
naar ‘live’ voorstellingen. Als we de online voorstellingen 
en activiteiten meetellen, is het bereik ten opzichte van de 
begroting juist aanzienlijk overtroffen met 84.909 toeschou-
wers. De gemiddelde publieksopkomst bij ‘live’ voorstellingen 
over de 4-jarige BIS-periode 2017-2020 is gezien de goede 
scores in de voorgaande jaren nog steeds boven de doelstel-
ling, ondanks de pandemie in 2020: 57.693 toeschouwers. 
Daarmee voldoet Oostpool gemiddeld genomen aan de 
doelstellingen die zij heeft afgegeven aan het begin van de 
4-jarige periode. 

Op de 182 reguliere ‘live’ voorstellingen die Oostpool kon 
spelen in de periode dat er geen lockdown was, maar waarin 
wel vaak een zeer beperkte toegestane publiekscapaciteit 
gold (gedurende langere periodes maximaal 30 toeschou-
wers of de zogenoemde ‘1,5-meter-capaciteit’), kwamen in 
2020 11.998 bezoekers af, terwijl er 40.000 waren begroot (in 
225 voorstellingen). Gemiddeld per voorstelling zijn dat 66 
bezoekers ten opzichte van 177 in de begroting. 

Deze reguliere voorstellingen bestaan uit zowel groot 
gemonteerde voorstellingen voor het lijsttoneel van schouw-
burgen als uit producties voor de kleine en middenzalen van 
schouwburg en theaters. Het gezelschap speelt veelvuldig 
in het eigen theater, Huis Oostpool, dat een vlakke vloerthe-
ater is van de midden categorie. Oostpool brengt beide type 
voorstellingen normaal gesproken ook op (zomer)festivals, 
waaronder groot gemonteerde voorstellingen op locatie voor 
een groot publiek en relatief kleine voorstellingen voor een 
beperkte publiekscapaciteit, maar met een hoge uitvoerings-
frequentie zoals de voorstellingen voor het zomerfestival de 
Parade. 

In 2020 werden 6.550 bezoekers bij de groot gemonteerde 
voorstellingen geteld (waarvan 766 vrijkaarten). Dat zijn er 
30.044 minder dan in 2019. Bij de voorstellingen voor de 
kleine en middenzalen werden in 2020 8.718 bezoekers 
geteld (inclusief het relatief grote aantal vrijkaarten van 1975 
met name vanwege het uiteindelijk gratis aanbieden van de 
kaarten voor de productie samen met ArtEZ (Decamerone) in 
verband met de gewijzigde omstandigheden door corona). 
Dat zijn er 33.749 minder dan het jaar ervoor. 

Schoolvoorstellingen
Het gezelschap maakt in coproductie met Theater 
Sonnevanck uit Enschede voorstellingen voor jongeren 
die op scholen spelen. In 2020 werden die bezocht door 
8.070 leerlingen (waarvan 4800 naar de online voorstel-
ling van Bromance kwamen). Begroot voor 2020 was 
11.000. In hoofdzaak wordt door Oostpool gespeeld op 
een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs in 
heel Oost-Nederland. In verband met de coronapandemie 
moest de tournee van de trailervoorstelling GOD? voortijdig 
afgebroken worden. In plaats daarvan keken de school-
klassen die deze voorstelling hadden geboekt de online 
bewerking van Bromance, waardoor alle leerlingen toch een 
voorstelling konden zien in het voorjaar van 2020. Inspelend 
op de situatie werd voor het najaar van 2020 een sterk 
aangepaste versie gemaakt van de nieuwe trailervoorstel-
ling Crazy Stupid. Hierdoor kon er voor enige tijd toch nog 
op scholen gespeeld worden. In Gelderland werden de 97 
voorstellingen door 4.634 leerlingen gezien. 828 leerlingen 
hiervan zagen de voorstellingen in Arnhem. In Overijssel 
bereikten we in 2020 3.220 leerlingen met 73 voorstellingen. 

Overige activiteiten (waaronder online activiteiten)
In 2020 heeft Oostpool een grote stap gemaakt in het 
digitaliseren van haar aanbod. Niet alleen werden bestaande 
producties geschikt gemaakt voor online vertoning, ook 
werden er specifieke projecten ontwikkeld om het publiek 
ook tijdens de lockdown toch te bereiken. Voorbeelden 
hiervan zijn de geheel digitaal gemaakte en live gespeelde 
voorstelling Decamerone, het online platform Troostpool en 
Oostpool Stream, het livestream platform van Oostpool dat 
in 2020 werd voorbereid en begin 2021 van start ging met 
wekelijkse livestream voorstellingen van Oostpool en andere 
Oostelijke gezelschappen. 

Decamerone werd in samenwerking met ArtEZ 5 keer 
gespeeld en trok 1.370 bezoekers. De online bewerking van 
de trailervoorstelling Bromance werd 80 keer gespeeld op 
scholen in Oost-Nederland en trok 4.800 toeschouwers. 
Het online platform Troostpool, dat actief was in de periode 
mei tot juli 2020, leverde 4 producties op en trok 4.389 
toeschouwers. Onderdeel hiervan was ondermeer de veelge-
prezen 10 minuten voorstelling Spuug. 

2.479 mensen namen in 2020 deel aan diverse overige en 
educatieve activiteiten die offline werden aangeboden. 
Het gaat om enkele openbare repetities en workshops, maar 
voornamelijk inleidingen en nagesprekken bij voorstellingen. 
Op de 5 voorstellingen in Huis Oostpool in het kader van de 
gastprogrammering van het theater kwamen in 2020 394 
mensen af. De onmogelijkheid om voorstellingen te program-
meren gedurende vrijwel het gehele jaar was debet aan deze 
lage score. 

Oost-Nederland
In de subsidieperiode 2017-2020 wilde Toneelgroep Oostpool 
het bezoek in Overijssel en Gelderland stimuleren. In 2020 
was de focus meer dan ooit op Oost-Nederland. De tournees 

die wel door konden gaan in het najaar, werden met name 
gepland in Gelderland en Overijssel in goede samenwerking 
met de theaters in de regio. De voorstellingen Skylight en 
Laura H. stonden per stadsregio in Oost-Nederland vaak een 
week lang in het theater, waar dat voorheen vaak slechts 1 
of 2 avonden was. Helaas moest een deel van deze voorstel-
lingen alsnog geannuleerd worden doordat ook in het najaar 
periodes van volledige lockdown roet in het eten gooiden. 
De samenwerking en saamhorigheid met theaters en 
partners in Oost-Nederland was echter uitstekend en heeft 
zich doorgezet in 2021. Van de in totaal 20.068 bezoekers aan 
voorstellingen werden er in 2020 14.592 in Oost-Nederland 
geteld (inclusief GOD?, Crazy Stupid en Bromance). Dit is 
procentueel een veel hoger aandeel in het totaal dan de jaren 
ervoor. Oostpool streeft ernaar deze lijn door te trekken, ook 
als de zalen weer vol mogen lopen. 
 De Oost-Nederlandse publieksopkomst bestaat uit 
bezoekers aan reguliere voorstellingen en uit bezoekers van 
schoolvoorstellingen. Het bezoek aan reguliere voorstellingen 
steeg van 11.184 in 2016 via 13.799 in 2017 naar 14.572 in 
2018 en kwam in 2019 uit op 15.759. In 2020 was dit aantal 
om bekende redenen veel lager (7.014), maar procentueel 
gezien ten opzichte van het totaal aantal bezoeken in geheel 
Nederland dus veel hoger. 

Jong publiek
Toneelgroep Oostpool streeft er naar jonge mensen in 
toneel te interesseren. Ook in 2020 is met reguliere voorstel-
lingen als God is een moeder, Decamerone en Laura H. 
en met schoolvoorstellingen GOD?, Bromance en Crazy 
Stupid specifiek ingezet op deze leeftijdsgroep, ondanks 
de beperkingen door corona. Onder de jongeren vanaf 12 
jaar die de schoolgebonden voorstellingen bezoeken, wordt 
actief  belangstelling gewekt voor de rest van het aanbod 
in de reguliere theaters en online. Onder meer via ons 
jongerenplatform JOOST, de theaterafdeling van het ROC 
Rijn IJssel en van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en via 
diverse buurtprojecten in Arnhem en omgeving wordt de 
band met jongeren versterkt en hun input en reactie op onze 
programmering gevraagd. 
  
Social media en marketingbereik
Het aantal unieke bezoekers aan de website van Toneelgroep 
Oostpool bedroeg ruim 93.000, dat is enigszins lager dan in 
2019 (95.000). Het aantal websitebezoeken (incl. herhaalbe-
zoek) nam ook enigszins af ten opzichte van 2019 tot 136.589 
(2019: 165.000). Hier wreekt zich dat het aantal producties 
en publieksbereik substantieel lager was dan in 2019, en er 
minder aanleiding voor het publiek was om de website van 
Oostpool op te zoeken. Het aantal Nieuwsbrief abonnees 
bleef wel stabiel, van 14.053 in 2019 naar 14.205 in 2020. 

