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Inleiding 

 

Corona 

We zouden dit jaarverslag liever met iets anders beginnen, maar we kunnen er niet 

omheen: corona had een enorme impact op 2020. Door corona en alle maatregelen was 

2020 een jaar waarin heel veel mooie dingen niet door konden gaan. Een jaar waarin we 

veel minder bij elkaar konden zijn dan we wilden. Een jaar van plannen maken en weer 

uitstellen. Een jaar dat veel vroeg van ons uithoudingsvermogen, van onze creativiteit en 

onze flexibiliteit. Maar het was ook een jaar waarin we voelden wat echt belangrijk is: 

contact met de mensen die je lief zijn, samen mooie plannen blijven maken voor als het 

straks weer wél mag, waar en op wat voor manier dan ook toch blijven genieten van 

kunst en cultuur om verrast en uitgedaagd te worden, om samen te ervaren, desnoods 

via Zoom. 

 

Het is verdrietig dat er in 2020 veel dingen niet konden doorgaan en dat we niet konden 

werken zoals we dat het allerliefste doen, live, samen en dichtbij. Maar we zijn er ook 

trots op dat we ondanks alles in 2020 toch een aantal mooie projecten hebben kunnen 

opzetten en uitvoeren (zoals de Zomerschool) en dat we als organisatie dit jaar overleefd 

hebben. We zijn daarvoor de overheden veel dank verschuldigd voor de steun, zowel 

financieel als ook moreel: het meedenken over oplossingen, het vertrouwen en de 

vriendelijke woorden. Dit heeft ons echt geholpen om positief te blijven en, hoe lastig 

ook, mooie plannen te blijven maken. 

 

En in 2021 gaan we die plannen absoluut uitvoeren! Dankzij steun van het Kickstart 

Cultuurfonds en een aantal andere fondsen kunnen we in het voorjaar 2021 in ieder 

geval 4 (!) projecten uitvoeren/opstarten en we hebben goede hoop dat we na de 

zomervakantie weer ‘normaal’ onze voorstellingen op en voor scholen kunnen spelen. 

Nog even doorbijten dus. 

 

 

Voorstellingen en projecten 

Door corona hebben we veel minder voorstellingen kunnen spelen dan in een normaal 

jaar. Toch hebben we in 2020 nog 152 keer kunnen spelen voor in totaal 7.000 jongeren. 

Daarnaast gaven we 8 theatrale rondleidingen, gaven we 96 theater-, dans-, film- en 

spoken word-lessen in het kader van de projecten Barst?! en Gespot, deden er maar 

liefst 70 jongeren mee met de Zomerschool die we samen met Martiniplaza 

organiseerden, gaven we af en toe nog een losse theaterworkshop op school en 

ontwikkelden we het project Cultuur in je Tussenuur. 

 

De grote domper in 2020 was de voorstelling Iedersland. Deze voorstelling over vrijheid 

ontwikkelden we in samenwerking met Club Guy and Roni (Poetic Disasters Club) en 

beloofde minstens zo mooi te worden als onze eerdere coproductie Niemandsland: een 

prachtige combinatie van theater, dans en haast hypnotiserende videoprojecties van Huig 

van den Hoofdakker. Toen de voorstelling zo goed als af was, kreeg corona Nederland in 

haar greep, gingen de scholen dicht en werden alle voorstellingen afgelast. Hoe zonde! 

Doordat Club Guy and Roni noodgedwongen een groot deel van haar programma voor 

2020 door moest schuiven naar 2021 kunnen we Iedersland pas in 2022 hernemen en 

uitvoeren. Maar dan wordt het vast een groot succes! 
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Organisatie 

In 2020 werkten we naast onze vier vaste medewerkers met 38 freelancers, 20 

stagiaires, 4 bestuursleden en 2 vrijwilligers. Onze vaste kern (artistieke leiding, 

zakelijke leiding, educatie en verkoop) blijft met slechts 2.0 fte onverminderd klein en 

helaas is het niet gelukt om gemeente en provincie Groningen ervan te overtuigen dat 

we echt meer financiële ruimte nodig hebben om deze situatie te verbeteren. We hopen 

dat het ons lukt om hier de komende jaren een oplossing voor te vinden. 

 

 

Financieel 

Onvermijdelijk sluiten we 2020 af met een tekort (-/- € 31.259). Wat dit tekort 

ontzettend zuur maakt is dat het veroorzaakt wordt doordat wij een groot deel van de 

ontvangen NOW-steun moeten terugbetalen. De reden daarvoor is dat we in 2020 niet 

gewoon een jaar op de bank zijn blijven liggen, maar juist ons best gedaan hebben om 

ondanks alles toch een aantal projecten op te zetten en uit te voeren, zoals de 

Zomerschool en Gespot. De inkomsten die we met deze projecten genereerden 

(incidentele subsidies, fondsbijdragen en bijdragen van deelnemers) worden voor de 

NOW meegerekend als inkomsten. De uit deze inkomsten betaalde extra 

personeelskosten (de inhuur van docenten en theatermakers voor de uitvoering van deze 

projecten) mogen echter niet meegeteld worden als loonkosten, omdat het hier niet om 

medewerkers in loondienst gaat, maar om ZZP-ers. Volgens de NOW-regels zijn onze 

inkomsten dus gestegen en onze loonkosten (de vaste medewerkers) gelijk gebleven: 

dus moet de steun grotendeels worden terugbetaald. In de praktijk betekent dit dat het 

ons achteraf veel geld heeft gekost om in 2020 projecten te organiseren en dat we 

financieel gezien inderdaad beter een jaar op de bank hadden kunnen blijven liggen. 

Maar ja, zo zitten wij niet in elkaar… Wij gaan uiteraard bezwaar aantekenen tegen dit 

besluit! 

 

 

Reacties 

Wat gelukkig wel positief was waren de reacties van onze klanten. Na afloop van de 

voorstelling sturen we de docenten een online evaluatieformulier. Hierin vragen we hen  

hoe de voorstelling bevallen is, of ze het bijbehorende lesmateriaal gebruikt hebben, hoe 

onze theaterdocenten het deden, hoe ze de communicatie met onze organisatie vonden, 

of ze verbeterpunten hebben en waar wij wat hun betreft beslist een theatervoorstelling 

over zouden moeten maken. De antwoorden leveren inzicht op in hoe we het doen, wat 

er beter kan en waar behoefte aan is op de scholen. Verderop in dit jaarverslag leest u 

diverse quotes afkomstig uit deze evaluatie. En soms steken onze klanten ons via dit 

formulier een welkom hart onder de riem: 

 

“Ik hoop dat jullie de corona tijd ‘overleven’ en dat we nog lang mogen genieten van jullie 

voorstellingen.” 

 

We doen ons best! 

 

Karin Noeken,    Wendy Holtkamp, 

Artistiek leider    Zakelijk leider  
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Visie, strategie en missie 

 

 

Visie 

Theater De Steeg wil jongeren stimuleren in hun persoonlijke, sociale en creatieve 

ontwikkeling. Wij geloven dat ze daar betere mensen van worden, gelukkiger, bewuster 

van wat ze willen, evenwichtiger, genuanceerder in hun opvattingen en toleranter naar 

anderen. En die ontwikkeling van jongeren draagt bij aan een maatschappij waarin 

iedereen kan zijn wie zij/hij wil zijn, met respect voor de meningen en levensstijl van 

anderen. 

 

 

Strategie 

Wij weten dat theater daar een prachtig mddel voor is. Theater (en kunst in het 

algemeen) is een oefening in verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. Theater laat je 

met een frisse blik naar je eigen denkbeelden en overtuigingen kijken. Theater is een 

manier om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren zien. Theater leert je 

om je in te leven in een ander en om te gaan met afwijkende meningen. Theater leert je 

dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken en dat het loont om verder te kijken dan je 

neus lang is. Theater leert je je fantasie te gebruiken en je creativiteit in te zetten om 

oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die je tegenkomt, nu en in de toekomst. 

Door zijn vorm, direct en dicht-op-de-huid, spreekt theater daarbij een andere laag aan 

dan die van de rede, verstand en cognitie. Theater gaat over ontmoeten, verbinden, 

samenwerken, empathie en contact. 

