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2019: OVERZICHT  
Projecten Onderzoeksmaand; Welcome in my backyard; 

Melting Pot; De verborgen stad 
Grens (co-productie NUT); Blind Spot

Speelbeurten 52

Betrokkenen 199

Bezoekers 2767

Overige 
projecten

PS|jong: We hebben de woorden niet; PS|
jong: Statement performances; PS|jong: Nu is 
het aan ons: de aftrap; Podcast Welcome in 
my backyard (6x); Presentatie op 
Podcastfestival (1x), Randprogramma Blind 
Spot (6x); Talkshow Blind Spot (4x) 

Bereik overige 
projecten

848 bezoekers + 870 luisteraars  
88 betrokkenen

Medewerkers Pepijn Smit, Erica Smits, Corien Baart, Eva 
Maria de Wit, Tijs Huys, Julia Schmitz, Rian 
Evers, Ralf Gerritse, Mahfoud Mokaddem, 
José van Beek, Selma Hanzon, Nina 
Kraszewska, Eva K. Mathijssen, Bart Vliex, Wil 
van der Meer, Heleen Hameete, Sophie 
Janssen, Eline Levering, AnneMarie Geldhof, 
Tim Verbeek, Oukje den Hollander, Marijn 
Maurits.

Partners Fonds Podiumkunsten, Gemeente Leiden, 
Fonds 1818, BankGiroLoterij Fonds, VSB 
fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-
Holland, fonds ZOZ, Lira fonds, WOZ-fonds, 
HL Druckerfonds, Haella stichting, Da Vinci 
College, Bio Partner Center, Janssen Biologics, 
ProQR, Dr. Reddy’s, BaseClear, Centre for 
Human Drug Research, 
Ondernemersvereniging Leiden Bio Science 
Park, Het Blauwe Uur, Nieuw Utrechts Toneel, 
Theater na de Dam, Universiteit Leiden, Bed 
Bad en Brood-opvang, Stichting 
Uitgeprocedeerde Vluchtelingen. 

Raad van 
Toezicht

Ruben Maes (voorzitter tot 19-12-2019), 
Bastiaan Vinkenburg (voorzitter sinds 
19-12-2019), Eline Danker (sinds juli 2019), 
Kris Schiermeier, Koen Brakenhoff, Fokka 
Deelen, Winfred Voordendag (tot september 
2019)

Fotografie Ben van Duin, Anna Glinka
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DE WERELDSE STAD 
Leiden staat in verbinding met een internationaal netwerk. Via de 

wetenschap -zoals de Universiteit Leiden en het Leiden Bio Science 
Park-, maar ook via de migrantenstromen uit heden en verleden: 

van de Europese ambachtslieden die aangetrokken werden tot de 
Leidse lakenindustrie tot de vluchtelingen die de afgelopen jaren in 
Leiden terecht kwamen. Die verbondenheid van de stad met de 

wereld heeft invloed op de stedelijke cultuur en brengt nieuwe 
smaken, kleuren, geuren, spellen, ideeën, wensen en kwaliteiten. 

Nieuwe verhalen.  

In 2019 ging PS|theater op zoek naar die verhalen van verbinding 
tussen Leiden en de rest van de wereld. Wie kwamen er naar 

Leiden, en waarom? Hoe maken zij van Leiden een thuis? Wat 
nemen zij mee hier naar toe en wat nemen zij mee hier vandaan?  

We ontmoetten nieuwe Leidenaren op het Bio Science Park, dat 
voor zoveel ‘internationals’ hun dagelijkse omgeving vormt maar 
waar de rest van Leiden slechts sporadisch doorheen fietst. We 

brachten hier verandering in door ons publiek uit te nodigen bij 
Welcome in my backyard: onze eerste ‘wijkvoorstelling’ op een 

bedrijventerrein.  
Ook aten met Leidenaren uit alle windstreken en luisterden naar 
hun verhalen tijdens drie edities van Melting Pot in ons PS|huis.  

De derde groep nieuwe Leidenaren die wij ontmoetten, leeft haast 
onzichtbaar in de stad. Het zijn de uitgeprocedeerde asielzoekers 

die om uiteenlopende redenen, niet terug kunnen of willen naar het 
land van herkomst. Hen zochten we op in de bed-bad-broodopvang 
en we maakten hun verhalen zichtbaar in Blind Spot.  

Naast deze drie grote projecten maakte PS|jong rondom Theater na 
de Dam We hebben de woorden (niet) en presenteerden zij hun 

eerste statements rondom de klimaatcrisis tijden Nu is het aan ons.  

Met de projecten realiseerden we in 2019 52 speelbeurten, 
betrokken we 199 Leidenaren actief en bereikten we 2766 

bezoekers. Daarnaast was PS|theater actief en zichtbaar via andere 
activiteiten, zoals de producties van PS|jong en organiseerden we 

rond Blind Spot een randprogramma en talkshow. Daarmee 
bereikten we 558 bezoekers en 23 betrokkenen. 

De voorstellingen van dit jaar kenmerken zich door het zichtbaar 

maken van mensen én plekken die door de meeste Leidenaren niet 
gezien worden. Het jaar was een melting pot van verhalen van ver, 

herinneringen aan thuis en pogingen een nieuw thuis te maken in 
de stad waarvan wij ons het stadsgezelschap mogen noemen.  
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”RIJKE BOTSING DER 
CULTUREN IN LEIDEN 
BIO SCIENCE PARK” 
THEATERKRANT OVER 
WELCOME IN MY 
BACKYARD 



1 | REALISATIE PROJECTEN 

1.1 | PROJECTEN 2019 
In 2019 heeft PS|theater de volgende projecten gerealiseerd: 

ONDERZOEKSMAANDEN 
Wie zijn de mensen die uit alle windstreken naar Leiden komen om 

op het Bio Science Park te werken? Hoe maken zij van Leiden hun 
thuis? Met die vragen doken we in het voorjaar van 2019 het Bio 

Science Park in. We plaatsten onze keet steeds een week voor een 
beeldbepalend bedrijf op het Bio Science Park: BioPartner, 
Baseclear, ProQR, Janssen Biologics en Dr. Reddy’s. We lunchten 

mee in de bedrijfskantine en nodigen internationale werknemers 
uit om te spreken over hun herinneringen aan thuis, het aarden op 

een nieuwe plek en het gevoel niet meer ‘daar’ en niet ‘hier’ te 
horen. 
  

PODCASTS BIO SCIENCE PARK 
De gesprekken met de internationale werknemers die we 

ontmoetten op het Bio Science Park verwerkten we tot 6 podcasts, 
van circa 15 minuten. Aan het eind van ons verblijf presenteerden 
we de podcast aan het bedrijf tijdens een borrel. Ook verspreidden 

we de podcasts bij de bedrijven via o.a. het intranet. De podcasts 
zijn verzameld in een afspeellijst en gepubliceerd op onze website 

en op Soundcloud.   
 
THEATRALE BRUNCHES: MELTING POT  

In de zondagse brunches liet PS|theater bezoekers proeven van hun 
onderzoek naar de Wereldse Stad. Iedere editie werd er gekookt én 

verteld door twee internationals en een van onze eigen 
theatermakers. De brunches waren een mengelmoes van verhalen 
van ver en gerechten die doen denken aan thuis.   