Toneelgroep Oostpool was in 2020 weer meer in het nieuws 
dan het jaar ervoor. Daarmee werd de al jaren stijgende 
trend doorgezet. De mediawaarde van de free publicity 
steeg tot € 3.303.975,- (bron: Media Info Groep). In 2019 
was de mediawaarde € 3.246.304,- en in 2018 € 2.352.221. 
Het bereik steeg ook flink door ten opzichte van 2019 met 
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146.537.718 views/lezers. Met de productie Laura H. bereikte 
Oostpool een piek in haar mediabereik in 2020 wat betreft de 
reguliere voorstellingen. Aangezien Oostpool ook veelvuldig 
in het nieuws was vanwege het onderzoek naar het voorma-
lige bestuur, was de free publicity helaas niet alleen positief.

Sociale media zijn nog steeds belangrijke kanalen voor 
Toneelgroep Oostpool om zichtbaar te zijn. Het aantal 
volgers op Facebook van het gezelschap groeide van 13.484 
in 2019 naar 14.136 in 2020. Instagram steeg ook verder 
door, van 6.048 naar 6.616 volgers. Het bereik van op social 
media vertoonde echter een grote terugval, door het gebrek 
aan tournees en nieuwe producties. 

1.3.3  Prestaties 
In deze subparagraaf wordt een toelichting gegeven op het 
aantal producties en het aantal uitvoeringen dat van deze 
producties is gegeven. Zie het prestatieoverzicht 2019 zoals 
opgenomen in paragraaf 3.9. 

Producties
in 2020 werden 10 producties gerealiseerd, waarvan er 
5 nieuwe volledig eigen productie waren en 4 nieuwe 
coproducties. Er was ook 1 herneming. 3 producties waren 
groot gemonteerd met een capaciteit van meer dan 400 
mensen per uitvoering. Alle overige 7 producties waren 
gericht op kleinere publieksgroepen en werden in vlakke 
vloertheaters, op scholen of op festivals gespeeld. 
In totaal werden er ten opzichte van 2019 7 produc-
ties minder gemaakt. 5 nieuwe producties minder en 
2 hernemingen minder. De reden hiervoor ligt in de 
noodgedwongen annuleringen van geplande producties. 
In vergelijking met de begroting voor de periode 2017-2020 
werden 2 producties minder gemaakt.

Uitvoeringen
Van de 10 gerealiseerde producties werden in 2020 totaal 
277 uitvoeringen gegeven, waarvan 182 reguliere voorstel-
lingen en 95 schoolgebonden voorstellingen. Daar kwamen 
nog 80 schoolgebonden voorstellingen bij die online bij de 
scholen werden gebracht. Begroot waren 225 reguliere en 
180 schoolgebonden voorstellingen. 
Ten opzicht van 2019 zijn er in 2020 206 reguliere voorstel-
lingen minder gespeeld. Het aantal schoolvoorstellingen 
daalde eveneens van 199 in 2019 naar 175 in 2020 (incl. de 
online voorstellingen). Dat is 5 voorstellingen minder dan 
begroot. Gezien de extreem moeilijke omstandigheden 
waarin geopereerd moest worden in 2020 is dat een goed 
resultaat te noemen.

Oost-Nederland
Van de 182 reguliere voorstellingen vonden er 102 in 
Oost-Nederland plaats: 70 in Arnhem, 16 in de rest van 
Gelderland en 16 in Overijssel.In de rest van Nederland werd 
80 keer gespeeld.  

Van de 95 schoolgebonden voorstellingen (waar de 80 online 
aangeboden schoolvoorstellingen niet in zijn meegenomen), 
werden er 86 in Oost-Nederland gespeeld: 39 in Gelderland 
en 47 in Overijssel. In de rest van Nederland werden er  
9 voorstellingen gehouden.  
In 2020 werd 68 % van alle voorstellingen van Oostpool  
in Oost-Nederland gespeeld.  

Diverse activiteiten en gastvoorstellingen
Naast de reguliere en schoolgebonden voorstellingen 
werden in 2020 ook 116 activiteiten ontwikkeld, waaronder 
de diverse digitale initiatieven en de online schooltournee 
van Bromance. Dit aantal is een flinke stijging in vergelijking 
met 2019 die logisch wordt verklaard uit de noodzaak om 
via andere kanalen toch het contact tussen Oostpool en 
het publiek te onderhouden. Huis Oostpool was daarnaast 
ontvangend theater voor 5 gastvoorstellingen in 2020. 

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

Huis Oostpool
De belangrijkste partner voor Toneelgroep Oostpool is de 
Stichting Toneelhuis Arnhem. Deze stichting is eigenaar 
van Huis Oostpool en van het repetitiegebouw. Alle drie de  
bestuurders van de Stichting Toneelhuis Arnhem zijn ook 
toezichthouder bij Toneelgroep Oostpool. Er bestaat geen 
formeel zeggenschap tussen beide stichtingen. Wel maakt de 
Stichting Toneelhuis Arnhem gebruik van de administratieve 
infrastructuur van de toneelgroep en is er een rekeningcou-
rantverhouding met elkaar. De Stichting Toneelhuis Arnhem 
stelt een eigen jaarrekening op. 

Huis Oostpool is een rijksmonument. Het bestaat uit een 
theaterzaal met 220 zitplaatsen op een tribune, een foyer 
met bijbehorende faciliteiten, een kleine repetitiestudio, een 
kostuumatelier en kantoren. In het repetitiegebouw - om de 
hoek bij Huis Oostpool - zijn twee grote repetitielokalen, een 
kleine keuken en een berging. Daarnaast huurt het gezelschap 
van een derde partij aan de rand van de stad een pakhuis waar 
decors en kostuums worden opgeslagen en waar ook een 
werkplaats is voor hout- en metaalbewerking t.b.v. decors. 
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Van deze faciliteiten profiteert niet alleen Toneelgroep 
Oostpool zelf. In Arnhem gevestigde professionele toneel-
gezelschappen, kunnen in overleg gratis gebruik maken van 
de repetitieruimte van het gezelschap. Zie ook subparagraaf 
1.2.4 Gastvoorstellingen in Huis Oostpool. 

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

Enschede werden twee trailervoor-stellingen voor 
jongeren gecoproduceerd – GOD? en Crazy Stupid – die in 
hoofdzaak op scholen in Oost-Nederland werden gespeeld. 
Aanvullende daarop werd Bromance digitaal hernomen.

•  Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool 
ondersteunen gezamenlijk tot en met 2020 regisseur 
Jeroen De Man, die bij beide gezelschappen zijn talent 
als maker voor de grote zaal ontwikkelt. In zijn laatste jaar 
maakte hij Skylight als coproductie tussen het HNT en 
Oostpool. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen 
voor de grootschalige muziektheatervoorstelling De 
Wittgensteins (producent Oostpool, coproducenten 
HNT, NAP en Holland Festival), die helaas moest worden 
geannuleerd vanwege de pandemie.

•  In samenwerking met ZINA werd de voorstelling God is 
een Moeder geproduceerd, met daarin een belangrijke 
bijdrage door Nazmiye Oral en Adelheid Roosen. ZINA 
investeerde met name in de onderzoeksfase van de het 
project, terwijl Oostpool de productie en tournee van de 
voorstelling voor haar rekening nam.

•  Het Stadstheater Arnhem en Oostpool werkten in het 
najaar van 2020 intensief samen om lange speelreeksen 
mogelijk te maken van de voorstelling Skylight en Laura H. 
Het Stadstheater stelde hiervoor haar theater kosteloos 
voor meerdere weken beschikbaar.

•  Oostpool en Frascati producties produceerden gezamen-
lijk de voorstelling De Profundis van Charli Chung in het 
kader van zijn overgang als maker naar Oostpool. Helaas 
moest de première worden uitgesteld naar het najaar 2021 
vanwege de lockdown.

Subsidiegevers, sponsors en donateurs
Naast inkomsten uit het spelen van voorstellingen wordt de 
werking van Toneelgroep Oostpool in hoofdzaak mogelijk 
gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, de provincies Gelderland en Overijssel en de 
gemeente Arnhem. 

Dirkzwager advocaten & notarissen en Rabobank Arnhem 
en Omstreken zijn vaste samenwerkingspartners vanuit het 
bedrijfsleven. Zij hechten aan de vestiging in Arnhem van 
topinstellingen op het gebied van de kunsten en steunen 
daarom ook Introdans en PHION. In het ingewikkelde 
coronajaar zijn er diverse acties samen met de sponsorrela-
ties opgezet om de digitale activiteiten van Oostpool onder 
de aandacht te brengen. 

Tenslotte nam het aantal en grootte van de donaties aan 
Oostpool aanzienlijk toe, mede doordat doneren zeer 
makkelijk werd gemaakt via een hulpmiddel op de website.