 

 

Missie 

Wij ontwikkelen theatervoorstellingen en theatereducatieve activiteiten voor jongeren. 

Door de manier waarop we dat doen komt Theater De Steeg binnen. Letterlijk, figuurlijk 

en uitnodigend. Wij bereiken onze doelgroep via het onderwijs: we spelen onze 

voorstellingen in de gymzaal of de aula en geven workshops in het klaslokaal. We komen 

binnen in de scholen, zetten de vertrouwde dagelijkse school-routines even helemaal op 

de kop en nodigen de leerlingen uit om via theater de werkelijkheid eens van een heel 

andere kant te bekijken en ervaren. Daarbij kiezen we altijd voor thema’s die voor onze 

doelgroep actueel en uitdagend zijn. Het zijn onderwerpen die verrassen, ontroeren, 

verwarren en uitnodigen tot (zelf)reflectie. Het theater dat wij maken raakt jongeren, 

komt binnen. En niet alleen bij hen: voor volwassenen geven onze voorstellingen een 

verrassend inkijkje in de belevingswereld en het perspectief van jongeren. Onze 

voorstellingen en educatie zijn tot slot ook een uitnodiging aan jongeren: kom binnen (in 

onze wereld en straks ook in ons nieuwe pand) en ontdek dat theater óók voor jou is. 

Door te kijken naar aansprekende theatervoorstellingen, door een kijkje te nemen achter 

de schermen én door samen met ons theater te maken. Je bent van harte welkom! 

 

 

Artistiek profiel 

Theater De Steeg heeft, onder leiding van artistiek leider Karin Noeken, de afgelopen 

jaren een zeer herkenbaar artistiek profiel ontwikkeld. De theatervoorstellingen van De 

Steeg zijn actueel en toegespitst op de belevingswereld van een jong publiek (11-23 

jaar). Snel, dynamisch, afwisselend en met de juiste verhouding tussen humor en ernst, 

talige en meer fysieke scènes, en naast theater gebruikmakend van dans, muziek, film 

en spoken word. In onze verhalen is de stem van jongeren duidelijk te horen, eerlijk, 



 Jaarverslag 2020 6 

persoonlijk en altijd vanuit het hier en nu. Onze voorstellingen geven geen pasklare 

antwoorden en schrijven niet voor 'hoe het hoort'. We verrassen, verwarren en nodigen 

uit de zaken eens vanuit een ander perspectief te bekijken, om zo tot nieuwe inzichten te 

komen. Tegelijk laten we jongeren op een verfrissende manier kennismaken met theater. 

Niet vanuit zwaarte, ernst of een opgelegde moraal, maar vanuit herkenbaarheid, 

verwondering en een speelse uitnodiging om iets nieuws te ontdekken. 

 

Daarvoor werken wij samen met (theater)makers die nauwe aansluiting hebben bij onze 

doelgroep en in staat zijn dit te vertalen in een artistieke vorm die tegelijkertijd 

herkenbaar én uitdagend is. Belangrijk onderdeel van ons artistieke profiel is het werken 

met jonge acteurs (deels nog in opleiding) en jonge theatermakers. Dit biedt ons de 

mogelijkheid om heel nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van ons publiek, het 

maakt onze voorstellingen heel herkenbaar en toegankelijk en zorgt ervoor dat wij onze 

artistieke handtekening continu blijven ontwikkelen. Jonge acteurs en makers weten als 

geen ander wat een jong publiek boeit en aanspreekt, met welke taal, vorm, beelden, 

thema’s en verhalen wij ons publiek het beste kunnen bereiken. Deze artistieke vorm 

draagt in belangrijke mate bij aan de zeggingskracht van onze voorstellingen.  

 

De artistieke vorm van onze voorstellingen biedt bovendien op creatieve wijze het hoofd 

aan de praktische uitdagingen die samenhangen met onze doelgroep (jongeren), onze 

markt (het onderwijs) en onze speelplaatsen (scholen). Wij spelen het grootste gedeelte 

van onze voorstellingen in aula’s, gymzalen, kantines en klaslokalen. Ruimtes die het 

moeten doen zonder de faciliteiten van de meeste theaters. Dit betekent dat wij in decor, 

licht en geluid concessies moeten doen, maar het daagt ons ook uit om creatief te zijn en 

met de beperkte middelen die ons wél ter beschikking staan en zo groot mogelijke 

artistieke kwaliteit en impact te genereren. In vorm en inhoud sluiten onze voorstellingen 

aan bij de onderwijspraktijk, zowel qua educatieve taakstelling als qua praktische wensen 

en mogelijkheden. 

 

Doordat wij continu werken met jonge theatermakers en acteurs bieden wij tot slot 

ruimte voor talentontwikkeling. Jonge acteurs (bijvoorbeeld Noorderpoort, Deltion 

College of NHL) maken tijdens een stage vlieguren bij De Steeg en worden door ons 

begeleid bij hun eigen afstudeervoorstellingen. Jonge makers en theaterdocenten krijgen 

ruimte om ervaring op te doen binnen een professioneel team. 
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Theatervoorstellingen en projecten 

 

In 2020 speelden we de theatervoorstellingen #onderhuids en Geh@ckt en ontwikkelden 

we Iedersland, de coproductie met Club Guy and Roni die door corona helaas niet in 

première kon gaan. Daarnaast speelden we de inspingtheater-voorstellingen Wat doe jij? 

en Wat wil ik? en gaven we theatrale rondleidingen door de Stadsschouwburg en De 

Oosterpoort. We gaven theater-, dans-, film- en spoken word-lessen in het kader van de 

projecten Barst?! en Gespot, organiseerden samen met Martiniplaza een Zomerschool en 

maakten in de herfstvakantie een indrukwekkende theatervoorstelling met leerlingen van 

Leon van Gelder en CSG Selion voor het project Gespot. In december gaven we 

bovendien de eerste drie theaterlessen in het kader van het nieuwe project Cultuur in je 

Tussenuur. Al met al bereikten we dit jaar, ondanks corona, in totaal ruim 9.000 

jongeren. 

 

 

Wat doe jij? 

Wat doe jij? is inspringtheater in de klas: een interactieve theaterworkshop waarbij 

leerlingen samen met een aantal acteurs verschillende scenario’s uitproberen rond het 

thema pesten. De leerlingen worden uitgenodigd te reageren op een scène en gevraagd 

hun suggesties samen met de acteurs uit te proberen. De kracht zit hem daarbij in de 

actieve participatie van het publiek. Theater wordt ingezet als middel om te oefenen met 

verschillende situaties en standpunten. Door in de huid van een personage te kruipen 

kunnen de jongeren in een veilige setting oefenen met verschillende rollen en ervaren 

hoe je door het veranderen van je gedrag een situatie kan beïnvloeden. 

 

“Al vele jaren krijgen wij Theater De Steeg over de vloer en ook dit jaar was het weer een succes. De 

formule inspringtheater werkt goed en het onderwerp spreekt de leerlingen aan en sluit aan bij ons 

mentoraatprogramma.” 

 

“De workshop laat goed zien aan de kinderen wat voor impact pestgedrag kan hebben in de klas én 

wat voor impact een kleine wijziging van gedrag kan hebben. Super toffe en leuke voorstelling! 

Kinderen deden enthousiast mee en kregen echt inzicht!” 