 
DE VERBORGEN STAD 

De Leidse grond is opgebouwd uit duizenden lagen: al eeuwenlang 
wordt er over de oude stad een nieuwe stad gebouwd. Direct onder 
de stoeptegels van nu ligt de Leidse industriestad verborgen. 

Daaronder tref je de lakenstad en weer daaronder de restanten van 
een Romeinse nederzetting. Met muziek, theater en projecties i.s.m. 

het Blauwe Uur werden tijdens De verborgen stad de lagen van de 
stad blootgelegd. De verborgen stad is gespeeld tijdens het Erfgoed 
Symposium van Kunsten 92, de heropening van Museum De 

Lakenhal en het lustrum van de faculteit Geesteswetenschappen 
van de Universiteit Leiden. 
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• feb t/m mei 2019  
• 62 gespreksgenoten 

• maart t/m mei 2019  
• 6 podcasts  
• 870 luisteraars 

• 24 maart, 19 mei, 15 sept 2019  
• 3 speelbeurten  
• 55 bezoekers  
• 6 betrokkenen 

• 28 maart, 23 juni, 12 september  
• 3 speelbeurten  
• 787 bezoekers 

https://soundcloud.com/ps-theater/sets/welcome-in-my-backyard-ps


 

WIJKTHEATERPRODUCTIE: WELCOME IN MY BACKYARD 
We kwamen naar het Bio Science Park om de wereld te ontmoeten, 

maar leerden gaandeweg vooral Nederland en onszelf een stuk 
beter kennen. Welcome in my backyard (WIMBY) nam het publiek in 
drie groepen mee naar een onontdekt deel van Leiden en liet ze 

kennis maken met de wereld van de international. De theaterroute 
eindigde aan een lange tafel, midden op het Bio Science Park. Daar 

ontstonden tijdens het eten nieuwe ontmoetingen tussen 
Leidenaren uit alle windstreken.  
 

COPRODUCTIE: GRENS 
De zomervoorstelling Grens, een co-productie met het Nieuw 

Utrechts Toneel, ging over de vraag wie “wij” zijn. Waar houdt wij op 
en begint de ander? Zijn wij lijnentrekkers of ontdekkingsreizigers? 
Bouwen we muren of bruggen? En waarom? De voorstelling 

speelde op de Limes, de oude Romeinse grens die dwars door 
Nederland loopt. Het NUT startte de voorstelling in Utrecht en 

kwam daarna een week naar Park Matilo in Leiden. Op die plek 
maakte PS|theater vorig jaar de wijkvoorstelling Tijdgravers. Voor 
Grens konden vele contacten uit de wijk weer aangesproken worden 

en startte een fotografieproject.  
 

LOCATIEPRODUCTIE: BLIND SPOT 
In het najaar verdiepten we ons voor Blind Spot in 
ongedocumenteerde asielzoekers. We bezochten wekelijks de Bed 

Bad & Brood-opvang en interviewden o.a. de IND, 
Vluchtelingenwerk, wethouders en advocaten. In Blind Spot volgt 

het publiek het proces van de acteurs en muzikanten Mahfoud 
Mokaddem, Tijs Huys, Rian Evers en Ralf Gerritse die een 
ongedocumenteerde asielzoeker ontmoeten, met hem bevriend 

raken en zich in gaan zetten om hem in Nederland te houden. 
Terwijl de makers grip proberen te krijgen op het 

Vreemdelingenbeleid in Nederland, raken zij steeds meer verstrikt in 
een web van regels en uitzonderingen, waarheden en leugens, 
feiten en fictie, vragen en antwoorden. Een verstikkend web, dat de 

reden waarom zij dit doen steeds meer ter discussie stelt en de 
vraag oproept: hoe ver ga ik om iemand te helpen? 

Projecten FPK Speelbeurten Bezoekers Betrokkenen*

Onderzoeksmaand nvt nvt 62

Melting Pot 3 55 6

Welcome in my 
backyard

21 633 67

Grens 5 430 8

Blind Spot 20 862 56

De verborgen stad 3 787 0

Totaal 52 2767 199
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• 14 juni t/m 5 juli 2019  
• 21 speelbeurten  
• 633 bezoekers  
• 67 betrokkenen 

• 11 t/m 15 september 2019  
• 5 speelbeurten  
• 430 bezoekers  
• 8 betrokkenen

• 6 nov t/m 1 dec 2019  
• 20 speelbeurten  
• 862 bezoekers  
• 56 betrokkenen



* Met ‘betrokkenen’ doelen we op de mensen uit de stad die we op 

een actieve hebben betrokken bij onze projecten. In sommige 
gevallen zijn dat experts die met ons in gesprek zijn gegaan over 

een bepaald onderwerp, in andere gevallen zijn dat internationals 
die hebben meegewerkt aan de voorstelling of vrijwilligers die 
achter de schermen hebben geholpen. 

 

1.2 | OVERIGE PROJECTEN EN  
TOONMOMENTEN 

Naast de projecten zoals die voorgenomen zijn in het 

meerjarenbeleidsplan en daarmee onder de ondersteuning van 
Fonds Podiumkunsten vallen, is PS|theater ook op andere manieren 

en andere momenten actief en zichtbaar in de stad en het land. 

1.3 PUBLIEK 
PS|theater streeft ernaar een breed scala aan Leidenaren te 
betrekken bij de projecten, als publiek én als deelnemer. Onze 
bezoekers komen dan ook uit alle wijken van Leiden en de regio. 

Terwijl de diversiteit in ons publieksbereik zich in andere jaren met 
name uitte in verschillen in opleidings- en inkomensniveau, zijn we 

er dit jaar in geslaagd om ook een cultureel divers publiek te 
trekken. Doordat de focus dit jaar lag op de wereldse stad, was een 
belangrijk streven om internationals, vluchtelingen en mensen met 

een migratie-achtergrond aan ons te binden. Dit is gelukt: bij 
Melting Pot en WIMBY wisten wij een publiek uit alle windstreken 

te bereiken en bij Blind Spot is het gelukt om vele 

Overige projecten Toonmomenten Bezoekers Betrokkenen

PS|jong: We 
hebben de 
woorden (niet)

3 138 15

PS|jong: 
Statement 
Performances

1 25 10

PS|jong: nu is het 
aan ons: De aftrap

2 111 15

Podcast Welcome 
in my backyard

6 870 (luis-
teraars)

40

Presentatie 
Podcast WIMBY

6 190 0

Presentatie Blind 
Spot 
Podcastfestival

1 90 0

Randprogramma 
Blind Spot

6 127 0

Talkshow Blind 
Spot

4 157 8

Totaal 29 848 + 
870

88
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(uitgeprocedeerde) asielzoekers te betrekken en als bezoeker te 

verwelkomen. Daarnaast zien we in alle projecten een goede mix 
van nieuw en trouw publiek, van Leidenaren die niet veel met 

cultuur in aanraking komen en trouwe bezoekers aan de 
voorstellingen van PS|theater. 

In hoofdstuk 3 blikken we terug op de kwalitatieve realisatie van 

het beoogde publiek en bereik. Nu eerst aantal meer inhoudelijke 
opmerkingen over het publieksbereik van de projecten: 

• De drie edities van Melting Pot trokken 55 bezoekers naar ons 
PS|huis. Van de bezoekers had naar schatting 25% een niet-
Nederlandse achtergrond. Bij Melting Pot hebben we ‘kaartjes 

voor een ander’ verkocht waardoor we o.a. uitgeprocedeerde 
asielzoekers uit de Bed Bad Brood opvang in de gelegenheid 

konden stellen Melting Pot te bezoeken.  