Lauwersgracht Alliantie 
Eind 2020 nam de Gemeenteraad van Arnhem op basis 
van een  voorstel door het College van B&W het besluit 
om te investeren in de plannen van de Lauwersgracht 
Alliantie om te gaan samenwonen op de plek van het 
huidige Stadstheater Arnhem. De Alliantie betreft een 
nauwe samenwerking tussen Stadstheater Arnhem en 
de BIS-gezelschappen Introdans, PHION en Toneelgroep 
Oostpool. In 2019/2020 is op basis van een inhoudelijke 
studie en de gezamenlijke visie op de meerwaarde van 
samenwonen van alle alliantie partners in een compleet 
verbouwd Stadstheater, een business case met financiële 
onderbouwing opgeleverd, waarin de meerwaarde voor de 
stad, haar inwoners en de podiumkunsten van een gezamen-
lijk Huis voor het Stadstheater, Introdans, Oostpool en 
PHION in Arnhem werd uitgewerkt en de kosten en baten in 
beeld zijn gebracht. Ook de Provincie Gelderland participeert 
in de gesprekken over het in 2025 te openen nieuwe gebouw 
en wordt gevraagd een bijdrage te leveren. In 2021 wordt 
een PvE opgesteld, waarna – indien dit wordt goedgekeurd 
en ook de Provincie Gelderland besluit financieel te partici-
peren – het ontwerp- en bouwtraject definitief van start kan 
gaan.

 

1.3.5  Ondernemerschap

Ondernemerschap wordt in de sector beoordeeld aan de 
hand van de verhouding eigen inkomsten ten opzichte van 
ontvangen structurele overheidssubsidies. In 2020 werd 
24,0% aan eigen inkomsten behaald. In 2019 was dit percen-
tage nog 37,2. De oorzaak ligt in de sterk dalende eigen 
inkomsten door de lockdown, en de sterk gestegen subsidie 
inkomsten vanwege de aanvullende COVID-19-subsidie 

2020 2019 2018 2017 2016

eigen inkomsten* 807.864 1.244.836 1.175.846 1.287.750 980.316

2020 2019 2018 2017 2016

% eigen inkomsten 24,0 37,2 36,2 40,5 31,4

*genoemde bedragen zijn exclusief verstrekte vrijkaarten.

De eigen inkomsten van Toneelgroep Oostpool bedroegen in 
2020 € 807.864. Ze zijn daarmee € 313.136 lager dan begroot 
en € 436.972 lager dan in 2019. De daling ten opzichte van 
de begroting en vorig jaar is volledig toe te schrijven aan de 
annulering van een groot deel van de programmering van 

2020 vanwege overheidsmaatregelen om de pandemie te 
beteugelen. Er werden in 2020 veel minder voorstellingen 
gespeeld dan in 2019, en door de capaciteitsbeperkingen 
daalde de gemiddelde bezetting sterk. 

die het Ministerie van OCW beschikbaar stelde. Voor de 
BIS-periode 2017 t/m 2020 werd naar gemiddeld 35 % 
gestreefd. De norm is 23,5 %. Het gemiddelde resultaat over 
2017 t/m 2020 is ondanks het laatste uitzonderlijk slechte jaar 
toch nog uitgekomen op 34,5%. Over de periode 2013 t/m 
2016 realiseerde Oostpool 33,1 % aan eigen inkomsten.
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1.3.6  Risicobeheer

Zoals elke organisatie heeft ook Toneelgroep Oostpool 
te maken met een veelheid aan risico’s van een zeer 
uiteenlopende aard. Het gaat om een bundeling van strate-
gische, operationele en artistieke risico’s, die elk met een 
combinatie van kans en financiële impact gevolgen kunnen 
hebben voor de bedrijfsvoering. De mate waarin deze 
risico’s kunnen worden geaccepteerd hangt zowel af van 
de mogelijkheden om deze met bepaalde maatregelen te 
verminderen (verzekeringen, back-up processen, adminis-
tratieve controlemechanismen, procedures e.d.) als van het 
weerstandvermogen van de organisatie. 

In 2020 bleek dat het van fundamenteel belang is om te 
blijven investeren in goed risicomanagement. Een aantal 
risico’s die waren geïdentificeerd deden zich daadwerkelijk 
voor. Het betrof ondermeer het plotselinge vertrek van de 
artistiek directeur en het grotendeels wegvallen van de 
publieksinkomsten vanwege de pandemie. Het grootste 
strategische risico, het wegvallen van de continuïteit in 
financiering door de betrokken overheden, deed zich 
gelukkig niet voor. Integendeel, ondanks de situatie rondom 
het grensoverschrijdend gedrag van het voormalig bestuur, 
bleven de subsidienten vertrouwen houden in Oostpool 
en verlengden alle subsidienten wederom voor vier jaar de 
subsidierelatie. 

Oostpool werkt met een grote flexibele schil van medewer-
kers, die met enige regelmaat voor het gezelschap werkzaam 
zijn. Bij eventuele tijdelijke uitval van de vaste medewerkers 
kan op deze mensen een beroep worden gedaan. Mede 
dankzij de extra steun van het Ministerie van OCW kon deze 
schil in dezelfde mate betrokken worden bij activiteiten van 
Oostpool als in 2019. 

De risico’s op het gebied van veiligheid en integriteit zijn 
ten volle in de aandacht gekomen in 2020 en er zijn diverse 
maatregelen genomen om de kans dat zich opnieuw 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, te verkleinen. 
In gezamenlijkheid met andere theatergezelschappen 
is onder leiding van de NAPK een groot project gestart 
om risico’s op het gebied van sociale veiligheid in kaart 
te brengen beleidskader te ontwikkelen om risico’s weg 
te nemen, te minimaliseren en passende maatregelen te 
implementeren.

Het risicoprofiel van Oostpool in relatie tot het aanwezige 
eigen vermogen maakt dat de continuïteit van de organisatie 
ook bij onverhoopte en onverwachte gebeurtenissen niet in 
gevaar zal komen.

1.3.7  Financiën

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de 
financiële resultaten en stand van zaken ultimo 2020, zoals 
weergegeven in hoofdstuk 3: enkelvoudige jaarrekening 
2020.

De in de jaarrekening opgenomen begroting is de normbe-
groting voor 2019 en 2020 uit het beleidsplan 2017 t/m 
2020. Ten opzichte van deze normbegroting wijken de 
werkelijke cijfers soms sterk af, omdat de begroting in het 
beleidsplan gebaseerd is op een gemiddelde van meerdere 
jaren. Het gezelschap werkt echter met een jaarbudget 
dat is toegespitst op wat daadwerkelijk allemaal wordt 
ondernomen en houdt op die manier de kosten en baten 
goed in de hand, ook al wijken zij af van het meerjaren-
plan. Ook de subsidies wijken jaarlijks flink af ten opzichte 
van de begroting in het beleidsplan, vanwege het al dan 
niet toevoegen van zogenaamde arbeidsvoorwaardenmid-
delen door het ministerie van OCW en de ophoging van de 
subsidies door alle betrokken overheden met een indexering 
voor loon- en prijsstijgingen. 

Baten
De totale baten uit opbrengsten en subsidies bedroegen over 
het afgelopen jaar € 4.761.345. Dat is € 526.345 hoger dan 
de € 4.235.000 die in de normbegroting was opgenomen en 
€ 176.191 meer dan vorig jaar, toen in totaal € 4.585.154 aan 
baten werden ontvangen. 

De totale eigen inkomsten bedroegen in 2020 € 807.864. 
Dat is € 313.136 minder dan de normbegroting en € 436.972 
minder dan in 2019. In 2020 kwamen de inkomsten uit het 
spelen van voorstellingen uit op € 355.025. Dat is € 382.475 
minder dan de € 737.500 uit de normbegroting en € 467.906 
minder dan in 2019. De oorzaak ligt volledig bij de door de 
coronapandemie afgelaste producties en voorstellingen.

De sponsorinkomsten kwamen in 2020 uit op € 20.000. 
In 2019 bedroegen die nog € 15.000. Er was hiervoor  
€ 50.000 begroot. De ambitie om in 2020 nieuwe sponsors 
te werven is niet uit de verf gekomen door de focus op het 
crisismanagement in verband met corona en de onderzoeken 
naar grensoverschrijdend gedrag.

De inbreng van coproducenten was in 2020 met € 385.112 in 
lijn met vorig jaar en € 101.612 hoger dan het begrote bedrag 
van € 283.500. De samenwerking met HNT, Sonnevanck 
en Frascati Producties werd voortgezet en aangevuld met 
diverse kleinere samenwerkingen.

De indirecte opbrengsten bestaan voor het grootste deel 
uit inkomsten uit detachering van medewerkers. In 2020 
werd € 39.523 aan indirecte opbrengsten genoteerd. Dat is 
enigszins lager dan het bedrag in 2019 en de normbegroting. 
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Het wegvallen van de artistiek directeur was hier debet aan.
De bijdragen vanuit private middelen bedroegen € 8.203. 
Dit is aanzienlijk hoger dan vorig jaar, met name doordat 
online donaties veel vaker voor kwamen.
De totale structurele subsidies en bijdragen van overheden 
kwamen in 2020 uit op € 3.368.278. Dat is € 286.778 hoger 
dan de normbegroting en € 32.960 meer dan in 2019. Dit is 
verklaarbaar vanuit loon- en prijsbijstellingen die jaarlijks door 
de subsidienten worden gedaan.