 

 
Crew 2020 
Regie  Rozan Vergeer, Hannah de Vries 

Acteurs Michelle Bazuin, Gerry Boschma, Lisa van Dalen, Marie-Josée 

Duit, Merel Everts, Daniëlle Faber, Kim Klein, Lisa van der Meer, 

Maaike van der Meer, Robbin Nieborg, Eline Struijk, Nanna 

Tijben, Nanne Walkate, Rick Wardenier, Stefano van Zeele, Jincey 

Zohlandt (in wisselende samenstelling) 

Docenten Beppie Gerrits, Emil Klok, Marè de Leeuw, Rozan Vergeer, 

Hannah de Vries 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 10+ 

Voorstellingen 70 

Publiek  1.750 
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#onderhuids 

#onderhuids is een theatervoorstelling over pesten, waarin het publiek het personage 

Charlie volgt. Charlie wordt gepest en probeert te achterhalen waarom dat zo is. Wat 

heeft hij verkeerd gedaan en wie had hem kunnen helpen? De voorstelling laat zien 

welke mechanismes er schuilgaan achter een pest-situatie en welke rol verschillende 

partijen (klasgenoten, docenten, ouders) hierin spelen. Het bijbehorende lesmateriaal 

nodigt leerlingen (en docenten) enerzijds uit om met elkaar te praten over het 

voorkomen en de aanpak van pesten, en leert hen anderzijds vanalles over (het kijken 

naar) een theatervoorstelling. Daarmee is #onderhuids zowel een theatrale als een 

sociale leerervaring. 

 

“Bij één klas was duidelijk effect meetbaar, omdat in die groep het één en ander speelde. De 

voorstelling kwam als geroepen en heeft zijn werk gedaan. Kinderen waren open naar elkaar over 

'negeren/pesten/buitensluiten' en dat heeft hen de ogen geopend en ze zijn meer rekening met 

elkaar gaan houden.” 

 
 Crew 2020 

Regie  Rozan Vergeer 

Acteurs  Jorrit Boonstra, Hester Bron, Lisa van Dalen, Merel Everts, Beppie 

   Gerrits, Marè de Leeuw, Karel Moes, Robbin Nieborg, Sarah 

   Schierbeek, Tristan Stäbler, Hannah de Vries, Nanne Walkate, 

   Jincey Zohlandt (in wisselende samenstelling) 

Technicus Jelle Bosmans 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 23 

Publiek  2.300 

 

 

 

 

 

 

Geh@ckt 

Geh@ckt is een voorstelling over kritisch en veilig gebruik van (sociale) media en vooral 

over het fenomeen sexting: het doorsturen van seksueel getinte teksten, foto’s en 

filmpjes. Iedereen heeft een mobieltje op zak en alles wordt vastgelegd en gedeeld. De 

‘normale’ momenten, maar ook de intieme. En jongeren zijn impulsief. Als ze een keer 

flink boos zijn, of niet nadenken over de consequenties, zijn ze maar één klik verwijderd 

van een catastrofe. 

 

“Indrukwekkend en een mooie opstap naar het gesprek. Voorstelling weet de doelgroep continu te 

boeien. Het zet aan tot nadenken over de gevolgen, maar ook dat het zomaar is gebeurd (ook al 

vertrouw je iemand).”  

 

“Ik kende de voorstelling nog niet en was aangenaam verrast. Met name door het goede acteerwerk 

en de prachtige technieken (muziek, film, lichten, etc.). Het verhaal boeide de leerlingen en prikkelde 

ze op de juiste manier, omdat het goed bij de belevingswereld van de leerling aansloot. Er werd 

aandachtig gekeken en meegedacht. Ook maakte de voorstelling zeker indruk.” 
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Crew 2020 

Regie  Karin Noeken, Rozan Vergeer 

Vormgeving Sarah Schierbeek 

Acteurs  Bas de Bruijn, Lisa van Dalen, Liesbeth Groenwold, Debbie 

 Hordijk, Sarah Schierbeek (in wisselende samenstelling) 

Technicus Paul Heijkens 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 23 

Publiek  2.300 

 

 

 

 

 

Wat wil ik? 

Wat wil ik? is net als Wat doe jij? een theatrale workshop waarbij leerlingen meedenken 

en zelf opties uitproberen. Bij Wat wil ik? gaat het daarbij over profiel- en studiekeuze. 

Acteurs spelen een korte scène waarin een leerling worstelt met het maken van een 

keuze voor een vervolg-opleiding. Hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij wil en wordt ook 

nog eens van alle kanten bestookt met advies: door de school, vrienden, zijn ouders… 

Uiteindelijk kan hij helemaal niet meer kiezen! De spelleider nodigt de leerlingen 

vervolgens uit om te helpen. Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun 

suggesties uit. 

 

Wat wil ik? vormt een speelse schakel in het keuzeproces van leerlingen voor een profiel 

of vervolgopleiding. De workshops sluiten aan bij projecten als Check The Bizz en de 

VMBO- en HAVO-carrousel. De workshop maakt leerlingen bewust van hoe je een keuze 

kan maken en laat leerlingen ook zien dat geen enkele keuze definitief hoeft te zijn. 

 

“We hebben deze voorstelling eerder geboekt en hier goede ervaring mee. De voorstelling maakt de 

leerlingen bewust van het belang van het maken van EIGEN keuzes. Sluit mooi aan bij LOB 

[LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding].”  

 

“Wat een zeer geslaagde voorstelling! Kinderen mochten meedoen als acteur en werden gevraagd 

hun mening te geven. Zeer interactief en duidelijk voor onze doelgroep.” 

 
Crew 2020 
Regie  Rozan Vergeer 

Acteurs  Michelle Bazuin, Lisa van Dalen, Marie-Josée Duit, Merel Everts, 

 Daniëlle Faber, Kim Klein, Lisa van der Meer, Maaike van der 

 Meer, Robbin Nieborg, Eline  Struijk, Nanna Tijben, Nanne 

 Walkate, Rick Wardenier, Jincey Zohlandt (in wisselende 

 samenstelling) 

Docenten Beppie Gerrits, Marè de Leeuw, Rozan Vergeer, Hannah de Vries, 

Suuz van Wijk 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 14+ 

Voorstellingen 30 

Publiek  750 
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Iedersland 

In de periode januari – maart 2020 ontwikkelden we de voorstelling Iedersland, een 

coproductie met Club Guy and Roni (Poetic Disasters Club). Twee weken voor de 

première gingen de scholen dicht en moesten we helaas alle voorstellingen annuleren. 

Iedersland blijft daarom nog even op de plank liggen en zal in 2022 hernomen worden. 

 

Iedersland is een voorstelling over het kwijtraken van je thuis en de zoektocht naar een 

nieuw, veilig thuis. Een voorstelling over de vraag waarom er altijd gevraagd wordt ‘waar 

kom je vandaan’ in plaats van ‘waar ga je naartoe’. In hoeverre hangt je identiteit af van 

de plek die je thuis noemt? Wat raak je kwijt als je je vertrouwde thuis moet verlaten en 

hoe vind je dat terug op een onbekende plek? Een voorstelling over vluchten, vrijheid en 

identiteit.  

 

De volgende fondsen zegden een bijdrage toe voor de voorstelling Iedersland: De Graaf-

Drijvers Fonds, Scholtenfonds, Janivo Stichting, Emmaplein Foundation en Stichting 

Mundo Crastino Meliori. 

 
Crew 2020 

Regie  Karin Noeken 

Regie-assistent Rozan Vergeer 

Choreografie Tania Matveeva 

Teksten  Liesbeth Groenwold, Karin Noeken 

Video  Huig van den Hoofdakker 

Acteurs   Achmad Abdulwahab, Sarah Schierbeek 

Dansers  Axel Bourdon, Beau Delwel, Thomas Higginson, Neil Höhener, 

Momo Tanner 

Technicus Paul Heijkens 

 

 

Zomerschool 

Door alle corona-maatregelen kon er in het voorjaar 2020 heel veel niet. Jongeren 

konden niet naar school, theaters waren dicht, gezamenlijk sporten of met je hobby 

bezig zijn was lastig en de verwachting was dat veel jongeren in de zomervakantie 

noodgedwongen thuis zouden blijven. Daarom besloten we samen met Martiniplaza iets 

te organiseren: de Zomerschool. Een week lang konden jongeren met ons aan het werk 

met theater, musical en muziek, met aan het einde van de week een presentatie op 

allerlei verschillende plekken in Martiniplaza. We schreven een persbericht en kondigden 

de Zomerschool aan via onze websites, sociale media en de agenda van Martiniplaza. En 

tot onze verrassing hadden we binnen een week maar liefst 70 aanmeldingen! Wat een 

animo! 