• De theaterroute WIMBY is door 633 mensen bezocht. Dit aantal 
bezoekers is opnieuw een stijging ten opzichte van eerdere 

theaterroutes als Tijdgravers (2018, 571 bezoekers), Droomland 
(2016, 366 bezoekers) en Nestelaar (2015, 363 bezoekers). Bij 

deze theaterroute zijn we er in geslaagd om ca. 50% nieuwe 
bezoekers te trekken, waar dat bij andere theaterroutes rond de 
30% lag. Van de bezoekers aan WIMBY behoorde zeker 40% tot 

de groep internationals, mede door een samenwerking met de 
Universiteit Leiden. Naast het bereiken van de internationale 

gemeenschap is het ook voor het eerst gelukt om meerdere grote 
groepen de voorstelling te laten bezoeken. De spreiding van de 
bezoekers over de uitvoeringen was uit verhouding. De 

lunchvoorstellingen waren regelmatig minder goed bezet, terwijl 
de dinervoorstellingen over het algemeen goed liepen.  

• Blind Spot trok in totaal 862 bezoekers. Via twee speciale acties 
(kaartje voor een ander en samenwerking met Gemeente Leiden) 
konden we 150 kaarten aanbieden aan o.a. vluchtelingen, klanten 

van de voedselbank, en andere bewoners/vrijwilligers met een 
kleine beurs. 

1.4 | STADSVERKENNING EN  
BETROKKENHEID 
Als stadsgezelschap is PS|theater voortdurend bezig de band met 

de stad te ontwikkelen en te verdiepen. Dit noemen wij 
‘stadsverkenning’. In onze manier van werken is het ontmoeten en 
het betrekken van mensen bij onze projecten een essentieel 

gegeven. Daarom leggen we in ieder project nieuwe contacten, 
houden we de band met oude betrokkenen vast, breiden we ons 

netwerk uit en creëren we steeds ruimte voor ontmoeting, zowel 
tussen de makers en de stad als tussen stadsgenoten onderling.  

Een belangrijke rol voor het ontwikkelen van onze band met de stad 

is weggelegd voor Julia Schmitz. Sinds 2017 is zij betrokken als 
stadsverkenner bij de projecten van PS|theater. Zij legt de eerste 

contacten bij wijkprojecten, koppelt makers aan Leidenaren, 
ontwikkelt formats om ontmoetingen tot stand te brengen en 
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houdt contact met eerdere betrokkenen. Zo ontwikkelde zij, samen 

met fotograaf Gordon Meuleman, bij de co-productie Grens een 
fotoserie waarbij bewoners van de wijk rondom Park Matilo 

gefotografeerd werden aan hun keukentafel en met het gesprek 
over grenzen werd aangegaan, als opmaat naar de voorstelling 

Als stadsgezelschap vormen de verhalen van Leidenaren de basis 

van het werk van PS|theater. In de projecten van 2019 kwam dit als 
volgt tot uiting: 

• in de theatrale brunchserie Melting Pot zochten de makers naar 
verhalen en herinneringen van internationals en vluchtelingen die 
van heinde en ver naar Leiden zijn gekomen. Iedere editie 

kookten twee mensen die net in Leiden wonen een gerecht dat 
hen deed denken aan thuis. Zo ontmoetten culturen elkaar en 

kwamen verhalen over thuis boven tafel. In de drie edities van 
Melting Pot werd er gekookt door internationals uit Amerika, 
Syrië, Brazilië, Senegal, Koerdistan en Somalië.  

• Voor het veldonderzoek in aanloop naar WIMBY interviewden de 
theatermakers van PS|theater de internationale medewerkers 

van bedrijven op het Leiden Bio Science Park. Naast het thema 
werk gingen de gesprekken gingen vooral over ‘daar’ en ‘hier’ en 
wat daar tussen ligt. Deze verhalen kregen een plek in een 

podcast serie en tijdens de theaterroute WIMBY. 

• In Blind Spot bezochten de makers vanaf het voorjaar 2019 

wekelijks de Bed Bad Brood opvang in Leiden waar 
ongedocumenteerde vluchtelingen verblijven. Ze ontmoetten hen, 
voerden gesprekken, maakten muziek en zo ontstond 

langzaamaan contact. Dit proces en de persoonlijke verhalen van 
de bewoners van de Bed Bad Brood vormden de basis voor de 

voorstelling. Parallel aan dit proces, spraken dramaturg Erica 
Smits, regisseur Pepijn Smit en schrijfster Eva M. de Wit met 
verschillende instanties, politici, professionals en mensen die op 

verschillende manieren betrokken zijn bij de thematiek, zoals 
medewerkers van de IND, het COA (AZC Katwijk) , STUV, De Fabel 

van de Illegaal, Vrije Universiteit, advocaten, journalisten, politici 
van uiteenlopende partijen en de Leidse wethouder welzijn.  

 

ONTMOETINGEN TIJDENS VOORSTELLINGEN 
WIMBY eindigde aan een lange gedekte tafel midden op het Bio 

Science Park. Bezoekers schoven aan en gebruikten met elkaar een 
maaltijd waarbij zij elkaar ontmoetten en er levendige gesprekken 
ontstonden.  

Bij Grens dineerden bezoekers na afloop met elkaar aan een lange 
tafel op de Romeinse grens 'de Limes'. Deze grens loopt dwars 

door twee totaal uiteenlopende wijken: Meerburg en Roomburg. Om 
deze twee werelden in beeld te brengen is PS|theater in aanloop 
naar Grens met bewoners in gesprek gegaan over grenzen en 

fotografeerden wij hen tijdens het avondeten. Van deze foto’s 
werden placemats gemaakt en werden gebruikt bij het diner van de 

voorstelling.  
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Bij Blind Spot stelden we een inhoudelijk programma samen, 

waarin bezoekers kennismaakten met de thematiek van de 
voorstelling. Tijdens een diner kropen zij in de huid van een IND-

medewerker en bogen zich samen met andere bezoekers over een 
fictieve asielaanvraag. Daarnaast organiseerden we na afloop van 
een aantal voorstellingen een talkshow waarin we spraken met 

mensen die betrokken zijn bij het asielbeleid, zoals medewerkers 
van de IND, STUV, journalisten en de burgemeester van Leiden. 

VRIJWILLIGERSTEAM 
Naast deze ontmoetingen, raken mensen uit de stad ook op andere 

manieren betrokken bij onze projecten. PS|theater heeft een 
trouwe groep vrijwilligers die op allerlei manieren betrokken zijn in 

het productieproces. Om de band met deze groep warm te houden, 
organiseren wij aparte activiteiten, zoals borrels, open repetities en 
open podia. 

 

1.5 | SAMENWERKINGEN  
De belangrijkste partners in 2019 waren: 

ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN 

PS|theater en Erfgoed Leiden eo werkten in 2019 samen tijdens het 
Erfgoed Symposium en bij de co-productie Grens. Deze 
samenwerking is ook dit jaar zeer prettig verlopen en gaf veel 

wederzijdse inspiratie.  