Vanuit het Ministerie van OCW werd een incidentele aanvul-
lende subsidie ter hoogte van € 585.203 ontvangen om de 
gevolgen van de coronapandemie op te vangen (RAOCCC 
subsidie). Deze subsidie is benut om de terugvallende directe 
inkomsten door de diverse lockdowns te compenseren en 
nieuwe (offline en online) activiteiten te ontplooien, zodat 
de uitgaven aan vaste, tijdelijke en freelance medewerkers 
op hetzelfde niveau kon blijven als in 2019 (en zelfs licht kon 
groeien). Het deel van de subsidie dat niet aangewend hoefde 
te worden voor dit doel in 2020 (zie ook ‘resultaat’), is gereser-
veerd om ook in 2021 en 2022 de blijvende gevolgen die de 
coronacrisis zal hebben op de directie inkomsten te kunnen 
opvangen en de uitgaven aan inhuur van freelance en tijdelijke 
medewerkers ook dan op peil te kunnen houden. Er zijn door 
Oostpool verder geen gelden vanuit corona steunmaatregelen 
ontvangen vanuit andere overheden of particuliere fondsen.

Lasten 
De totale lasten bedroegen in 2020 € 4.426.635 tegen  
€ 4.552.866 in 2019 en € 4.235.000 volgens de normbegro-
ting. Dat is € 191.635 hoger dan begroot en € 126.231 lager 
dan in 2019.

De beheerlasten bedroegen in 2020 € 968.561 en zijn  
€ 58.561 hoger dan de normbegroting en €81.883 gestegen 
ten opzichte van 2019. Deze stijging is met name toe te 
schrijven aan de twee onderzoeken naar grensoverschrijdend 
gedrag door twee externe bureaus (overige personeelskosten/
ARBO) en daarnaast door de uitbreiding van de staf met een 
medewerker verkoop / fondsenwerving. 

De totale activiteitenlasten waren met € 3.458.074 lager dan 
in 2019. Toen bedroegen deze lasten € 3.666.188. De normbe-
groting is € 3.325.000. Er waren in 2020 minder producties 
en voorstellingen dan begroot. Door tijdig ingrijpen pakten 
de materiële activiteitenlasten fors lager uit. Conform de 
afspraken met de sociale partners en het Ministerie, hield 
Oostpool de personele activiteitenlasten echter meer dan 
boven het niveau van 2019, waardoor zelfs een grotere groep 
freelancers en tijdelijke medewerkers dan in 2019 ondanks de 
lockdowns toch aan het werk bleven bij Oostpool.

Voorzieningen
Er is een reorganisatievoorziening opgenomen van € 80.000, 
betreffende de implementatie van de uitkomsten van het 
onderzoek door de commissie Ten Brink/De Reu. Het betreft 
ondermeer wijzigingen in de organisatiestructuur, het 
management en de werkwijzen.  

Resultaat 
Het saldo uit gewone bedrijfsvoering over 2020 is € 334.709 
positief. In 2019 werd een positief resultaat genoteerd van 
€32.288. Het saldo van rentebaten en -lasten maakt dat 
het uiteindelijke exploitatieresultaat op € 332.968 uitkomt. 
Dat is 7% van de totale exploitatie. Het volledige exploitatie-
resultaat is toe te schrijven aan de voor de komende jaren 
gereserveerde incidentele aanvullende RAOCCC subsidie 
die het Ministerie van OCW ter beschikking stelde om 
de gevolgen van de maatregelen van de overheid om de 
coronapandemie te bestrijden op te vangen. Zoals bekend 
zullen die gevolgen ook in 2021 en 2022 nog doorwerken in 
onze sector. Om die reden is de RAOCCC subsidie slechts 
voor een deel aangewend in 2020 en voor het overige deel 
gereserveerd voor de komende jaren.

Totale eigen vermogen 
Het bovengenoemde exploitatiesaldo wordt deels 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve digitalisering 
(€ 100.000). Deze reservering is opgenomen om de 
blijvende veranderingen in de sector op het gebied van 
het combineren van digitale / online toepassingen van de 
voorstellingen en activiteiten met de traditionele vormen 
verder te ontwikkelen en te faciliteren. De verwachting 
is dat in 2021 aanzienlijke kosten gemaakt zullen worden 
voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en de 
vertaling daarvan naar livestream concepten in combinatie 
met de toepassing van apps, film en televisie. Ook wordt 
een bestemmingsreserve gevormd van € 232.968 om de 
negatieve gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. 

Het totale eigen vermogen neemt toe van € € 291.224 eind 
2019 naar € 624.192 eind 2020. In paragraaf 3.4 Toelichting 
op de balans per 31 december 2020 is een berekening 
opgenomen van de toedeling van het resultaat aan de 
algemene reserve. 

Solvabiliteit 
Het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen/totaal 
vermogen*100%) bedraagt per ultimo 2020 39,8%. In 2019 
was dit 32,8 %. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hanteert 10% als een kritische grens voor 
culturele instellingen. 

Liquiditeit 
De liquiditeit wordt beoordeeld aan de hand van de current 
ratio ((vlottende activa – voorraden) / kort lopende schulden). 
Deze ratio bedraagt ultimo 2020 1,57. Eind 2019 was dit 
kencijfer 1,34. Het Ministerie houdt 1,3 als kritische grens 
aan. Het gaat hier om een momentopname per 31 december 
van elk jaar. Oostpool ervaart door het jaar heen geen 
liquiditeitsproblemen. Het eigen vermogen waarover het 
gezelschap beschikt is hiervoor een belangrijke verklaring, 
net als de regelmatige bevoorschotting van de subsidies door 
de overheden gecombineerd met een constante monitoring 
van de liquiditeit. 
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1.3.8 Vooruitblik 2021

Toneelgroep Oostpool werkt in 2021 aan de hand van de 
normbegroting die voor dat jaar van toepassing is vanuit de 
BIS-toekenning 2021-2024. Deze begroting is opgenomen als 
paragraaf 3.10 in de jaarrekening. Gezien de zeer onvoorspel-
bare situatie vanwege de coronapandemie, is deze begroting 
echter niet maatgevend voor hoe het jaar daadwerkelijk zal 
verlopen. Op verzoek van het Ministerie van OCW levert 
Oostpool daarom per 1 juni 2021 een aangepaste 4-jaren 
begroting en activiteitenbegroting in, waarin de huidige 
kennis en verwachtingen over de effecten van de corona- 
pandemie in 2021 en de jaren daarna zoveel als mogelijk zijn 
verwerkt.

In de periode tot aan juli 2021 is de verwachting dat er niet 
of nauwelijks voorstellingen voor een publiek in de theater-
zaal kunnen worden getoond. Er wordt derhalve vol ingezet 
op livestreams en waar mogelijk televisie uitzendingen. 
Vanaf mei worden – indien de coronasituatie het toelaat - 9 
nieuwe producties gemaakt, waarvan 3 voor de grote zalen 
van de schouwburgen. Het aantal voorstellingen en de 
mogelijkheden om publiek te ontvangen bij de voorstellingen 
zijn op het moment van opstellen van dit jaarverslag nog 
onvoldoende goed in te schatten gezien de onvoorspelbaar-
heid van de ontwikkeling van de pandemie en de effectiviteit 
van de vaccinatiestrategie.

Arnhem, 16 maart 2021

Bestuur Stichting Toneelgroep Oostpool, 

Michiel Nannen,
zakelijk directeur/bestuurder
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2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De 2020 was voor alle medewerkers, het bestuur en de Raad 
van toezicht een jaar van uitersten. We zijn geconfronteerd 
met de coronacrisis en begin maart 2020 met meldingen 
van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, de stroom aan 
reacties daarop en het daaruit volgende vertrek van Marcus 
Azzini. 

Tegelijkertijd hebben we ervaren dat Oostpool, de medewer-
kers en de directie een enorme veerkracht hebben en 
ondanks alles een enorme inzet en drive hebben getoond 
om te bouwen aan Oostpool. Die trots en gedrevenheid van 
iedereen, de tomeloze inzet en betrokkenheid van de nieuwe 
zakelijk directeur geven ons ontzettend veel vertrouwen in 
de toekomst. Een toekomst waarin we verder invulling geven 
aan ons thema ‘hoe nu mens te zijn’. Niet alleen op het 
podium, maar vooral ook achter de schermen. Oostpool is 
een gezelschap dat prachtig en inspirerend toneel maakt in 
een veilige en inclusieve omgeving waar je jezelf mag zijn, je 
grenzen kunt aangeven en gezien wordt.

We willen hier nogmaals onze dank uitspreken naar de 
melders van het eerste uur en iedereen die vervolgens 
aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag 
heeft meegewerkt en zijn/haar ervaringen heeft willen 
delen. We zijn oprecht blij dat de onderste steen boven is 
gekomen en dat we nu duidelijke handvatten hebben voor 
de toekomst. Want dit mag nooit meer gebeuren. Niet bij 
Oostpool en ook niet ergens anders.  

In dit verslag van de RvT gaan we eerst in op het onderzoek 
naar grensoverschrijdend gedrag, de uitkomsten en wat dit 
betekent voor de artistieke leiding het functioneren van de 
RvT (de zelfevaluatie zit hierin verwerkt) en het besturings-
model. Vervolgens gaan we in op de bijzondere situatie die 
het coronavirus met zich mee bracht en brengt. En tenslotte 
op de meer gebruikelijke punten die in het verslag aan de 
orde moeten komen zoals de rol van de RvT, samenstel-
ling, vergaderfrequentie, financiële situatie, en andere 
ontwikkelingen.

Onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
en sociale veiligheid
Een groot deel van 2020 stond in het teken van de 
onderzoeken naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag 
door bestuurders van Oostpool in de periode 2008-2019. 
De raad van toezicht gaf in juni 2020 opdracht tot een groot 
en veelomvattend onderzoek dat werd uitgevoerd door een 
onderzoekscommissie, bestaande uit Leo ten Brink en Tamara 
de Reu. Het rapport van de commissie, de conclusies een de 
aanbevelingen heeft de raad van toezicht volledig omarmd.

Aanleiding voor het onderzoek was een brief van 4 ex- 
medewerkers van Toneelgroep Oostpool in maart 2020 aan 

de RvT waarin zij melding maakten van grensoverschrijdend 
gedrag (seksuele intimidatie en machtsmisbruik) door de 
artistiek directeur van Oostpool. In opdracht van de Raad 
van toezicht van Oostpool is daarop in eerste instantie 
door het bureau Bezemer & Schubad een klachtonderzoek 
ingesteld naar deze meldingen. Uit dit onderzoek is niet 
of onvoldoende gebleken van machtsmisbruik of seksuele 
intimidatie. Wel moesten verschillende maatregelen leiden 
tot een veiliger en professionelere cultuur. De uitkomsten 
van het onderzoek zijn door de Raad van toezicht overge-
nomen. De conclusie om de aanbevelingen over te nemen 
en de wijze van communicatie hierover, hebben geleid tot 
reacties van ontsteltenis bij de vier (oorspronkelijke) melders. 
Vervolgens heeft de raad in mei 2020 een brief van een groot 
aantal verontruste (ex)- medewerkers ontvangen, waarin 
kritiek wordt geuit op het handelen van de raad van toezicht. 
We zouden onzorgvuldig en te formeel zijn omgegaan met 
de melders en er zouden te weinig melders zijn gehoord. 
Daarop heeft de Raad van toezicht, na advies te hebben 
ingewonnen van Mores.online, besloten tot een aanvullend 
en verdiepend onderzoek naar ervaren grensoverschrijdend 
gedrag. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over 
wat zich heeft afgespeeld binnen Oostpool (in de jaren 
2008-2019). Daarnaast wilden we, aan de hand van de 
meldingen, bepalen welke veranderingen/verbeteringen 
kunnen/moeten worden aangebracht in de organisatie en 
cultuur bij Oostpool om een veilige werkomgeving te borgen. 
In samenspraak met de onderzoekscommissie Ten Brink/
De Reu hebben we gekozen voor een signaal- en cultuuron-
derzoek. De opzet van dit onderzoek is een veilig kader te 
bieden, juist omdat duidelijk is geworden dat de angst om 
een melding te doen groot is. 

De onderzoeksopdracht was: voer een verdiepend onderzoek 
uit wat de mogelijkheid biedt om, waar het grensoverschrijdend 
gedrag betreft, vertrouwelijk en geanonimiseerd te vertellen 
over eigen ervaringen, de cultuur en/of de processen bij 
Oostpool en mee te denken over veranderingen die nodig zijn 
om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is: de combinatie 
van het gedrag van beide directeuren in de periode 2008-2019, 
de patronen die hieruit voortkwamen en het ontbreken van een 
goed vangnet heeft volgens de onderzoekscommissie geleid 
tot een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag oogluikend 
werd toegestaan. 

Implementatie aanbevelingen onderzoekscommissie
De aanbevelingen van de commissie hebben ten eerste 
betrekking op “afhechten onderzoek en heling”, dat wil 
zeggen nazorg voor alle betrokkenen bij het onderzoek, 
erkenning van de ervaringen van de melders, waar nodig 
inzetten op heling en herstel. Ten tweede moet er gewerkt 

worden aan verbetering binnen de organisatie (d.m.v. een 
kritische beschouwing m.b.t. de verdeling van macht, de rol 
en invulling van de RvT, het opzetten van een personeels-
vertegenwoordiging en het implementeren van beleid en 
protocollen m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen), de 
samenwerking binnen Oostpool (aandacht voor leider-
schapscompetenties met coaching waar nodig, werken 
aan een open en transparante cultuur, meer verbinding met 
flexibele artistieke medewerkers), vangnet (toegankelijke 
vertrouwenspersonen, duidelijkheid over het beleid m.b.t. 
(on)gewenste omgangsvormen, beschikbaarheid van profes-
sionele klachtencommissie) en tot slot de samenwerking 
binnen de sector (vergroten van de veiligheid in samenwer-
king met partners binnen de sector en faciliteren van bijv. 
dialoogsessies met de sector over gewenste omgangs-
vormen). Op basis van de conclusies en aanbevelingen van 
de onderzoekscommissie is besloten dat Marcus Azzini niet 
terugkeert als artistiek directeur/bestuurder en geen activi-
teiten meer zal ontplooien voor Oostpool. 

Een volgend belangrijk punt in de aanbevelingen is de 
werking van het besturingsmodel. De onderzoekers hebben 
ook naar de rol van de raad van toezicht gekeken. Daaruit 
blijkt dat het toegepaste model van een raad van toezicht 
die op afstand functioneert, in combinatie met het voorma-
lige tweehoofdige bestuur (2010 – 2019) die zorgde voor 
een cultuur van angst en confrontaties uit de weg ging, 
niet goed heeft gewerkt. Dit zorgde voor onvoldoende 
checks and balances en heeft er mede toe geleid dat deze 
onveilige situatie heeft kunnen ontstaan. Het vraagt een 
heroverweging van de rolinvulling en samenstelling van de 
raad van toezicht en de rolinvulling van de directie, zodat 
het besturingsmodel daadwerkelijk leidt tot een veilige, 
integere en inspirerende werkomgeving. Aan het einde van 
het verslagjaar heeft Karen Verkerk, voorzitter van de RvT 
vanaf 2017, aangegeven om persoonlijke redenen af te zien 
van een herbenoeming voor een tweede termijn van nog 
eens vier jaar. Vanaf januari 2021 wordt zij in die rol tijdelijk 
vervangen door de vicevoorzitter Rinske van Heiningen en 
is een wervingsproces gestart voor een nieuwe voorzitter 
van de RvT. Deze willen wij de ruimte bieden om de werking 
van het besturingsmodel te verbeteren en de samenstelling 
van de Raad van toezicht zodanig vorm te geven dat deze 
aansluit bij de opgave van Oostpool. Op deze manier kan 
Toneelgroep Oostpool een nieuwe start maken. Het streven 
is om voorjaar 2021 een voorzitter te benoemen, zodat er 
een goede en spoedige overdracht kan plaatsvinden aan de 
nieuwe voorzitter. 

Voor de werving van de nieuwe artistiek directeur laat 
de Raad van toezicht zich begeleiden door een ervaren 
deskundige, te weten Naima Azough. Er is een uitgebreide 
procedure opgesteld waarbij de huidige bestuurder en een 

adviescommissie betrokken is met leden uit alle hoeken 
van de organisatie (incl. flexibele medewerkers). Ook wordt 
er een ontwikkelassessment m.b.t. gedrag en leiderschap 
afgenomen. De werving van de nieuwe voorzitter voor de 
Raad van toezicht vindt plaats onder de deskundige begelei-
ding van Elisabeth Dielesen van Cultuur+Ondernemen. 

De overige verbeteringen die zijn aanbevolen betreffen 
de interne organisatie van Oostpool en worden door het 
bestuur ter hand genomen (en zijn ook in het bestuursverslag 
beschreven). De raad zal dit proces nauwlettend en met 
grote betrokkenheid volgen. 

De komende periode zal Toneelgroep Oostpool veel tijd 
besteden aan nazorg en in gesprek gaan met de mensen 
die bij en voor Oostpool werken en gewerkt hebben. 
Ook binnen de hele sector blijven dat type gesprekken over 
dit onderwerp van groot belang. Met de huidige bestuurder 
zullen we er alles aan doen om te leren van deze ingrijpende 
periode om met alle betrokkenen te werken aan een open, 
transparante en veilige werkomgeving binnen Oostpool voor 
alle vaste, flexibele medewerkers en stagiairs. 

Concluderen moge het duidelijk zijn dat de raad van toezicht 
alle aanbevelingen volledig onderschrijft. Het gaat er nu 
om dat de medewerkers, freelancers, stagiairs en anderen 
daadwerkelijk zélf elke dag gaan voelen én ervaren dat 
Toneelgroep Oostpool een veilige en inspirerende omgeving 
is om in te werken, waarin we met elkaar kunnen blijven 
bouwen aan de prachtige producties van Oostpool.