 

Het werd een geweldige week, waarin hard gewerkt werd en veel gelachen, waarin 

prachtige dingen ontstonden, jongeren een hoop leerden en het publiek blij verrast was 

door het resultaat. De samenwerking tussen De Steeg en Martiniplaza verliep top. Wat 

heerlijk voor ons om zo veel ruimte en ondersteuning te krijgen en wat heerlijk voor 

Martiniplaza dat het pand de hele week weer even borrelde van de theater-maak-

energie. De jongeren vonden het geweldig om in dit prachtige theater te mogen 

repeteren en spelen en het publiek was verrast door de optredens op bijzondere plekken 

in het grote pand. 

 

De reacties van de deelnemers waren super enthousiast en ook wat ons betreft is dit 

zeker voor herhaling vatbaar. We hebben nog geprobeerd om in de kerstvakantie een 

vervolg te organiseren (met onder andere Rosa da Silva, Izaline Calister en Noorpool 

Orkest), maar hebben dat helaas op het laatste moment moeten afblazen vanwege de 



 Jaarverslag 2020 11 

corona-maatregelen die op dat moment golden. Maar de zomervakantie 2021 biedt een 

nieuwe kans! 

 

“Bedankt voor de fantastische week! Ook namens Lente natuurlijk! Ze ging elke dag met zoveel 
plezier heen! Veel geleerd en ook weer flink wat meer zelfvertrouwen mee naar huis! Vandaag 
hebben we genoten van jullie voorstelling en die van de andere groepen! En een ‘ijscoole’ rol van 
Lente ;) Groot succes en wat ons betreft voor herhaling vatbaar! :) ” 

 

Crew 2020 

Docenten Jorrit Boonstra, Basz de Jonge, Robert Ramaker, Rozan 

Vergeer, Remko Wind 

Productie Ellis Hendriksen, Wendy Holtkamp, Karin Noeken, Sarah 

   Schierbeek 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 11-18 jaar 

Deelnemers 70 

Publiek  Publiek  120 

 

Met dank aan 

Gemeente Groningen en Martiniplaza 

 

 

Barst?! 

Barst?! is een project in opdracht van de Gemeente Appingedam, waarbij we leerlingen 

van drie locaties van het Eemsdelta College door middel van theater, dans en spoken 

word hun verhaal laten doen over het wonen in het aardbevingsgebied. Welke impact 

heeft dat op je leven, je gevoel van veiligheid, je toekomstbeeld? 

 

Plan was om op school lessen theater, dans en spoken word te geven en vervolgens met 

een groep enthousiaste leerlingen een theatervoorstelling te maken die zou worden 

opgevoerd voor ouders, buurtgenoten, beleidsmakers, politici en klasgenoten. Helaas 

gooide corona roet in het eten… In de eerste maanden van 2020 gaven we nog wel een 

aantal lessen op het Theda Mansholt College, maar op de George Martensschool en het 

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum was dit niet mogelijk. Vanaf maart hadden we willen 

repeteren voor de theatervoorstelling, maar ook dat kon niet doorgaan. 

 

In het najaar deden we een nieuwe poging: we gaven 35 theater-, film- en spoken word-

lessen op het Cleveringa Lyceum, maar op beide andere schoollocaties lukte het wegens 

de maatregelen niet dit te organiseren. In het voorjaar 2021 gaan we hoe dan ook 

repeteren met een aantal enthousiaste jongeren. In verband met corona hebben we 

besloten om in plaats van een theatervoorstelling een film te maken. Deze kan corona-

proof vertoond worden. Zo kunnen we tóch jongeren hun verhaal laten doen en dit breed 

delen. Corona noopt tot flexibel aanpassen en creatieve oplossingen zoeken. 

 
Crew 2020 
Docenten Denise Beekman, Jorrit Boonstra, Beppie Gerrits, Myron 

Hamming, Nol Klis, Marè de Leeuw, Renée Luth, Tim 

van der Molen, Kasper Peters, Sander Roux, Carolien 

Tiedema, Rozan Vergeer, Daan Wiggemans, Suuz van 

Wijk  

Bereik 2020 

Doelgroep 12+ 

Lessen  51 

Leerlingen 1.200 
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Gespot! 

In schooljaar 2019-2020 vond voor de derde en laatste keer het project Gespot! plaats. 

Dit was een meerjarige samenwerking tussen De Steeg en de Groninger scholen Leon 

van Gelder en CSG Selion, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie. Doel was om vmbo-jongeren actief in aanraking te brengen met 

kunst en cultuur.  

 

Net als in de eerdere twee seizoenen gaven we ook nu weer ruim 300 leerlingen van 

beide scholen theater- en danslessen en namen we hen mee op een theatrale rondleiding 

door de Stadsschouwburg Groningen. Vervolgens maakten we met een groep van 20 

leerlingen van beide scholen de theatervoorstelling Gespot!. Omdat dit in verband met de 

corona-maatregelen niet kon in de periode maart-mei, verschoven we de repetitieperiode 

naar september-oktober en gebruikten we de herfstvakantie om de voorstelling af te 

maken en te spelen voor ouders, familie en vrienden.  

 

En ook dit jaar was het weer een prachtig project. Het blijft bijzonder om te zien wat er 

gebeurt als jongeren samen theater maken. Weer waren we onder de indruk van hun 

motivatie, betrokkenheid, inzet en openheid. Het lukte de theatermakers om een veilige 

en uitnodigende sfeer te creëren, waardoor jongeren uit hun schulp kwamen, dingen 

durfden uit te proberen, zeer persoonlijke verhalen met elkaar durfden te delen én te 

gebruiken in de theatervoorstelling. Verhalen over wat vrijheid voor je betekent, hoe 

groepsdruk het soms onmogelijk maakt om te zijn wie je wilt zijn, hoe eenzaam je je kan 

voelen als je gepest wordt, wat de impact is van een nare thuissituatie… Deze jongeren 

hadden echt een hoop te vertellen en in dit project was daar (soms eindelijk) een plek 

voor. Het leverde wederom een indrukwekkende voorstelling op! 

 

Het project Gespot! is het Leon van Gelder dusdanig goed bevallen, dat we inmiddels met 

een nieuw project gestart zijn: leerlingen van het Leon van Gelder maken dit keer samen 

met leerlingen van het Praedinius een theatervoorstelling over wederzijdse vooroordelen. 

Deze voorstelling (Ik ben, zij zijn) zal in juni 2021 te zien zijn in de Stadsschouwburg 

Groningen. 

 
Crew 2020 
Regie  Hannah de Vries 

Regie-assistent Tristan Stäbler, Vera Wielhouwer 

Vormgeving Kitty Lolkema 

Muziek  Remko Wind 

Techniek  Paul Heijkens 

Docenten Marijke Brouwer, Danny Lambrechts, Marè de Leeuw, 

Sander Roux, Rozan Vergeer, Hannah de Vries  

 

Bereik 2020 

Doelgroep 2e en 3e jaar Leon van Gelder en CSG Selion 

Lessen op school 45  Leerlingen 325 

Repetietiedagen 12  Deelnemers 20 

Voorstellingen 2 Publiek  60 

 

 

Theatrale rondleidingen 

In 2020 verzorgden we theatrale rondleidingen in de Stadsschouwburg Groningen en De 

Oosterpoort. Tijdens een theatrale rondleiding leer je deze gebouwen op een wel heel 

bijzondere manier kennen. In groepjes kom je langs de foyer, door de kleedkamers, via 

de orkestbak, langs de technische ruimtes, dwars over het podium tot in het 

kippenhemeltje en weer terug. Onderweg worden er op verschillende plekken korte 
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scènes gespeeld, gedanst en gezongen door acteurs van De Steeg. Tijdens de rondleiding 

kom je van alles te weten over het gebouw, haar geschiedenis en haar functie.  
 