BEDRIJVEN BIO SCIENCE PARK 

Bij het realiseren van Welcome in my backyard was de 
samenwerking met de bedrijven op het Bio Science Park 
onontbeerlijk. Ons veldonderzoek vond plaats bij Bio Partner Center, 

Janssen Biologics, ProQR, Dr. Reddy’s en BaseClear. Tijdens de 
voorstellingen speelden wij scènes bij dr. Reddy’s, Bio Partner 

Center en CHDR. Daarnaast opende Bio Partner Center zijn deuren 
voor ons tijdens de montage en de speelperiode. De kennismaking 
met het Bio Science Park en deze bedrijven in het bijzonder is 

boven verwachting prettig geweest en inspireert in 
samenwerkingen in de toekomst.  

HET NUT - NIEUW UTRECHTS TONEEL  
Met het NUT speelden we de co-productie Grens op Park Matilo. 
PS|theater verzorgde twee acteurs (Tijs Huys en Wil van der Meer) 

en ondersteunde bij de productie en communicatie van de Leidse 
voorstellingen. Daarnaast zorgden wij voor contacten in de wijk en 

zetten een eigen randprogramma op. 

THEATER NA DE DAM 
Voor de derde keer sloot PS|theater aan bij Theater na de Dam, met 

de voorstelling We hebben de woorden (niet) van PS|jong. Hiervoor 
interviewden jongeren ouderen die de oorlog hebben meegemaakt 

en vertaalden dit naar een voorstelling rondom de vraag wat je, 70 
jaar na de oorlog, nog kunt toevoegen aan de talloze verhalen, 
schilderijen, gedichten en beelden die er al zijn.  
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UNIVERSITEIT LEIDEN  

De Universiteit Leiden vierde in 2019 haar 444-jarig bestaan en ter 
gelegenheid hiervan zijn we een samenwerking aangegaan. De 

Universiteit Leiden stelde internationale studenten en medewerkers 
in de gelegenheid Welcome in my backyard te bezoeken. Bij Grens 
kochten zij kaarten op voor wijkbewoners met weinig financiële 

middelen. Daarnaast speelden we De verborgen stad ter ere van het 
jubileum van de faculteit Geesteswetenschappen.  

VLUCHTELINGENORGANISATIES 
Voor Blind Spot werkten we samen met instellingen die raakvlakken 
hebben met de vluchtelingenproblematiek, zoals het AZC in Katwijk, 

de Bed Bad Brood opvang, het landelijk ongedocumenteerden 
steunpunt, de Gemeente Leiden afdeling Welzijn. Zij waren 

belangrijk voor de inhoudelijke input voor Blind Spot en ook om 
specifieke doelgroepen te bereiken. 

PS|VRIENDEN EN PS|BEDRIJFSVRIENDEN 

De vriendengroep van PS|theater is gedurende 2019 gegroeid naar 
157 vrienden. Dat is een stijging van 8% ten opzicht van de 145 

vrienden bij aanvang van het kalenderjaar. De PS|vrienden kiezen 
voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,-, € 75,- of € 150,-. De 
Bedrijfsvriendengroep groeide uit met een aantal bedrijven die 

betrokken waren bij WIMBY. 
 

1.6 | GEOGRAFISCHE SPREIDING  
Zoals bekend is, kiest PS|theater er bewust voor om het 

stadsgezelschap van Leiden te zijn. Wij zien de stad Leiden als 
werkterrein, onderzoeksgebied, podium en partner. Op die manier 
hebben we ook in 2019 onze projecten gerealiseerd. Ons eigen 

‘huis’ is gevestigd in het centrum van Leiden. Het PS|huis was dit 
jaar de huiskamer waarin we het publiek ontvingen voor Melting 

pot.  
Met WIMBY hebben wij ons gericht op het Bio Science Park, aan 

de zeezijde van het station Leiden Centraal. Grens speelden we in 

Park Matilo. Blind Spot speelden we in The Red Carpet Lounge, een 
leegstaand bankgebouw op het Sationsplein. We hebben gesproken 

en gewerkt met mensen van verschillende achtergronden en 
gewerkt met verschillende partners. Op die manier wordt onze 
zichtbaarheid en verbondenheid met de stad steeds groter.  

1.7 | UITWISSELING THEATERVELD  
Ondanks onze bewuste keuze om ons als stadsgezelschap te 
richten op Leiden, blijven we uiteraard actief en zichtbaar in het 

Nederlands theaterveld. In 2019 hebben we op een aantal manieren 
een uitwisseling met het theaterveld tot stand gebracht: 

• Het werken met nieuwe makers 
Voor Blind Spot hebben we voor het eerst gewerkt met 
tekstschrijver Eva Maria de Wit als tekstschrijver en met acteur 

Mahfoud Mokaddem. Eva de Wit schreef eerder onder andere My 
name before Naomi (DeGasten, Frascati en Arq) rond het verhaal 
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van de uitgeprocedeerde Naomi. Mahfoud Mokaddem studeerde 

aan de Fontys academie in Tilburg en speelde eerder in films en Het 
Nationale Theater in Den Haag. Daarnaast werkten wij verder  met 

Marijn Maurits, die eerder stage bij ons liep.  

• Uitwisseling met theatermakers en podcastmakers 
In aanloop naar de projecten van dit jaar, organiseerden wij voor 

onze theatermakers een workshop van Marjorie Boston. Hierin werd 
gewerkt aan het eigen maken van verhalen en co-creatie met 

mensen die niet eerder in een professionele productie gespeeld of 
gemusiceerd hebben.  
Verder verdiepten onze theatermakers zich in de inhoud, vorm en 

werkwijze van het maken van podcasts. In een Summerschool met 
audiocollectief Schik onderzochten de theatermakers de 

mogelijkheden van podcasts. Journalist Inge Schouten gaf een 
workshop interviewtechnieken. Wij presenteerden onszelf en onze 
werkwijze tijdens het Podcastfestival in Amsterdam. 
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2 | REALISATIE FINANCIËN 

Hoewel de financiële ontwikkeling van PS|theater de 
afgelopen jaren behoorlijk grillig verlopen, sluiten we 2019 
gelukkig af met een positief exploitatieresultaat van € 11.876. 
Hierdoor we ons negatieve stichtingskapitaal bijna volledig 
weggewerkt. We zijn blij dat we dit jaar kunnen afsluiten met 
een positief saldo, ondanks de tegenvallende opbrengsten 
vanuit de kaartverkoop en de onverwachte afwijzing van het 
VSB fonds van onze aanvraag voor Blind Spot. Dat het 
desondanks gelukt is om het jaar positief af te sluiten is een 
prestatie van de gehele organisatie, waarbij alle medewerkers 
zich ten volle bewust waren van de ernst van de situatie en 
daar ook naar hebben gehandeld door strak binnen hun 
budget te opereren.  

We realiseren ons dat we nog lang niet de solide financiële 
basis hebben die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. 
Dus ook 2020 zal in het teken staan van krapte, het strak 
werken conform projectbegrotingen, het continu aanschrijven 
van fondsen en aanboren van andere financieringsbronnen, 
teneinde weer een degelijke reserve op te bouwen. Dit tekort 
heeft grote consequenties voor de financiële bedrijfsvoering 
waarbij we steeds weer de balans moeten zoeken tussen de 
artistieke plannen en de beschikbare financiële middelen.  