Zorgvuldigheid en transparantie zijn gedurende het hele 
proces altijd het uitgangspunt geweest. Met betrekking tot 
de vorm van het onderzoek, de snelheid van het proces en 
de communicatie erover, heeft de raad van toezicht gezocht, 
geprobeerd en geleerd. Rondom het eerste onderzoek 
(Bezemer & Schubad) zijn er verkeerde inschattingen 
gemaakt, waardoor er een onjuiste volgorde van communi-
ceren is gehanteerd en er teveel vertrouwd is op het oordeel 
en advies van experts. We beseffen terdege dat het veel 
moed kost om naar voren te stappen en melding te maken 
van een negatieve persoonlijke ervaring bij Oostpool. Het is 
dan ook bijzonder pijnlijk dat we hebben moeten constateren 
dat degenen die zo moedig waren, zich gedurende het eerste 
onderzoek en bij de presentatie van de resultaten (en vervolg-
stappen) daarvan onvoldoende erkend, veilig en gehoord 
hebben gevoeld. Dat dit onbedoeld tot veel pijn en boosheid 
heeft geleid betreuren we en daarvoor bieden we onze 
oprechte excuses aan. Dit hebben we ook in een persoonlijk 
gesprek aan de betrokkenen verteld. Achteraf moeten we 
constateren dat er in het proces zaken verkeerd zijn gegaan en 
dat hierdoor de communicatie vanuit de raad van toezicht met 
de betrokkenen niet zorgvuldig genoeg is geweest.
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Rol, samenstelling en vergaderingen raad van toezicht
De raad van toezicht heeft de taak toezicht te houden op het 
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 
in de Stichting Toneelgroep Oostpool. Hij staat de directie-/
bestuursleden met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn 
taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de 
stichting. Daarbij is de raad van toezicht de werkgever van 
het bestuur. De raad van toezicht is zich bewust van de 
maatschappelijke rol van Toneelgroep Oostpool en probeert in 
de diverse netwerken van zijn leden aandacht te vragen voor 
die belangrijke rol. 

Onze raad bestond in 2020 uit vijf leden en kent een rooster 
van aftreden dat hieronder is weergegeven. Aangegeven is 
wanneer bij herbenoeming de termijn eindigt. In overeen-
stemming met de Governance Code Cultuur houdt de 
raad van toezicht een zittingsduur aan voor zijn leden van 
maximaal tweemaal vier jaar. Op dit moment is er zoals 
eerder benoemd een vacature voor de portefeuille van 
voorzitter van de raad. Bijlage B van dit jaarverslag is een 
opsomming van de hoofd- en nevenfuncties van de leden 
van de raad. 

Normaal gesproken vergadert de raad van toezicht vijf 
maal per jaar op basis van een jaaragenda. Op deze manier 
borgen we dat alle te bespreken onderwerpen aan de orde 
komen en ook duidelijk is welke informatie en wanneer door 
het bestuur aan de raad van toezicht beschikbaar moet 
worden gesteld. Daarnaast zijn wij als leden zoveel mogelijk 
aanwezig bij premières en bij andere bijeenkomsten van het 
gezelschap. Ook komt het voor dat in de vergaderingen van 
de raad van toezicht afdelingshoofden gevraagd worden 
presentaties te verzorgen. In voorkomende gevallen leggen 
leden van de raad van toezicht en de zakelijk directeur 
gezamenlijk bezoeken af aan stakeholders, zoals overheden. 

Naast de statuten van stichting Toneelgroep Oostpool is er 
een reglement voor de raad van toezicht en een bestuursre-
glement, waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de rvt leden enerzijds en de bestuursleden anderzijds zijn 
uitgewerkt. Wij hanteren de Governance Code Cultuur en 
passen de acht principes van goed bestuur toe. Eenmaal per 
jaar wordt de code besproken en bekeken in hoeverre het 
besturingsmodel nog voldoet. 

naam portefeuille geboorte datum 1e benoeming 1e termijn 2e termijn

Karen Verkerk voorzitter 1965 01-01-2021 01-01-2021 -

Rinske van Heiningen vice voorzitter 1970 01-01-2017 01-01-2022 01-01-2026

Christiaan Mooij artistiek 1973 01-09-2018 01-09-2023 01-01-2027

Malika El Mouridi hr/inclusie 1971 01-02-2020 01-02-2024 01-01-2028

Elze Meijering financiën 1957 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026

Zoals aangegeven was 2020 geen normaal jaar. In het 
voorjaar ontving de Raad van toezicht de melding over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens heeft dit, 
naast de Corona crisis, de raad van toezicht en de organi-
satie bijna volledig in beslag genomen. Naast de 5 reguliere 
vergaderingen om de gebruikelijke punten van de jaaragenda 
te behandelen, hebben we vele malen extra vergaderd, in 
sommige periodes wekelijks en soms ook meerdere keren 
per week. Daarin ging het vooral over wat er bij Oostpool 
was en is gebeurd, het effect dat dit heeft gehad op alle 
betrokken en vooral de melders, wat de onderliggende 
patronen zijn geweest die tot deze situatie hebben geleid, 
wie daarin welke rol heeft gehad en hoe we dit in de 
toekomst kunnen voorkomen. Want van meteen af aan was 
duidelijk dat we grensoverschrijdend gedrag in welke vorm 
dan ook, niet tolereren en dat we als raad van toezicht de 
volle verantwoordelijkheid wilden nemen. 

Ook de enorme impact van de COVID-19-pandemie maakte 
dat de raad zeer betrokken was bij de situatie van Oostpool. 
In de eerste fase waarin onduidelijk was of er noodsteun 
zou komen, was er intensief contact tussen bestuur en raad 
over de financiële situatie. Gedurende de gehele periode is 
er nauwlettend gevolgd of de medewerkers en freelancers 
ondanks de pandemie op een veilige manier konden werken 
in de periodes dat de overheid dit toeliet. De raad heeft 
enorme waardering voor de wijze waarop de medewerkers 
ondanks de zeer moeilijke omstandigheden toch nog een 
groot scala aan voorstellingen en activiteiten wist te organi-
seren, zonder dat dit leidde tot coronabesmettingen.

Naast deze twee grote crises heeft de Alliantie 
Lauwersgracht de nodige aandacht gehad van de raad van 
toezicht. Dit bestuurlijk initiatief dat ten doel heeft de positie 
van Arnhem als culturele hoofdstad van Oost-Nederland 
te versterken en gezamenlijke huisvesting te realiseren 
voor het Stadstheater en Introdans, Oostpool en PHION 
in Arnhem, wordt door het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Arnhem ondersteund. De raad 
van toezicht is verheugd dat de Arnhemse gemeenteraad 
in december 2020 groen licht gaf voor de verder uitwerking 
van de verbouw- en samenwoonplannen tot een PVE, en 
het budget bepaalde waarbinnen de plannen gerealiseerd 
moeten worden op basis van de voorgelegde business case 

voor het project. De raad spreekt haar hoop uit dat ook de 
provinciale staten van Gelderland de benodigde bijdrage 
zullen leveren, zodat een lang gekoesterde wens om in het 
Stadstheater te gaan samenwonen met Introdans en PHION, 
in vervulling kan gaan. De raad van toezicht wordt door de 
zakelijk directeur waar nodig op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. De raad houdt daarbij, net als het bestuur, 
de eigen belangen van Toneelgroep Oostpool in relatie tot de 
belangen van de Alliantie steeds voor ogen.

In juni 2020 bracht de Raad voor Cultuur een loven advies 
naar buiten over Toneelgroep Oostpool op basis van de 
BIS-aanvraag 2021-2024. Het Ministerie van OCW nam 
dit advies over en daarmee blijft Oostpool één van de vier 
grote toneelgezelschappen van Nederland in de culturele 
basisinfrastructuur. De provincie Gelderland en Overijssel, 
evenals de Gemeente Arnhem volgden het voorbeeld van 
het Ministerie en hebben ook voor vier jaar structurele 
subsidie toegezegd. Voor de continuïteit van de stichting 
is deze voortzetting van de financiering door het Rijk en 
de Oostelijke overheden van groot belang. De plannen die 
door het bestuur zijn ontwikkeld in samenwerking met een 
groot aantal partners in Oost-Nederland en de rest van 
Nederland, zijn ambitieus en vernieuwend. De raad is trots 
op de maatschappelijke impact die het gezelschap weet 
te bereiken en ondersteunt de plannen die zijn ontwikkeld 
om de ingezette lijn verder door te trekken, ook nu er een 
nieuwe artistiek directeur gaat worden aangesteld.

Monitoring
Normaalgesproken kent ons vergaderagenda een aantal 
vaste onderwerpen, die worden voorbereid door het bestuur. 
Het bestuurslid dat is belast met de artistieke leiding licht de 
plannen, realisatie en evaluatie toe van de diverse producties. 
In zijn afwezigheid heeft de interim artistieke leiding deze 
rol overgenomen en deze werd via de zakelijk directeur met 
de raad besproken. De keuze van het soort productie (grote 
zaal, kleine zaal, educatief) wordt steeds afgeleid van het 
beleidsplan voor de vigerende periode van vier jaar. Voor 
dit verslag is dat het beleidsplan 2017 t/m 2020 dat in 2016 
door de subsidiegever is geaccepteerd. In het beleidsplan zijn 
onderbouwde keuzes gemaakt ten aanzien van grote en kleine 
zaal producties, educatief en jeugdtheater, aantallen voorstel-
lingen en aantallen bezoekers. Dit leidt dan tot een meerjarige 
normbegroting die steeds als basis dient voor de geprogno-
tiseerde en werkelijk behaalde resultaten. De invulling 
van de productie, de regisseur, de spelers, vormgeving en 
dergelijke is de verantwoordelijkheid van de artistieke leiding 
van Toneelgroep Oostpool. Als raad van toezicht nemen wij 
kennis van de plannen en van de realisatie, maar bemoeien 
wij ons niet met de artistieke keuzes. Wij krijgen tweemaal per 
jaar financiële kwantitatieve rapportages van de individuele 
producties en bespreken de werkelijke scores in vergelijking 
met de normbegroting en productieplan, mede aan de hand 
van publiciteit en eigen ervaringen.