Crew 2020 
Regie  Rozan Vergeer 

Acteurs Lisa van Dalen, Marie-Josée Duit, Merel Everts, Kim Klein, Lisa van 

der Meer, Robbin Nieborg, Nanna Tijben, Nanne Walkate, Rick 

Wardenier, Jincey Zohlandt 

Rondleiders Marè de Leeuw, Rozan Vergeer, Hannah de Vries 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 12+ 

Rondleidingen 8 

Publiek  240 

 

 

Cultuur in je Tussenuur 

In het najaar vielen er op de scholen veel lessen uit doordat docenten thuis moesten 

wachten op een test(uitslag). Scholen en leerlingen hadden daardoor te maken met veel 

tussenuren. En dat terwijl onze theatermakers en theaterdocenten zaten te springen om 

werk en leerlingen door alle maatregelen maar weinig kunst en cultuur te zien kregen. 

Daarom bedachten wij wat nieuws: Cultuur in je Tussenuur. 

 

We stelden een pool van theaterdocenten in en ontwikkelden een speciale les over de 

theatergeschiedenis. Aan de hand van een beeldende Prezi-presentatie neemt onze 

docent de leerlingen mee op een reis door de theatergeschiedenis: van de oude Grieken 

tot aan het theater van nu. Bij elk tijdvak zit een opdracht voor de leerlingen. De 

opdrachten kunnen zowel in groepjes als klassikaal worden gedaan en zijn 

interdisciplinair: er worden onder andere sonnetten geschreven, scènes gespeeld, 

maskers gemaakt en spotprenten getekend. Aan het einde van de les laten de leerlingen 

de resultaten aan elkaar zien. Zo komt de tijdlijn letterlijk tot leven! 

 

De inhoud van de les kan telkens afgestemd worden op het niveau van de leerlingen en 

de lessen kunnen los, maar ook als serie gegeven worden. Maatwerk dus. 

 

“Cultuur in je Tussenuur is een mooie oplossing om lesuitval te voorkomen en leerlingen op een leuke 

en leerzame manier in contact te brengen met de geschiedenis van theater. Theater De Steeg is 

flexibel en levert goede theaterdocenten” 

 
Crew 2020 
Docenten Saskia Broertjes, Basz de Jonge, Carolien Tiedema 

 

Bereik 2020 

Doelgroep 12+ 

Lessen  3 

Leerlingen 75 

 

 

 

 

 

Overige activiteiten 

Naast al het hier boven genoemde gaven we in 2020 nog twee theaterworkshops op het 

Willem Lodewijk Gymnasium en speelden we nog eenmaal de voorstelling Niet Alleen, 

over het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.  
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Activiteitenkalender 2020 

Datum Voorstelling/project Plaats Organisatie Aantal 

06-01 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 3 

08-01 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 2 

10-01 Theatrale Rondleiding Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

13-01 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 3 

14-01 Wat wil ik? Warffum Hogeland College 4 

15-01 Wat wil ik? Groningen Wessel Gansfort College 5 

15-01 Geh@ckt Emmen Carmel College 2 

16-01 Wat doe jij? Veendam SG Winkler Prins Praktijkschool 1 

16-01 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 3 

17-01 Wat wil ik? Groningen Wessel Gansfort College 3 

20-01 Wat doe jij? Winschoten Dollard College 3 

20-01 Barst?! - les Appingedam George Martensschool 4 

20-01 Gespot - les Groningen CSG Selion 3 

21-01 Geh@ckt Hoogeveen De Tamboer 1 

22-01 Geh@ckt Hoogezand Dr. Aletta Jacobscollege 1 

22-01 Gespot - les Groningen CSG Selion 2 

22-01 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 1 

23-01 #onderhuids Appingedam George Martensschool 1 

23-01 Wat doe jij? Groningen Simon van Hasseltschool 3 

23-01 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 2 

24-01 Barst?! - les Appingedam George Martensschool 4 

27-01 #onderhuids Winsum AOC Terra 2 

27-01 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 3 

27-01 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

29-01 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 2 

29-01 Wat wil ik? Groningen Wessel Gansfort College 1 

29-01 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

30-01 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 2 

31-01 Theatrale Rondleiding Groningen SPOT-Groningen 1 

03-02 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

03-02 Gespot - les Groningen CSG Selion 3 

04-02 Gespot - les Groningen Selion 1 

05-02 Geh@ckt Heythuysen RK SGM Sint Ursula 2 

05-02 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

05-02 Gespot - les Groningen CSG Selion 3 

05-02 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 1 

06-02 #onderhuids Stadskanaal Noorderpoort 2 

07-02 Gespot - les Groningen CSG Selion 2 

10-02 Wat doe jij? Nijverdal SG Reggesteyn 2 

10-02 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

10-02 Gespot - les Groningen CSG Selion 3 

11-02 Wat wil ik? Holten SG De Waerdenborch 5 

12-02 Wat doe jij? Nijverdal SG Reggesteyn 2 

12-02 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

12-02 Gespot - les Groningen CSG Selion 2 

13-02 Wat doe jij? Nijverdal SG Reggesteyn 2 

24-02 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

26-02 Barst?! - les Delfzijl Theda Mansholt College 1 

26-02 Gespot - les Groningen Leon van Gelder 1 

27-02 #onderhuids Hoogezand Dr. Aletta Jacobscollege 2 

03-03 Niet Alleen Winschoten Dollard College 1 

03-03 Geh@ckt Winschoten Dollard College 1 

03-03 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

05-03 #onderhuids Winschoten Dollard College 1 
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06-03 Theaterworkshop Groningen Willem Lodewijk Gymnasium 2 

09-03 Wat wil ik? Groningen Willem Lodewijk Gymnasium 4 

10-03 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

11-03 Wat wil ik? Groningen CSG Augustinus 3 

20-08 Geh@ckt Leek Rsg de Borgen 2 

21-08 Geh@ckt Leek Rsg de Borgen 2 

25-08 Geh@ckt Leek Rsg de Borgen 2 

25-08 Wat doe jij? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 3 

26-08 Wat doe jij? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 3 

27-08 Wat doe jij? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 3 

08-09 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

15-09 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

17-09 Wat doe jij? Woldendorp Dollard College 2 

18-09 Wat doe jij? Woldendorp Dollard College 2 

22-09 #onderhuids Groningen Kamerlingh Onnes College 3 

22-09 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

24-09 Geh@ckt Groningen Kamerlingh Onnes College 3 

24-09 Theatrale Rondleiding Groningen SPOT-Groningen/Alfa College 1 

28-09 Geh@ckt Meppel Terra Meppel 2 

29-09 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

01-10 Theatrale Rondleiding Groningen SPOT-Groningen/Alfa College 1 

06-10 Gespot - les Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

06-10 Theatrale Rondleiding Groningen Alfa College 1 

07-10 #onderhuids Breda Onze Lieve Vrouwe Lyceum 2 

07-10 Theatrale Rondleiding Groningen Alfa College 1 

08-10 Geh@ckt Warffum Hogeland College 1 

08-10 Theatrale Rondleiding Groningen Alfa College 1 

09-10 Wat doe jij? Groningen Maartens College 3 

09-10 #onderhuids Groningen Montessori Vaklyceum 2 

12-10 Gespot - repetitie Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

13-10 Gespot - repetitie Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

14-10 Gespot - repetitie Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

15-10 Gespot - repetitie Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

16-10 Gespot - repetitie Groningen Leon van Gelder en CSG Selion 1 

16-10 Gespot - voorstelling Groningen Martiniplaza 2 

20-10 Theatrale Rondleiding Groningen Alfa College 1 

23-10 Wat doe jij? Groningen Maartens College 3 

23-10 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

26-10 #onderhuids Emmen Hondsrug College 3 

29-10 #onderhuids Emmen Hondsrug College 2 

29-10 Wat doe jij? Leiderdorp Visser ’t Hooft Lyceum 2 

30-10 Wat doe jij? Leiderdorp Visser ’t Hooft Lyceum 2 

30-10 #onderhuids Emmen Hondsrug College 3 

30-10 Cultuur in je Tussenuur Groningen Leon van Gelder 3 

30-10 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

04-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 3 

05-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 3 

06-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 3 

06-11 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

09-11 Wat doe jij? Diever RSG Stad en Esch 3 

10-11 Geh@ckt Groningen Montessori Vaklyceum 2 

10-11 Wat doe jij? Groningen W.A. van Lieflandschool 3 

13-11 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

20-11 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

23-11 Wat wil ik? Beilen Dr. Nassau College 3 

24-11 Wat wil ik? Beilen Dr. Nassau College 2 

26-11 Wat doe jij? Groningen Simon van Hasseltschool 3 

27-11 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

04-12 Barst?! - les Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 5 

07-12 Wat doe jij? Groningen Leon van Gelder 2 

08-12 Wat doe jij? Groningen Leon van Gelder 2 
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09-12 Wat doe jij? Warffum Hogeland College 2 

11-12 Wat doe jij? Warffum Hogeland College 3 

14-12 Geh@ckt Leiderdorp Visser ’t Hooft Lyceum 2 

 

“De voorstelling gaat in op het gevoel en dat is 

volgens mij de beste manier om verandering te 

bereiken.” 