TOELICHTING OP VERSCHILLEN BEGROTING EN REALISATIE 

In de begroting waren we uitgegaan van een exploitatie van 
€487.000. Daar zijn we met een realisatie van €392.803 
onder gebleven. In de begroting was uitgegaan van een veel 
hogere opbrengst uit kaartverkoop en fondsenwerving. Toen 
bleek dat we deze inkomsten niet gingen halen, hebben we 
onze projectbegrotingen aangepast en maatregelen getroffen 
om de projecten aan te passen zonder dat dit ten koste ging 
van de artistieke kwaliteit. Zo hebben we Welcome in my 
backyard met een maker minder gemaakt dan we 
oorspronkelijk hadden bedacht, en Blind Spot hebben we 
dankzij een uitgekiende toneelbeeld (licht en beeld) met één 
technicus kunnen draaien. De grootste besparing hebben we 
gerealiseerd op de materiële kosten, zowel aan de beheers- 
als aan de activiteitenkant. 

De begroting was indertijd gebaseerd op het feit dat de 
artistiek en zakelijk leider een honorarium kregen i.p.v. een 
salaris in loondienstverband. Derhalve zijn in verband met het 
volgen van de CAO en de bijkomende werkgeverslasten de 
kosten voor hun werkzaamheden hoger uitgevallen dan 
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begroot. Daar staat tegenover dat de beheerslasten materieel 
weer lager zijn dan begroot, omdat in de begroting nog een 
bedrag was opgenomen voor het opbouwen van een reserve. 

De ‘personeelskosten - voorbereiding’ liggen vrijwel geheel in 
lijn met de begroting. De ‘personeelskosten - uitvoering’ zijn 
substantieel lager doordat we met minder mensen hebben 
gewerkt en door niet vijf maar vier dagen per week te 
repeteren.  

De kosten voor de activiteitenlasten materieel zijn gehalveerd 
ten opzichte van de begroting. We hebben dan ook zoveel 
mogelijk gewerkt met onze eigen bescheiden 
theatermiddelen, hergebruik van materialen en het volledig 
benutten van een locatie. Ook hebben we fors bezuinigd op 
publieksvervoer bij de wijkproductie in het Bio Science park 
en hebben we heel strak onderhandeld bij de catering voor 
publiek en medewerkers. Alles bij elkaar heeft dat ervoor 
gezorgd dat we met een relatief bescheiden productiebudget 
alle activiteiten binnen de afgeslankte begroting hebben 
kunnen uitvoeren.  
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3 | EVALUATIE 

3.1 | REALISATIE BEOOGDE PRESTATIES 

In 2019 hebben we de projecten, zoals we die voor ogen 
hadden in het ingediende meerjarenbeleidsplan, kunnen 
realiseren. Daarnaast hebben we de coproductie Grens met 
het NUT kunnen toevoegen, net als de productie De 
verborgen stad.  

Wat betreft nieuwe producties en speelbeurten hebben wij 
onze ambities in 2019 ruimschoots gehaald, met 5 nieuwe 
producties en 52 speelbeurten. 

Op het gebied van publieksbereik en inkomsten laat 2019 
helaas een ander beeld zien. De moeite die het kostte om bij 
Blind Spot een groot publiek te trekken, toont aan dat we er 
in het vervolg niet meer voetstoots vanuit kunnen gaan dat 
onze groep trouwe bezoekers bij iedere voorstelling aanwezig 
is. We zullen dus moeten blijven werken aan het vergroten, 
verbreden en bestendigen van deze groep. 

De thematiek van Blind Spot bleek bovendien een deel van 
het publiek af te schrikken en de locatie van deze voorstelling 
leek niet bijzonder genoeg om als ‘pullfactor’ te fungeren. 
Tenslotte speelden we dit jaar, mede door de zomerproductie 
Grens, verschillende voorstellingen vlak na elkaar, wat een 
deel van het trouwe publiek heeft doen besluiten een 
voorstelling over te slaan. Hoe groter deze groep, hoe groter 
onze basis. Ook moeten we het effect van de bijzondere 
locaties van onze producties niet onderschatten.  

Positief is dat we het beoogd aantal betrokkenen 
ruimschoots gehaald hebben. Door de inzet van de 
stadsverkenner, onze samenwerking met bedrijven op het Bio 
Science Park en de langere betrokkenheid bij de Bed Bad 
Brood opvang hebben we onze impact in 2019 opnieuw 
vergroot.  

Projecten FPK Speelbeurten Bezoekers Betrokkenen

Onderzoeks-
maand

Beoogd: nvt 
Bereikt: nvt

Beoogd: nvt 
Bereikt: nvt

Beoogd:20 
Bereikt: 62

De verborgen 
stad

Beoogd: 0 
Bereikt: 3

Beoogd: 0 
Bereikt: 787

Beoogd: 0 
Bereikt: 0

Melting Pot Beoogd: nvt 
Bereikt: 3

Beoogd: nvt 
Bereikt: 55

Beoogd: nvt 
Bereikt: 6 

Grens Beoogd: 0 
Bereikt: 5

Beoogd:0 
Bereikt:430

Beoogd: 0 
Bereikt: 8
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3.2 | ONTWIKKELING EIGEN  
INKOMSTENQUOTE 
In 2019 was de eigen inkomsten quote van PS|theater 
46,7%.Dit is een lichte afname met het beeld dat we in 
voorgaande jaren hebben laten zien. Dit heeft onder andere 
te maken met een lagere kaartverkoop en een onverwachte 
afwijzing van het VSB fonds voor Blind Spot. We streven altijd 
naar een evenwichtige financieringsmix bestaand uit: 50% 
vanuit structurele subsidie van overheden (gemeente Leiden 
en FPK), 15% vanuit partnerschappen en sponsoring, 20% 
vanuit private fondsen en 15% uit opbrengst kaartverkoop en 
uitkoopsommen. 

In 2019 was deze verdeling als volgt: 53,3% vanuit structurele 
subsidie overheden, 29,3 % vanuit private fondsen, 12,9% 
opbrengst kaartverkoop en 4,6% partnerschappen en giften. 

 

3.3 | AANDACHTSPUNTEN ORGANISATIE 
PS|theater ziet onderstaande aandachtspunten voor de 
organisatie: 

• de toename van financiële middelen uit sponsoring via 
(Bedrijfs)Vrienden  

• het werken met en betrekken van nieuwe makers  
• de uitdagingen die de schaalvergroting met zich 

meebrengt op organisatorisch en productioneel vlak. 
• het opbouwen van een financiële reserve 

Blind Spot Beoogd: 20 
Bereikt: 20

Beoogd: 1500 
Bereikt: 862

Beoogd: 40 
Bereikt: 56 

Welcome in 
my backyard

Beoogd: 24 
Bereikt: 21

Beoogd: 700 
Bereikt: 633

Beoogd: 40 
Bereikt: 67

Totaal Beoogd: 44 
Bereikt: 52

Beoogd: 2200 
Bereikt: 2767

Beoogd: 100 
Bereikt: 199

financieringsmix

0%

15%

30%

45%

60%

private fondsen partners&sponsors

streven realisatie 2019
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Deze aandachtspunten komen voort uit de volgende SWOT-
analyse: 