Ten aanzien van de activiteiten van de organisatie in zijn 
geheel, spreken wij intensief over de financiële situatie, 
keuren het jaarlijkse werkbudget goed, bespreken de feitelijke 
realisatie in vergelijking met dit budget en de normbegroting 
zoals die ten grondslag ligt aan de subsidie-toezeggingen 
en stellen, na kennisneming van de rapportering van de 
externe accountant, de jaarrekening en het jaarverslag vast. 
Ook nemen we kennis van eventuele feedback van belangrijke 
stakeholders, zoals de subsidiegevers en de Raad voor Cultuur. 

Het is onze taak om er op toe te zien dat de kernactiviteiten 
van het gezelschap zonder gevaar voor continuïteit en in 
een veilige werkomgeving kunnen worden uitgevoerd. 
De raad van toezicht is verheugd dat de financiële positie 
van de stichting stabiel is, ondanks de grote impact van de 
COVID-19-pandemie.

In 2020 is het monitoringproces niet volgens de vaste 
patronen verlopen. Vanwege corona moesten in het voorjaar 
de nodige keuzes gemaakt worden in de programmering. 
Vervolgens heeft het onderzoek naar grensoverschrijdend 
gedrag in 2020 grote aandacht gevraagd van de raad van 
toezicht, omdat ze aangesproken partij was en de opdracht-
gever van beide onderzoeken. 
 
De raad van toezicht is zich ervan bewust dat door het 
onderzoek en de implementatie van de aanbevelingen, naast 
de dagelijkse impact van de COVID-19-pandemie, de druk 
op de organisatie groot is. Een klein team is verantwoordelijk 
voor al deze opgaven, naast de gerichtheid op een kwalita-
tief hoogstand en groot aantal producties met een divers 
karakter qua aard en omvang. Dat is een buitengewone 
prestatie, waarvoor veel waardering bestaat, maar dat ook 
blijvende aandacht behoeft. 

Twee leden van onze raad hebben het jaarlijkse evaluatie- 
gesprek met de bestuurder gevoerd. Hierbij wordt gesproken 
over de aansturing van de organisatie, de uitkomst van 
de personeelsbijeenkomsten, ziekteverzuim en eventuele 
oorzaken, de follow-up van afspraken, de ontwikkelings- 
mogelijkheden en de beloning. 

In 2020 is een vervolg gegeven aan de inrichting van een 
beleid omtrent risicomanagement. Er is op basis van de in 
2019 uitgewerkte inventarisatie van zowel de risico’s als van 
de genomen en nog te nemen beheersmaatregelen, verder 
geconcretiseerd hoe hier invulling aan te geven. De situatie 
in 2020 gaf daar ook alle aanleiding toe.

De samenstelling van de raad van toezicht heeft de volle 
aandacht van de raad. Deskundigheid, diversiteit en onafhan-
kelijkheid zijn daarbij de leidende principes. Onder leiding 
van de nieuwe voorzitter wordt in 2021 de samenstelling 
van de raad van toezicht opnieuw bezien. Hij of zij krijgt 
de vrijheid om de samenstelling van de Raad van toezicht 
zodanig vorm te geven dat deze aansluit bij de opgave van 
Oostpool, waarbij vanzelfsprekend ook de code cultural 
governance als toetssteen wordt gebruikt.
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Jaarverslag en jaarrekening 2020
Zoals elk jaar heeft de externe accountant een vergadering 
van de raad bijgewoond. In dit gesprek hebben wij kunnen 
constateren dat er geen grote aandachtspunten zijn die 
opvolging behoeven en dat er geen onverwerkte controlever-
schillen zijn. Dit stemt tot tevredenheid.
Wij hebben kennisgenomen van zowel het jaarverslag van 
het bestuur en van de door hen opgestelde jaarrekening  
over 2020, die sluit met een positief exploitatieresultaat van  
€ 332.968 terwijl een nihil resultaat was begroot. De reden 
van dit resultaat is de incidentele subsidie van het Ministerie 
van OCW die gereserveerd is voor het opvangen van de 
nog te verwachten tegenvallers in 2021 en 2022 door de 
COVID-19 situatie. We ondersteunen de wijze waarop 
hiervoor bestemmingsreserves zijn gevormd. 

Tevens ontvingen wij de goedkeurende verklaring van onze 
externe accountant Kamphuis & Berghuizen. De jaarrekening 
hebben wij ongewijzigd vastgesteld.

De raad van toezicht is trots op het bestuur, de vaste en 
tijdelijke medewerkers van Toneelgroep Oostpool die de in 
dit verslag genoemde prestaties hebben weten te bewerk-
stelligen onder deze extreem moeilijke omstandigheden. 
De veerkracht én werkkracht is groot. Wij wensen hen voor 
2021 een helend en inspirerend jaar toe. 

Arnhem, 16 maart 2021

Raad van toezicht stichting Toneelgroep Oostpool 

Rinske van Heiningen, vicevoorzitter
Elze Meijering, portefeuille financiën
Christiaan Mooij
Malika El Mouridi
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3. JAARREKENING 2020

3.1 Balans per 31 december 2020 na voorstel resultaatverdeling

ACTIVA 31-dec-20 31-dec-19

I Immateriële vaste activa  -    -   

II Materiële vaste activa 120.514 88.469

- Inventaris en inrichting 41.740 46.610

- Andere vaste bedrijfsmiddelen 78.774 41.859

III Financiële vaste activa  -    -   

Totale Vaste Activa 120.514 88.469

I Voorraden 90.432 200.027

- Onderhanden activiteiten 90.432 199.477

- Overige voorraden - 550

II Vorderingen 307.054 215.104

- Debiteuren 114.129 57.147

- Rek. Courant St. Toneelhuis Arnhem 114.707  91.819

- Rek. Courant CNA-CEA  -     -   

- Belastingen 68.734 30.766

- Overlopende activa 3.604 28.972

- Overige vorderingen 5.880 6.400

III Liquide middelen 1.049.499 383.538

Totale Vlottende Activa 1.446.985 798.669

TOTALE ACTIVA 1.567.499 887.138

PASSIVA 31-dec-20 31-dec-19

I Algemene reserve 91.224 91.224

- Stichtingskapitaal 4 4

- Reserve 91.220 91.220

II - Reserve I - -

27.209 -

Ministerie van OC&W - -

Provincie Gelderland 27.209 -

Provincie Overijssel - -

Gemeente Arnhem - -

III Bestemmingsreserve 505.760 200.000

Totale Eigen Vermogen 624.192 291.224

I Reorganisatievoorziening 80.000

II Schulden 863.306 547.510

- Leveranciers 273.594 139.645

- Belastingen 132.292 70.092

- Pensioenen 21.336 5.405

- Overige schulden 436.084 332.368

-  Rek. Courant St. Toneelhuis Arnhem -

III Vooruitontvangen subsidies / bijdragen - 48.404

- Overige subsidies / bijdragen - 48.404

Totale Kortlopende Schulden 863.306 595.914

TOTALE PASSIVA 1.567.499 887.138
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3.2 Exploitatierekening 2020