 

“Past bij doelgroep, humor, goed gespeeld.” 

 

“We vinden het inspringtheater inmiddels een 

onmisbaar project in de brugklas dat aansluit bij ons 

mentoraat.” 

 

“Wat doe jij? is een zeer geschikte workshop om met 

een nieuwe groep leerlingen te doen. De workshop 

zorgt voor een veilig klimaat in de klas en draagt op 

een positieve manier bij aan het vormen van de 

groep.” 

 

“Een prachtige voorstelling om naar te kijken. Het 

intrigeert de leerlingen en zet hen op een leuke 

manier aan het nadenken over toch wel lastige 

thema's.” 

 

“Ik vond het eerlijk waar fan-tas-tisch ! ! ! ! ! ! ! ! !” 

 

“De voorstelling duurde precies lang genoeg ook het 

onderwerp werd leuk, goed en actueel behandeld. 

De moeilijke dingen werden niet uit de weg gegaan 

waardoor het voor onze leerlingen ook spannend en 

interessant bleef!” 

 

"Steengoed: flitsend, humoristisch, goed getimed en 

met een duidelijke boodschap. De leerlingen hebben 

geboeid zitten kijken. Mooi om te zien.” 

 

“Lekker snel tempo dat aansluit op de zap-

generatie van nu. Dingen waren herkenbaar en 

taalgebruik is herkenbaar voor de leerlingen. Door 

de jonge leeftijd van de spelers kunnen onze 

leerlingen zich ook makkelijker identificeren met 

hen.” 

 

“Wij waren erg onder de indruk van de voorstelling 

(en van de acteurs)!”  
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Organisatie 

 

In 2020 werkten er bij De Steeg 4 medewerkers in vaste dienst: artistieke leiding (0,4 

fte), zakelijke leiding (0,6 fte), medewerker educatie (0,4 fte) en medewerker verkoop 

(0,6 fte). Daarnaast werkten we met 20 stagiaires (Noorderpoort Groningen, Deltion 

College Zwolle en de Noorderlijke Hogeschool Leeuwarden), 38 ZZP-ers, 2 vrijwilligers en 

4 bestuursleden. Al met al een club van maar liefst 68 creatievelingen. 

 

Artistieke leiding Karin Noeken 

Zakelijke leiding Wendy Holtkamp 

Educatie Ellis Hendriksen 

Verkoop Henk Siekman 

Administratie Alfons Dekker 

Script Liesbeth Groenwold 

Regie Karin Noeken, Rozan Vergeer, Hannah de Vries 

Choreografie Tania Matveeva 

Vormgeving Kitty Lolkema 

Kostuums Hadewych ten Berge 

Video Huig van den Hoofdakker 

Techniek Jelle Bosmans, Paul Heijkens 

Acteurs Achmad Abdulwahab, Michelle Bazuin, Jorrit Boonstra, Gerry Boschma, 

Hester Bron, Bas de Bruijn, Lisa van Dalen, Marie-Josée Duit, Merel 

Everts, Daniëlle Faber, Beppie Gerrits, Liesbeth Groenwold, Debbie 

Hordijk, Kim Klein, Marè de Leeuw, Lisa van der Meer, Maaike van der 

Meer, Karel Moes, Robbin Nieborg, Sarah Schierbeek, Tristan Stäbler, 

Eline Struijk, Nanna Tijben, Hannah de Vries, Nanne Walkate, Rick 

Wardenier, Stefano van Zeele, Jincey Zohlandt 

Dansers Axel Bourdon, Beau Delwel, Thomas Higginson, Neil Höhener, Momo 

Tanner 

Docenten Denise Beekman, Jorrit Boonstra, Saskia Broertjes, Marijke Brouwer, 

Beppie Gerrits, Myron Hamming, Basz de Jonge, Nol Klis, Danny 

Lambrechts, Marè de Leeuw , Renée Luth, Tim van der Molen, Kasper 

Peters, Robert Ramaker, Sander Roux, Sarah Scholten, Tristan Stäbler, 

Carolien Tiedema, Rozan Vergeer, Hannah de Vries, Vera Wielhouwer, 

Suuz van Wijk, Daan Wiggemans, Remko Wind 

Overig Merel Kotterer, Mirjam Theissen 

Bestuur Jojo Bottema (voorzitter), Willem de Kok (penningmeester/secretaris), 

Pim Luiten, Lysbeth Post 

 

“Wij hebben voor De Steeg gekozen vanwege goede ervaringen met de organisatie, goed contact 

met [verkoopmedewerker] Henk, leuke goede leerzame belangrijke thema’s, het lesmateriaal, prima 

acteurs, juiste niveau voor verschillende doelgroepen.” 

 

“We hebben hele goede ervaringen met De Steeg! Daarnaast is deze workshop een vast onderdeel 

van ons programma geworden, alles zit er in, voorlichting over pesten in al z'n facetten. Ook het 

theater aspect komt goed aan de orde. De begeleiding en de spelers zijn zeer kundig!” 
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Governance Code Cultuur 

 

Maatschappelijke doelstelling 

Wij waarborgen de realisatie van onze maatschappelijke doelstelling door het in 

samenspraak met onze diverse stakeholders (waaronder klanten, doelgroepen en 

samenwerkingspartners) ontwikkelen van artistieke en educatieve producten en 

activiteiten van hoge kwaliteit en impact. Daarbij stellen wij ons open op en stimuleren 

de inhoudelijke/artistieke inbreng van personen binnen en buiten onze organisatie. 

Diverse belangen worden daarbij zorgvuldig afgewogen, waarbij de focus altijd gericht is 

op het realiseren van een zo groot mogelijke artistieke kwaliteit en maatschappelijke 

impact. 

 

 

Bestuursvorm 

De Steeg is een stichting met een stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit vier 

onbezoldigde bestuurders, die samen een breed scala aan deskundigheid, ervaring en 

netwerk afdekken. Het bestuur vergadert zes keer per jaar met de directie, bestaande uit 

de artistiek en zakelijk leiders. Het bestuur evalueert één keer per jaar haar eigen 

functioneren en het functioneren van de directie. In het jaarverslag, alsmede op de 

website, wordt melding gemaakt van de rechtsvorm en het besturingsmodel van De 

Steeg. Ons stichtingsbestuur heeft geen zakelijke belangen in onze organisatie. Wel 

staan ze ons gevraagd en ongevraagd met raad en daad bij, waarbij ze hun kennis, 

ervaringen en netwerk inzetten om de organisatie waar nodig verder te helpen. Hier 

staat nooit een vergoeding in wat voor vorm dan ook tegenover. Eventuele 

belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen worden direct gemeld en besproken. 

 

Op dit moment bestaat het stichtingsbestuur van De Steeg uit de volgende leden, met 

vermelding van hun (neven)functies: 

 

Jojo Bottema  Directeur gemeente Het Hogeland, voorzitter bestuur Theater De 

Steeg. 

Willem de Kok Algemeen directeur MartiniPlaza, voorzitter stichting vrijwilligers en 

vrienden UMCG, bestuurslid van Stichting Theateralliantie, voorzitter 

Stuurgroep Alliantie Theaters, bestuurslid Groninger 

Ondernemingsprijs, penningmeester Stichting Groninger Sportgala, 

penningmeester Theater De Steeg, voorzitter Groningen Congres 

Alliantie, lid Raad van Toezicht Museum aan de Aa. 