3.4 | SWOT-ANALYSE 
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Sterktes 
Artistiek 
- ontwikkeling van artistiek profiel, met het werken op locatie en 
de sociaal-artistieke werkwijze als onderscheidende aspecten 
- opgebouwde ervaring met werken op locatie 
- opgebouwde ervaring met werken met internationals en 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers 
Sociaal-maatschappelijk 
- sterke worteling in de stad 
- bereiken van een divers publiek 
- positionering: veel waardering voor sociaal-artistieke werkwijze 
vanuit het theaterveld en de stad 
- thema’s kunnen agenderen door inzicht in wat er speelt in de 
samenleving 
Financieel-economisch 
- meerjarige ondersteuning van Fonds Podiumkunsten en 
Gemeente Leiden  
- aantal (grote) private fondsen die zich richten op ‘impact’ en 
cultuurprojecten met een sociale signatuur  
Publieksbereik 
- trouwe groep van vaste bezoekers  
- gemiddeld bij elke productie 30% nieuw publiek 
- door thematiek een groot cultureel divers publiek bereikt 
Organisatorisch 
- groep van heel trouwe, loyale en verantwoordelijke 
medewerkers 

Kansen 
Artistiek 
- verder ontwikkelen artistiek profiel, o.a. door het werken met 
nieuwe makers  
- jonge makers kans geven ervaring op te doen met sociaal 
artistieke projecten 
- betrokkenheid artistiek leider bij ArteZ bij meedenken over 
sociaal-artistieke werkveld binnen de theateropleidingen 
- opzoeken van locaties aan de rand van de stad en in de regio 
- uitwisseling met andere sociaal-artistieke gezelschappen 
- ontwikkeling van PS|huis als podium en ontmoetingsplek 
Sociaal-maatschappelijk 
- versterken van de band met de stad door inzet stadsverkenner 
- uitbreiding van werk en speelgebied naar de regio 
- diverser maken van publiek, betrokkenen en deelnemers door 
steeds weer nieuwe doelgroepen te benaderen 
Financieel-economisch 
- toename (Bedrijfs)Vrienden o.a. door Stakeholders overzicht en 
– plan 
- beschikbaarheid repertoire voor opdrachten uit de stad 
Publieksbereik 
- uitbreiden en vasthouden van groep trouwe bezoekers  
- blijvend nieuw publiek werven via stadsverkenner en 
doelgroepbenadering per productie

Zwaktes  
Financieel 
- financieel weinig ruimte om een gedegen reserve op te 
bouwen 
- sociaal artistieke werkwijze is o.a. door veldonderzoek en 
stadsverkenning relatief kostbaar  
Publiekswerving 
- te weinig beschikbare uren voor extra inzet wanneer 
publiekstoeloop achterblijft.  
Organisatorisch 
- kleine organisatie zorgt voor hoge werkdruk (en veel overuren) 
bij vaste groep van medewerkers 
- geen financiële ruimte om fte’s op een aantal noodzakelijke 
functies uit te breiden, waardoor taken die niet direct te maken 
hebben met het maakproces te lang blijven liggen  

Bedreigingen 
Artistiek 
- werken met nieuwe en jonge makers vraagt om meer 
begeleiding en stelt ons artistiek en organisatorisch voor nieuwe 
vragen 
- productionele en financiële druk door het werken op locatie 
- bij uitblijven van voldoende budget risico op ingrijpende keuzes 
die van invloed zijn op het artistieke product 
Financieel-economisch 
- tijdsinvestering die nodig is om aantal (Bedrijfs)Vrienden te laten 
groeien 
- grilligheid van kaartverkoop maakt het inschatten van 
bezoekersaantallen en recettes lastig 
- enorme toeloop van aanvragen bij particuliere fondsen en de 
daaruit voortkomende steeds hogere instapeisen voor een 
aanvraag en steeds kleinere kans op honorering  
Publiekswerving 
- te weinig beschikbare uren voor extra inzet wanneer 
publiekstoeloop achterblijft



HOE BENUTTEN WE DE KANSEN EN DE STERKTEN OM DE 

BEDREIGINGEN EN ZWAKTEN TEGENWICHT TE BIEDEN? 
Het werken op locatie en de sociaal-artistieke werkwijze zijn 

kostbare elementen in het artistieke profiel van PS|theater. Het zijn 
echter ook investeringen die maken dat PS|theater onderscheidend 
is en die zorgen voor een sterke inbedding in de stad. Het werken 

met nieuwe makers vraagt weliswaar om begeleiding, maar zorgt 
ook voor ontwikkeling van ons profiel, het behouden van een 

artistieke kwaliteit en het uitbreiden en verrijken van ons netwerk 
binnen de podiumkunsten. Die onderscheidende positie en de 
(sociaal-)artistieke kwaliteit vergroot de potentie op financiering 

door een aantal specifieke particuliere fondsen, versteviging van het 
publieksbereik en de uitbreiding van onze (Bedrijfs)Vrienden door 

de meerwaarde die PS|theater biedt in de stad. Het werken en 
spelen op locatie kunnen we bovendien nadrukkelijker inzetten om 
de zichtbaarheid en daarmee publieksbereik te vergroten. 

De financiering van PS|theater is gebaseerd op een aantal bronnen. 
Daardoor kunnen we de risico’s spreiden. De meerjarige 

financiering van Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Leiden 
waarborgt de continuïteit van de organisatie. Maar de marges zijn 
beperkt. De kaartverkoop is grillig, de honorering bij fondsen is 

onzeker. Daardoor werken we met krappe budgetten aan de 
projecten en hebben we nauwelijks ruimte om een gedegen reserve 

op te bouwen. Bovendien hebben we beperkt ruimte om de inzet 
van medewerkers te verruimen zodat we de potentie van 
(Bedrijfs)vrienden, publieksbereik ten volle kunnen benutten.  

Hoe keren we het tij? Via de inzet van de stadsverkenner en de 
nieuwe marketeer, richten we de pijlen op het uitbreiden en 

vasthouden van vaste bezoekers en op groepsbezoeken via partners 
in de stad. Op die manier benutten we onze stevige inbedding in 
een meer stabiele basis in de kaartverkoop. Dit zijn dan ook de 

functies waar we, wanneer er meer budget beschikbaar is, als 
eerste extra uren voor gaan inzetten, omdat zich dat direct 

terugbetaalt in aard en omvang van het publiek, betrokkenen en 
vrienden. We gaan in gesprek met een aantal fondsen om daar 
meer duurzame banden mee op te bouwen en werken aan een 

fondsenstrategie waarin we bewuster en nauwkeuriger omgaan 
met welke aanvragen we waar doen. Daarnaast werken we komend 

jaar in een aantal randgemeenten van Leiden, waardoor het 
potentiële publieksbereik aanzienlijk toe neemt. Hoe benutten we 
de kansen en de sterkten om de bedreigingen en zwakten 

tegenwicht te bieden? 

Het werken op locatie en de sociaal-artistieke werkwijze zijn 

kostbare elementen in het artistieke profiel van PS|theater. Het zijn 
echter ook investeringen die maken dat PS|theater onderscheidend 
is en die zorgen voor een sterke inbedding in de stad. Het werken 

met nieuwe makers vraagt weliswaar om begeleiding, maar zorgt 
ook voor ontwikkeling van ons profiel, het behouden van een 

artistieke kwaliteit en het uitbreiden en verrijken van ons netwerk 
binnen de podiumkunsten. Die onderscheidende positie en de 
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(sociaal-)artistieke kwaliteit vergroot de potentie op financiering 

door een aantal specifieke particuliere fondsen, versteviging van het 
publieksbereik en de uitbreiding van onze (Bedrijfs)Vrienden door 

de meerwaarde die PS|theater biedt in de stad. Het werken en 
spelen op locatie kunnen we bovendien nadrukkelijker inzetten om 
de zichtbaarheid en daarmee publieksbereik te vergroten. 