BATEN Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

1 Publieksinkomsten binnenland 350.525 737.500 818.681

2 Recette/kaartverkoop 20.347 87.933

3 Uitkoop 191.126  197.716  

4 Partage 118.235 480.284  

5 Overige publieksinkomsten 20.816 52.748  

6 Publieksinkomsten buitenland 4.500  -   4.250

7 Totale publieksinkomsten 355.025  737.500 822.931 

8 Sponsorinkomsten 20.000 55.000  15.000  

9 Vergoedingen coproducent 385.112 283.500  344.461 

11 Totaal overige directe inkomsten 405.112 338.500  359.461

12 Totaal directe Inkomsten 760.137  1.076.000 1.182.392

13 Indirecte inkomsten 39.523 45.000 59.760

14 Private middelen particulieren en vrienden 8.203 - 2.684

18 Totale bijdragen uit private middelen 8.203  -   2.684

19 Totaal eigen inkomsten 807.864 1.121.000 1.244.836

25 Totaal Structurele overheidssubsidie 3.368.278 3.081.500 3.335.318

21 Ministerie van OCenW 2.921.883 2.675.000 2.900.915

22 Prov. Gelderland en Overijssel 379.625 345.000 368.968

23 Gemeente Arnhem 66.770 61.500 65.435

26 Totaal incidentele subsidies  585.203  32.500 5.000 

26
Gemeente Arnhem bijdrage Evacuee/
Jansbeek

 -  32.500  5.000 

26 Incidentele subsidie OCW COVID‐19 585.203

Totaal Subsidies 3.953.481 3.114.000 3.340.318

TOTALE BATEN 4.761.345 4.235.000 4.585.154

LASTEN Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

1 Beheerlasten materieel 511.969 580.000 505.276

- Huisvestingskosten 281.474 289.847

- Bureaukosten 128.492 112.586

- Algemene publiciteitskosten 61.881 66.509

- Afschrijving 40.123 36.334

2 Beheerlasten personeel 456.592 330.000 381.402

- Medewerkers in vaste dienst 366.156 381.402

- Tijdelijke medewerkers / honoraria               90.436             -  

3 Beheerlasten totaal 968.561 910.000 968.561

4 Activiteitenlasten materieel 931.305 1.125.000 1.286.090

- Voorbereidingskosten 307.500 290.992

- Uitvoeringskosten 160.511 379.913

- Organisatiekosten 314.244 413.468

- Specifieke publiciteitskosten 149.050 201.717

5 Activiteitenlasten personeel 2.526.769 2.200.000 2.380.098

- Medewerkers in vaste dienst 1.297.236 1.217.547

- Uitkering ZW ‐-128.441 -64.322

- WGA en Vakantiereservering 35.958

- Verzuimverzekering 21.197

- Vergoeding woon‐werkverkeer 25.675

- Tijdelijke medewerkers / honoraria 1.275.144   1.226.873  

6 Activiteitenlasten totaal 3.458.074 3.325.000 3.666.188

TOTALE LASTEN 4.426.635 4.235.000 4.552.866

7 SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 334.709  -   32.288

8 Saldo rentebaten / -lasten -1.741  -   ‐-3.088

8 Saldo bijzondere baten /-lasten  -   

EXPLOITATIERESULTAAT 332.968  -   29.200
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3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Stelselwijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijzigingen
In 2020 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

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

Schattingen
Voor de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening, is het nodig dat het bestuur 
van Toneelgroep Oostpool zich over verschillende zaken 
een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij 
de toelichting

Algemene grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening
De jaarrekening over 2020 is opgesteld in overeenstem-
ming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 
bijzonder Richtlijn 640 inzake de verslaggeving voor organi-
saties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor 
de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de 
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Subsidies 
Cultuurinstellingen 2017‐2020 van het ministerie van OCW 
en de bepalingen van en krachtens de WNT. De jaarreke-
ning is opgesteld in Euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn 
gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Continuïteit
De door het ministerie van OCW en andere overheden 
toegezegde subsidie over de jaren 2021 tot en met 2024 
en de verwachtingen ten aanzien van de exploitatie in de 
nabije toekomst geven het bestuur voldoende vertrouwen in 
de toekomst. Voor wat de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva betreft, en voor de bepaling van het 
resultaat, is derhalve uitgegaan van de veronderstelling van
continuïteit. Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva 
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. De subsidie 
van OCW en andere overheden eindigt van rechtswege  
met ingang van 31 december 2024. Het gezelschap dat ruim 
65 jaar bestaat voldeed over de periode 2017‐2020 ruim aan 
alle gestelde eisen, zoals ook over de voorgaande periodes. 
Op basis hiervan verwacht het bestuur ook in de periode 
2021‐2024 aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
De gevolgen van corona‐crisis zijn voor iedereen groot 
en Oostpool mag zich gelukkig gesteund weten door de 
aanvullende subsidie van het Ministerie van OC&W. De 
crisis heeft ook ruimte gecreëerd voor nieuwe inspiratie 
en alternatieve vormen. Tenslotte heeft het Ministerie van 
OCW in 2020 op advies van de Raad van Cultuur besloten 
Toneelgroep Oostpool opnieuw voor 4 jaar op te nemen in 
de Culturele Basis Infrastructuur (BIS). In navolging daarvan 
besloten ook de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel 
en de Gemeente Arnhem zich wederom voor vier jaar als 
subsidient aan Toneelgroep Oostpool te verbinden.

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

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

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

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

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

Voorzieningen 
Een reorganisatievoorziening is getroffen naar aanleiding 
van de ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden 
binnen de organisatie in 2020. De reorganisatievoorzie-
ning is opgenomen in lijn met de voorwaardes binnen de 
verslaggevingsregels.

Grondslagen voor resultaatbepaling
De verantwoording van baten en lasten geschiedt in de 
periode waarin de activiteiten waarop ze betrekking hebben 
plaatsvinden. Van coproducties met andere gezelschappen 
worden de inkomsten en uitgaven volledig onder hun 
categoriale rubrieken in de resultatenrekening verwerkt. 
Het aandeel van derden in deze inkomsten en uitgaven 
wordt separaat onder 4 Activiteitenlasten materieel 
‘Organisatiekosten’ verantwoord als ‘Vergoedingen 
coproducent’. De voor 31 december 2020 gemaakte externe 
voorbereidingskosten voor een productie/ activiteit die voor 
het eerst in het nieuwe boekjaar wordt gespeeld, zijn geacti-
veerd als ‘Onderhanden activiteiten’.
Voorbereidingskosten van een over de balansdatum doorlo-
pende productie zijn geactiveerd naar evenredigheid van het 
aantal uitvoeringen in het nieuwe boekjaar c.q. het aantal 
gerealiseerde uitvoeringen in het jaar waarop deze jaarreke-
ning betrekking heeft. 

Begroting
In de jaarrekening is de begroting van het huidige jaar 
vermeld, zoals opgenomen in het ‘Activiteitenplan 2017 - 
2020’ en ingediend bij de diverse betrokken overheden.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
opgenomen bestaan uit de liquide middelen.
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3.4 Prestatieoverzicht 2020

Activiteitenplan 
2020

Resultaat 2020 Resultaat 2019

Aantal Aantal 
bezoeken Aantal Aantal bezoeken

Betaalde
bezoeken

Aantal Aantal bezoeken

Producties     

Nieuwe eigen producties totaal 5 5 6.853 4.820 6 34.682 

Nieuwe coproducties totaal 6 4 7.245 6.537 8 34.103 

Reprise eigen productie 1 1 1.170 1.170 3 7.082 

Reprise coproductie 0 0 0 0 0 

waarvan producties grote zaal 3  3 6.550  6 36.670

waarvan producties midden en kleine zaal 9  7 8.718  11 39.197

 12 51.000 10 15.268 12.527 17 75.867 

Uitvoeringen      

Reguliere voorstellingen in de standplaats 125 17.500 70 5.269 2.916 73 8.445 

Reguliere voorstellingen buiten standplaats 100 22.500 111 6.453 6.104 313 55.712

waarvan in Gelderland, excl. Arnhem   16 862 22 3.955

waarvan in Overijssel   16 636 20 3.359

Reguliere voorstellingen buitenland 0 0 1 276 237 388 0 

 225 40.000 182 11.998 9.257 388 64.797

Schoolvoorstellingen      

Schoolgebonden voorstellingen primair 
onderwijs

0 0 0 0 0 0 0

Schoolgebonden voorstellingen voortgezet 
onderwijs

180 11.000 95 3.270 3.270 199 11.070

Schoolgebonden voorstellingen overig 0 0 0 0 0 0 

waarvan in standplaats Arnhem  23 828 27 1.560

waarvan in Gelderland, excl. Arnhem  16 518 102 5.550

waarvan in Overijssel  47 1660 60 3.450

 180 11.000 95 3.270 3.270 199 11.070

totaal voorstellingen  277 15.268 587 75.867

Activiteitenplan 
2020

Resultaat 2020 Resultaat 2019

Aantal
Aantal 
bezoeken

Aantal
Aantal 
bezoeken

Betaalde
bezoeken

Aantal
Aantal 
bezoeken

Diverse activiteiten  

Schoolgebonden activiteiten 0 0 3 89 76 4 124

Openbare activiteiten 50 1.500 113 124.552 5.776 81 4.102

Niet schoolgebonden educatieve 
activiteiten

 22 620 604

waarvan in standplaats Arnhem   9 117.362

Overige activiteit 82 6.570 5.172

 50 1.500 116 124.641 5.852 85 4.226

Totaal excl. gastvoorstellingen 455 52.500 393 139.909 18.379 672 80.093

* gastvoorstellingen 10 1.000 5 394 11 787

Totaal 465 53.500 398 140.303 18.379 683 80.880

Totaal gratis bezoeken 121.530 4.865

Totaal betaalde bezoeken  
(excl. gastvoorstellingen)

18.379 59.932

Aantal scholen waarmee is samengewerkt 58

Social Media en Marketingbereik

Aantal bezoeken website 
toneelgroepoostpool.nl totaal

136.589

Aantal unieke bezoekers 
toneelgroepoostpool.nl website

93.198

Aantal volgers op Facebook 14.136

Aantal volgers op Twitter 4.498

Aantal volgers instagram 6.616

Aantal volgers Linkedin 650

Bereik (views/lezers) 274

Views online target campagnes 1.009.106

Gemiddelde bereik organische berichten

Mediawaarde Free publicity 2.449

Aantal volgers Youtube 3.303.975

Aantal vrijwilligers 18

Aantal nieuwsbriefabonnees 14.205

Aantal (huis)vrienden 2.447

Schoolvoorstellingen en jeugduitvoeringen: per voorstelling kunnen 2 schoolklassen aanwezig zijn, zijnde ruim 60 leerlingen.
Het exacte aantal aanwezige jongeren wordt niet geteld. Het is per uitvoering op 60 gesteld.
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