Pim Luiten Directeur-bestuurder VRIJDAG, bestuurslid Prins Bernhard 

Cultuurfonds Groningen,  bestuurslid Cultuurconnectie, 

penningmeester Raad van 12, bestuurslid Theater De Steeg. 

Lysbeth Post Teammanager Marketing & Communicatie en Klantenservice 

Biblionet Groningen, bestuurslid Theater De Steeg. 

 

 

Communicatiestructuur 

Onze organisatie is hiërarchisch zeer plat en kent een open communicatiestructuur. 

Formeel is de dagelijkse leiding in handen van de directie, maar in de praktijk worden 

beslissingen genomen door het hele team van de vaste medewerkers. Wij vinden dit van 

groot belang, omdat zo kwesties zorgvuldig kunnen worden afgewogen vanuit zowel het 

zakelijk en artistiek perspectief, als vanuit educatie, verkoop en planning. Het maakt ook 
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dat beslissingen breed gedragen worden en taken goed op elkaar afgestemd worden. In 

de besluitvorming vragen we ook regelmatig onze stagiaires en freelancers om input. Dat 

is het geval bij de ontwikkeling van nieuwe voorstellingen en projecten, maar ook als het 

gaat om strategische beslissingen en beleid voor de langere termijn. Dit houdt ons 

scherp en daagt ons continu uit om vanuit verschillende perspectieven te blijven kijken. 

 

 

Taak- en rolverdeling 

Het stichtingsbestuur houdt toezicht op het functioneren van de directie en de directie 

voorziet het bestuur van alle informatie die hiervoor nodig is, tijdig, gevraagd en 

ongevraagd. Het staat het bestuur daarbij vrij om bij externe partijen informatie op te 

vragen, waaronder bij de externe accountant. Het bestuur neemt geen taken, 

verantwoordelijkheden of bevoegdheden over die tot de verantwoordelijkheid van de 

directie behoren. Andersom gebeurt dat ook niet. In het bestuurs- en directiereglement 

zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd.  

 

Het stichtingsbestuur houdt in de gaten of in de uitvoering van de taken de 

maatschappelijke doelstelling steeds centraal staat en of verschillende in- en externe 

belangen in voldoende mate worden afgewogen. Daarbij wordt altijd gekeken naar de 

balans tussen het grijpen van kansen en het aangaan van risico’s.  

 

In haar rol als toezichthouder stelt het stichtingsbestuur zich kritisch, nieuwsgierig, 

stimulerend en behulpzaam op, zowel reflecterend (terugkijkend op uitgevoerd beleid) 

als anticiperend (bij de ontwikkeling van nieuw beleid). Zij houdt de organisatie scherp 

door te vragen naar risico’s en afwegingen, maar geeft ook ruimte aan creativiteit en 

ondernemerschap.  

 

Ten opzichte van de directie heeft het stichtingsbestuur de rol van werkgever, met alle 

taken en verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, zoals onder andere het 

vaststellen van profielschetsen en arbeidsvoorwaarden, de benoeming van nieuwe 

directieleden en het houden van ontwikkelings- en functioneringsgesprekken. 

 

 

Verantwoordelijkheid 

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en 

stelt daarbij altijd de maatschappelijke doelstelling van de organisatie centraal. Deze 

doelstelling en een zorgvuldige afweging van diverse artistieke, inhoudelijke, interne en 

externe belangen vormen de basis onder het handelen van het bestuur, net als dat geldt 

voor de directie. Het bestuur heeft een representatieve taak bij externe gelegenheden 

(zoals premières en speciale presentaties) en onderhoudt contact met het netwerk van 

de organisatie, waarbij het doel is het creëren van draagvlak, vertrouwen en legitimiteit. 

 

 

Samenstelling 

De samenstelling van het bestuur is evenwichtig en divers, waarbij we ervoor zorgen dat 

het bestuur gezamenlijk beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en relevante 

netwerken op voor de organisatie belangrijke gebieden, zoals artistieke kennis, 

ondernemerschap, zakelijke belangen en marketing. De samenstelling van het bestuur is 

gebaseerd op een profielschets, die regelmatig wordt geüpdatet. Zaken rond 

zittingstermijn en aftreedrooster zijn vastgelegd in de statuten en het 

bestuursreglement. 
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Mensen en middelen 

Onze organisatie heeft de beschikking over weinig mensen en middelen. Des te 

belangrijker is het om hier zorgvuldig mee om te gaan, een taak die het bestuur zich (net 

als de directie) ter harte neemt. Samen met de directie brengt het bestuur risico’s in 

kaart en houdt toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving. Klachten, 

misstanden en onregelmatigheden kunnen door alle werknemers, stagiaires en ZZP-ers 

gemeld worden bij de voorzitter van het bestuur, zonder dat daarbij hun positie op wat 

voor wijze dan ook in gevaar komt. Uiteraard proberen wij er eerst onderling uit te 

komen en de respectvolle en open communicatiestructuur binnen de organisatie biedt 

daarvoor voldoende mogelijkheden en veiligheid, maar als dat niet lukt staat het 

eenieder vrij contact op te nemen met het bestuur.  

 

Ons beloningssysteem is voor de vaste medewerkers gebaseerd op de CAO Toneel en 

Dans. Voor ZZP-ers hanteren wij marktconforme tarieven en onze stagiaires ontvangen 

een vrijwilligersvergoeding. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de 

stichting geen vergoeding (wel een hoop waardering). 
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Aansluiting bij gemeentelijke ambities 

 

De Steeg draagt met haar activiteiten bij aan de doelstellingen die de Gemeente 

Groningen zich in de cultuurnota 2017-2020 heeft gesteld. Zo neemt De Steeg een 

belangrijke plek in in de culturele keten van Groningen, zowel op het gebied van theater-

aanbod als op het vlak van cultuureducatie en talentontwikkeling. Met onze 

voorstellingen en projecten laten we een grote en brede groep jongeren kennismaken 

met theater, bieden we werkervaring en ondersteuning voor jong theatertalent en leggen 

we betekenisvolle verbindingen tussen cultuur, maatschappij en onderwijs. Hieronder 

leggen we per gemeentelijke doelstelling uit hoe wij hier in 2020 aan hebben 

bijgedragen. 

 

 

Bruisende stad 

In de culturele keten van Groningen neemt De Steeg een plek in als schakel in de brede 

basis. Dat geldt zowel op het gebied van theateraanbod, als op het gebied van 

cultuureducatie en talentontwikkeling. Met onze voorstellingen leggen we de verbinding 

tussen het bezoek aan kindertheater (individueel met ouders of klassikaal in het primair 

onderwijs) en zelfstandig theaterbezoek als jong volwassene. Zo leggen we de basis 

waarop veel andere podiumkunst-instellingen (zoals het Jonge Harten Festival, het NNT, 

het Grand Theatre en SPOT Groningen) verder kunnen bouwen. In 2020 deden we dit 

bijvoorbeeld door onze voorstellingen en de theatrale rondleidingen. 

 

Ons aanbod op het gebied van theatereducatie (lesmateriaal en workshops bij onze 

voorstellingen) zorgt enerzijds voor de inbedding van onze voorstellingen in het 

onderwijs. Anderzijds zorgen wij hiermee voor een structurele(re) inbedding van theater 

als kunstvorm in het onderwijs. Het nieuwe project Cultuur in je Tussenuur is hier een 

leuk voorbeeld van. Door projecten als Gespot!, Barst?! en de Zomerschool laten we een 

zeer grote groep jongeren actief kennismaken met theater. 

 

Jaarlijks werken we met een zeer grote groep jonge theatermakers. In 2020 speelden er 

maar liefst 20 jonge acteurs als stagiaire mee in onze voorstellingen en werkten we met 

een grote groep jonge ZZP-ers in de rol van regisseur, acteur en/of docent (theater, 

dans, film en spoken word). Op die manier vormt De Steeg een belangrijke schakel 

tussen het kunstvakonderwijs en de (zelfstandige) beroepspraktijk. 