De financiering van PS|theater is gebaseerd op een aantal bronnen. 
Daardoor kunnen we de risico’s spreiden. De meerjarige 

financiering van Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Leiden 
waarborgt de continuïteit van de organisatie. Maar de marges zijn 
beperkt. De kaartverkoop is grillig, de honorering bij fondsen is 

onzeker. Daardoor werken we met krappe budgetten aan de 
projecten en hebben we nauwelijks ruimte om een gedegen reserve 

op te bouwen. Bovendien hebben we beperkt ruimte om de inzet 
van medewerkers te verruimen zodat we de potentie van 
(Bedrijfs)vrienden, publieksbereik ten volle kunnen benutten.  

Hoe keren we het tij? Via de inzet van de stadsverkenner en de 
nieuwe marketeer, richten we de pijlen op het uitbreiden en 

vasthouden van vaste bezoekers en op groepsbezoeken via partners 
in de stad. Op die manier benutten we onze stevige inbedding in 
een meer stabiele basis in de kaartverkoop. Dit zijn dan ook de 

functies waar we, wanneer er meer budget beschikbaar is, als 
eerste extra uren voor gaan inzetten, omdat zich dat direct 

terugbetaalt in aard en omvang van het publiek, betrokkenen en 
vrienden. We gaan in gesprek met een aantal fondsen om daar 
meer duurzame banden mee op te bouwen en werken aan een 

fondsenstrategie waarin we bewuster en nauwkeuriger omgaan 
met welke aanvragen we waar doen. Daarnaast werken we komend 

jaar in een aantal randgemeenten van Leiden, waardoor het 
potentiële publieksbereik aanzienlijk toe neemt.   
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4 | ORGANISATIE 

4.1 | WERKGEVERSCHAP EN 
OPDRACHTGEVERSCHAP 
In 2019 waren de artistiek leider en zakelijk leider in loondienst bij 

PS|theater. PS|theater volgt de CAO Toneel en dans. De overige 
leden van het vaste PS team werken voor meerdere opdrachtgevers 
en zijn bij PS|theater als zelfstandige betrokken. Zij werken 

gemiddeld zo’n anderhalf à twee dagen per week voor PS|theater. 
Daarnaast trekt PS|theater per project extra medewerkers aan, die 

allemaal als zzp-er werkzaam zijn.  

PS|theater is op de hoogte van de Fair Practice Code en streeft 
ernaar medewerkers – ongeacht de aard van hun dienstverband of 

opdracht – naar verhouding te belonen. In 2019 is hiermee een 
begin gemaakt. Dat laat onverlet dat het aantal gewerkte uren 

vooralsnog niet geheel in lijn is met het aantal betaalde uren. Dit 
geldt voor álle medewerkers, of ze nu in loondienst of als zzp-er 
werken. We onderschrijven de noodzaak dit meer in balans te 

brengen, maar dat kan alleen als er vanuit alle betrokken partijen – 
de overheid, de fondsen, de adviescommissies en vanuit onszelf – 

rekening wordt gehouden met de inhaalslag die er op dit vlak 
gemaakt moet worden.  

4.2 | BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

- artistiek leider  Pepijn Smit 
- zakelijk leider  Heleen Hameete 

- dramaturg  Erica Smits 
 
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit: 

Naam Functie Eerste 
benoeming

Tweede 
benoeming

Aftreed-
datum

Ruben 
Maes

Voorzitter 1-1-‘12 1-1-‘16 1-1-‘20

Bastiaan 
Vinkenburg

Voorzitter 19-12-‘19 1-1-‘24 1-1-‘28

Eline 
Danker

Lid 15-7-‘19 15-7-‘23 15-7-‘27

Kris 
Schiermeier

Lid 1-1-‘12 1-1-‘16 1-1-‘20

Koen 
Brakenhoff

Lid 1-1-‘17 1-1-‘21 1-1-‘25

Fokka 
Deelen

Lid 1-3-‘18 1-3-‘22 1-3-‘26
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4.3 | JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 

In dit verslag legt de Raad van Toezicht (RvT) van PS|theater 

verantwoording af over de wijze waarop hij in 2019 invulling heeft 
gegeven aan zijn taak. Aandacht wordt besteed aan de interne 

organisatie, de uitgangspunten voor het toezicht en de wijze 
waarop de RvT zijn taken heeft uitgevoerd.  

De RvT van PS|theater telt vijf personen. In 2019 bestond de RvT uit 

Ruben Maes (voorzitter), opgevolgd door Bastiaan Vinkenburg 
(voorzitter per 19-12-2019), Kris Schiermeier (secretaris), Winfred 

Voordendag (penningmeester tot 01-09-2019), Koen Brakenhoff 
(lid), Fokka Deelen (lid) en Eline Danker (per 15-07-2019) 

RVT PROFIEL 

Er is een profiel voor de RvT als geheel. Wanneer er een vacature 
ontstaat wordt daarnaast een specifiek profiel opgesteld. Daarbij 
wordt gekeken naar zowel de competenties die aanwezig zijn in de 

raad als naar de diversiteit in achtergronden van de verschillende 
leden. De man-vrouwverhouding en de culturele diversiteit zijn 

daarbij belangrijk elementen. Waarbij de laatste meer gerichte 
inspanning vraagt, omdat het uitzetten van vacatures op specifieke 
sites als Atana geen kandidaten oplevert.  

De professionele achtergrond van de leden is divers en kan worden 
getypeerd als een evenwichtige mengeling van openbaar bestuur, 

media en podiumkunsten. Zie voor meer informatie over de 
achtergronden het bijgevoegde overzicht van functies en 
nevenfuncties die de leden bekleden.  

Ruben Maes, Eigenaar adviesbureau &MAES 
• lid Raad van Toezicht Letterenfonds 
• lid Raad van Toezicht Bert Schierbeekfonds 
• lid Raad van Toezicht Stichting Steunfonds Stimulering 

Nederlandse Literatuur 
• voorzitter verkiezingscommissie VPRO 

Kris Schiermeier, Directeur Japanmuseum SieboldHuis 
• Bestuurder Stichting Japanmuseum SieboldHuis 
• Voorzitter Bestuur Stichting Tastbaar Verleden 
• Voorzitter Bestuur Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki  
• Secretaris Bestuur Stichting Felix Tikotin 
• Bestuurslid ‘Dutch Japanese Round Table’ 

Winfred Voordendag (tot 01-09-2019), commercieel directeur 
Kröller Müller museum 

• Bestuurslid Theatergroep De Warme Winkel, 
• Lid Raad van Toezicht theatercollectief Schwalbe, 
• Lid Algemeen Bestuur VACI – Verzuim Arrangementen 

Creatieve Industrie,  
• Bestuurslid theatergroep ’t Barre Land,  
• Bestuurslid theatergroep Kassys 

Koen Brakenhoff, Directeur Marketing & Development Kunsthuis 
Opera Ballet Vlaanderen 

• Lid selectiecommissie, Stenden University 
• Voorzitter, VvE Nieuw Leyden 
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Fokka Deelen, Artistiek leider Stichting Powerboat, docent Willem 
de Kooning academie  

Eline Danker (per 15-07-2019), directeur Leids Universiteits Fonds 
• Bestuurslid Van Zadelhoff Cultuur Fonds 
• Voorzitter Dansersfonds ’79 
• Adviseur sponsoring en fondsenwerving Stichting Timbo 

Bastiaan Vinkenburg (per 19-12-2019), Sectorleider Kunst & 
Cultuur, Berenschot, Utrecht 

• Lid Raad van Toezicht en auditcommissie Leidsche 
Schouwburg en Stadsgehoorzaal, Leiden 

• Penningmeester Cello Octet Amsterdam, Amsterdam 
• Penningmeester Stichting Made in Leiden, Leiden 

CODES 
PS|theater hanteert de Governance Code Cultuur en de Code 

Culturele Diversiteit en onderschrijft de Fair Practice Code. RvT en 
het bestuur streven naar excellente uitvoering van alle Codes, om 
daarmee ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere 

organisaties. Het invoeren van de Fair Practice Code is gezien de 
bescheiden financiële omvang van de organisatie een punt van 

aandacht. De invoering zal in een aantal stappen gebeuren, 
teneinde het gezelschap niet voor een onmogelijke financiële en 
organisatorische opdracht te stellen. Leidend voor zowel RvT als het 

bestuur is de gedachte dat 'good governance' in de kern gaat over 
‘doen’. Basis zijn de normen uit de Codes en de interne 

reglementen voor het bestuur en de RvT. Maar wezenlijker is dat 
alle betrokkenen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor die 
normen. Als het gaat om de rolverdeling tussen partijen geldt dat 

de afspraak is dat beide partijen vanuit hun eigen rol dit 
onderscheid bewaken. De voorzitter van de RvT heeft hier 

aanvullend een rol waar het gaat om het bewaken van de 
rolverdeling tussen besturen en toezicht houden. De RvT baseert 
zich in het toezicht zowel op de door het bestuur verstrekte 

stukken als op eigen waarneming, bijvoorbeeld door het bijwonen 
van bijeenkomsten die het Fonds Podiumkunsten organiseert, 

kennis uit het eigen netwerk, presentaties over actuele 
onderwerpen voorafgaand aan de reguliere vergaderingen et cetera.  

De RvT benoemt de externe accountant en ondervraagt hem over 

diens bevindingen bij de controle van de jaarrekening. Het toezien 
op de integriteit van organisatie en processen is een belangrijk 

onderdeel van de taak van de RvT. Enerzijds krijgt dit vorm in de 
omgang met meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. Het 
huishoudelijk reglement van het PS|theater bevat bepalingen om 

belangenverstrengeling bij leden van de RvT te voorkomen. Kern is 
dat zij geen belang mogen hebben bij de beslissingen van PS|

theater.  

BEZOLDIGING 

De bezoldiging van de bestuurders van PS|theater wordt jaarlijks 
door de RvT vastgesteld en is conform de WNT. De Raad volgt voor 

de vaststelling van de bezoldiging de richtlijn van de Nederlandse 
Associatie voor Podiumkunsten. Deze richtlijn is gebaseerd op de 
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CAO Theater en Dans. Belangrijk criterium voor de bepaling van het 

salaris van de bestuurders is daarbij de omzet/het subsidiebedrag 
van de organisatie. De leden van de RvT ontvangen voor hun 

werkzaamheden geen bezoldiging. 

WERKZAAMHEDEN RAAD VAN TOEZICHT 

De RvT is in 2019 vijf keer bijeengekomen. Aan de orde kwam een 
brede waaier van onderwerpen. Naast de meer financieel-

technische zaken die in het kader van de planning- en control 
cyclus jaarlijks terugkomen, is er in 2019 extra aandacht besteed 
aan het financieel management o.a. via kwartaaloverzichten van de 

realisatie en prognose. Dit alles in het streven het jaar met een 
positief resultaat af te sluiten. Daarnaast hebben we een aantal 

bijeenkomsten gewijd aan de plannen en de strategie voor de 
nieuwe kunstenplan-periode. Op deze manier geeft de RvT ook 
invulling aan zijn adviserende rol. Daarnaast is gesproken over het 

functioneren van en de samenwerking met het bestuur.  

4.4 | TOEPASSING CODE CULTURELE  
DIVERSITEIT 
Zoals een stadsgezelschap past, streeft PS|theater in zijn 

programma’s, publiek, partners en personeel naar een afspiegeling 
die klopt bij de samenstelling van de stad. PS|theater wil 

Leidenaren van alle leeftijden, culturele achtergronden, inkomens 
en opleidingsniveaus bereiken en betrekken. Van rasechte Leidse 
glibbers tot nieuwkomers van over de hele wereld.  

In 2019 zagen we de afspiegeling van de stad goed terug in ons 
publiek. Waar we met onze projecten er in andere jaren met name 

in slaagden om Leidenaren uit verschillende lagen van de stad te 
bereiken op het gebied van inkomen, leeftijd en opleiding, lukte dat 
in 2019 ook steeds beter op het gebied van culturele 

achtergronden. In 2019 hebben we dat bewerkstelligd door: 

• Internationals vanuit de hele wereld, die werkzaam zijn op het 

Leiden Bio Science Park te betrekken bij Welcome in my backyard 
en hun verhalen als inspiratie voor de theaterroute te gebruiken. 
Bij iedere voorstelling werkte een van de internationals ook mee 

aan een scène in de voorstelling.  
• De voorstelling Welcome in my backyard Engelstalig te maken, 

waarbij ook regelmatig een mengelmoes van Engels en 
Nederlands gesproken werd, passend bij de verhalen die wij 
hierover hoorden van internationals. Hierdoor was de voorstelling 

toegankelijk voor een internationaal publiek.  
• Door samenwerking met de Universiteit Leiden konden grote 

groepen internationale studenten en medewerkers de 
voorstelling Welcome in my backyard bezoeken.  

• Voor Melting Pot nodigden we internationals en vluchtelingen uit 

uit om te koken en hun verhalen te delen. Zij brachten op hun 
beurt weer hun achterban mee.  

• Voor Melting Pot en Blind Spot zijn we gestart met het verkopen 
van ‘kaartje voor een ander’, waarmee we mensen die zelf niet 
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gemakkelijk een kaartje kunnen kopen in de gelegenheid stellen 

onze voorstellingen te bezoeken. Deze kaartjes voor een ander 
zijn onder andere gebruikt voor cliënten van de Bed Bad Brood 

opvang en de Voedselbank.  
• Het onderzoek voor Blind Spot bracht ons maandenlang in 

contact met bewoners van de Bed Bad Brood opvang. Niet alleen 

deelden zij hun verhalen en ervaringen met ons, maar ook 
bezochten zij de voorstelling.  

PS|theater is blij dat het in 2019 gelukt is om een grote diversiteit 
aan publiek en betrokkenen te bewerkstelligen. Dit pastte bij de 

doelstellingen voor het themajaar De wereldse stad. Voor 2020 zal 
het een uitdaging zijn om een deel van het diverse publiek te 

behouden.  

4.5 | TOEPASSING WET NORMERING  
TOPINKOMENS 
De bezoldiging van de topfunctionarissen, de zakelijk en de artistiek 

directeur, bevindt zich onder de maximaal toegestane norm WNT 
2019. 
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