 

Doordat wij werken op het raakvlak van jongeren, cultuur, onderwijs en maatschappij 

werken wij met een breed scala van organisaties samen. In 2020 waren dat bijvoorbeeld  

SPOT Groningen, Martiniplaza, Club Guy and Roni, Gemeente Appingedam, Leon van 

Gelder, CSG Selion en Eemsdelta College. 

 

 

City of Talent 

Talentontwikkeling zit in de genen van De Steeg. Het maakt een onlosmakelijk onderdeel 

uit van onze werkwijze en onze bedrijfsfilosofie. In al onze voorstellingen werken we met 

jonge acteurs in opleiding (Noorderpoort Groningen, NHL Leeuwarden en Deltion College 

Zwolle), vaak in combinatie met meer ervaren acteurs. De jonge acteurs spelen niet 

alleen een rol in de voorstellingen, maar helpen actief mee aan de ontwikkeling hiervan. 

We gebruiken hierin hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Dat maakt de 
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voorstellingen heel aansprekend en herkenbaar voor de jongeren in het publiek, die vaak 

maar een paar jaar jonger zijn dan de acteurs. Het maakt dat wij voorstellingen kunnen 

ontwikkelen over gevoelige onderwerpen, over onderwerpen waar jongeren mee 

worstelen of over nadenken, op een zodanige wijze dat we discussie stimuleren en 

bijdragen aan een gedragsverandering. 

 

In 2020 boden we 20 jonge acteurs een leerzame stageplek. Zij speelden een rol in onze 

voorstellingen en gaven workshops op scholen. Helaas konden we door corona minder 

spelen dan normaal, maar door hen met zoveel mogelijk verschillende projecten mee te 

laten helpen, hen extra opdrachten te geven en te betrekken bij de voorbereiding van 

nieuwe projecten voor het volgende jaar hebben we ervoor gezord dat iedereen ondanks 

dat toch haar/zijn uren heeft kunnen halen én een hoop geleerd heeft. 

 

Daarnaast werken we graag en zo veel mogelijk met jonge (Noordelijke) theatermakers 

die hun opleiding hebben afgerond en aan het begin staan van hun professionele 

carrière. We willen deze talenten heel graag voor het Noorden behouden en vragen hen 

als regisseur, acteur of docent. Voor de projecten Gespot!, Barst?!, de Zomerschool en 

Cultuur in je Tussenuur vroegen we een aantal (jonge) Noordelijke theater-, musical-, 

muziek-, dans- en filmdocenten en spoken word artiesten (waaronder zowel de vorige 

stadsdichter van Groningen als de gloednieuwe!) voor het verzorgen van de lessen en 

workshops.  

 

Het project Gespot! is een project waarin de talentontwikkeling van jongeren centraal 

staat. Het project heeft de mening van de deelnemende jongeren over dans en theater 

behoorlijk veranderd en een aantal van de deelnemende leerlingen volgt inmiddels 

theaterlessen bij VRIJDAG en De Noorderlingen. Ook bij de Zomerschool draaide het om 

talentontwikkeling: de deelnemers werden een week lang intensief begeleid en werkten 

samen toe naar een reeks korte presentaties. 

 

Op het gebied van talentontwikkeling werkten we in 2020 samen met Noorderpoort 

(Groningen), Deltion College (Zwolle), de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, CSG 

Selion, Leon van Gelder en het Eemsdelta College. 

 

 

Kunst en Cultuur voor iedereen 

Onze voorstellingen en theatereducatieve projecten zijn zeer toegankelijk, zowel qua 

vorm als qua inhoud én qua presentatieplekken. Ons uitgangspunt is dat cultuur voor 

íedereen is. Eén van onze klanten noemde het eens met een mooie term ‘artistiek 

hoogwaardig instap-theater’. Voor een groot deel van ons publiek zijn onze 

theatervoorstellingen en -projecten een (eerste) kennismaking met theater. Wij zorgen 

er op diverse manieren voor dat deze kennismaking soepel verloopt en uitnodigt om 

vaker theater te bezoeken of zelf actief aan de slag te gaan met theater. Door de inzet 

van onze ervaring en expertise, door te werken met betrokken en kundige theatermakers 

en door jongeren serieus te nemen, waarborgen we de artistieke kwaliteit van onze 

voorstellingen en projecten.  

 

Wij bieden onze theatervoorstellingen en theatereducatie aan via het onderwijs. 

Daardoor bereiken we een heel brede doelgroep, van diverse culturele en sociale 

achtergronden. We spelen onze voorstellingen op alle schooltypes: van voortgezet 

speciaal onderwijs en vmbo tot gymnasium en mbo. Zo bereiken we jongeren die van 

huis uit al regelmatig naar een theatervoorstelling gaan én jongeren die nog nooit in een 

theater zijn geweest. Op die manier bereikten we in 2020 met onze voorstellingen en 
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theatereducatieve projecten in totaal ongeveer 9.000 bezoekers, waarvan zeker 95% in 

de leeftijd van 10-18 jaar. 

 

Scholen zijn tevreden over ons aanbod, waarbij ze aangeven dat onze voorstellingen 

goed aansluiten bij de leerdoelen (in inhoudelijk opzicht) en de onderwijspraktijk (in 

praktisch opzicht). De voorstellingen sluiten aan bij thema's die op school spelen, passen 

in het bestaande lesaanbod, zijn voorzien van begeleidend lesmateriaal en kunnen op 

school gespeeld worden (mits de corona-regels dat toelaten). Tegelijk zorgen wij er voor 

dat de voorstellingen qua vorm en inhoud nauw aansluiten bij de belevingswereld en het 

denkkader van de leerlingen, zodat zij optimaal van de voorstellingen kunnen genieten 

en de impact zo groot mogelijk is. Het educatief materiaal biedt hiervoor ondersteuning 

en verdieping. Om deze aansluiting voor elkaar te krijgen gaan wij met jongeren en 

docenten in gesprek om te weten wat er speelt, waar behoefte aan is en welke 

persoonlijke verhalen we in onze voorstellingen kunnen gebruiken. 

 

De tevredenheid van scholen en publiek blijkt onder andere uit het feit dat een groot 

aantal scholen ons al jaren boekt. Ook de reacties die wij ontvangen van klanten en 

publiek laten zien dat wij in onze opzet slagen. 

 

 

Cultuur over grenzen heen 

In onze voorstellingen leggen wij verbindingen met actuele onderwerpen die impact 

hebben op de leefwereld van jongeren. We nodigen ons publiek uit tot (zelf)reflectie en 

stimuleren hen nieuwe standpunten te onderzoeken. Theater is daarvoor een prachtig 

medium, omdat het zo direct is, zo dicht-op-de-huid. Theater biedt een herkenbare, 

invoelbare, verbeeldende manier om onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo leveren 

we een bijdrage aan het maatschappelijke debat. 

 

De theatrale workshop Wat doe jij? bijvoorbeeld stimuleert jongeren na te denken over 

pest-situaties op school en nodigt de hele klas uit om constructief mee te denken over 

mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat er niet gepest wordt. In de voorstelling 

Wat wil ik? schotelen we jongeren diverse dilemma’s voor die een rol spelen als het gaat 

om profiel- en studiekeuze. Met de voorstelling Iedersland vertellen we jongeren heel 

persoonlijke en indringende verhalen over vrijheid. Met Geh@ckt zwengelen we de 

discussie aan over het veilig gebruik van social media. En met het project Barst?! geven 

we ruimte aan verhalen van jongeren over de impact van aardbevingen. 

 

Door die verbindende rol die we continu spelen op het raakvlak van cultuur, onderwijs en 

maatschappelijke actualiteit werken we samen met een zeer breed scala aan 

organisaties. Zowel op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld CSG Selion, Leon van 

Gelder en Eemsdelta College), als met culturele instellingen (onder andere Club Guy and 

Roni, SPOT Groningen en Martiniplaza), maatschappelijke instellingen (zoals de politie, 

HALT en Veilig Thuis) en overheden (gemeente Groningen en gemeente Appingedam). In 

die samenwerkingen zoeken we altijd naar een win-win situatie die een meerwaarde 

oplevert in artistieke kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit, impact op de doelgroep, het bereik 

en/of praktisch zaken. 

 

 


