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In 2017 ontstond bij het Noordwijk Overleg, een groep bestaande uit vertegenwoordigers van BIS-theatergezelschappen en standplaatstheaters, de
urgentie om de podiumkunsten in Nederland meer divers en inclusiever te maken. 1 Uit dit overleg, vernoemd naar de plaats waar het collectief
samenkomt, ontstond in 2018 het driejarig stimuleringsprogramma Theater Inclusief. Aan de hand van de vier P’s die staan voor personeel,
programmering, publiek en partners beogen de 19 partners die zijn aangesloten bij het initiatief de podiumkunsten een betere representatie te laten zijn
van de Nederlandse samenleving.
In het theaterseizoen 2021-2022 onderzoekt de Boekmanstichting in opdracht van Theater Inclusief de resultaten die de negentien aangesloten partners
hebben geboekt door deel te nemen aan het driejarig stimuleringsprogramma. De onderzoekers voeren een documentanalyse, enquête en diepteinterview uit, die resulteren in individuele deelanalyses per partner en een overkoepelend eindrapport met algemene bevindingen. Wat waren de
ambities en doelen van de partners op het gebied van diversiteit en inclusie? Hebben de theaters en theatergezelschappen vooruitgang geboekt op de
vier P’s? Welke verbeterpunten zijn er? En hoe zien de partners de toekomst van een diverse en inclusieve theatersector? In deze analyse is het de beurt
aan Het Nationale Theater, penvoerder en initiatiefnemer van Theater Inclusief.

1

BIS-theatergezelschappen worden vanuit het Rijk gesubsidieerd. Deze zijn opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS).

HET
NATIONALE
THEATER
De wereld is constant in beweging, zo ook kunst en
cultuur. Het Nationale Theater speelt graag
in op deze dynamiek.

Theater aan het Spui, Het Nationale Theater. Beeld: HNT.
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Dit blijkt bijvoorbeeld uit verschillende
activiteiten die de Haagse instelling
organiseert, zoals eten met publiek
voorafgaand aan een voorstelling, de inzet
van de WijkJury en het presenteren van
nieuwe theaterformats. Maar ook in de
bedrijfsvoering: op 1 januari 2017 ontstond
Het Nationale Theater uit een fusie van het
Nationale Toneel, de Koninklijke
Schouwburg en Theater aan het Spui. Als
gevolg hiervan opereert Het Nationale
Theater zowel als programmerend theater en
als producerend theatergezelschap. Het heeft
meerdere zalen tot zijn beschikking en brengt
traditioneel gescheiden afdelingen, zoals
volwassen- en jeugdtheater, productie en
programmering samen onder één dak.
Centraal in de organisatie staat het publiek,
als ‘mede-maker’ maar ook als graag geziene
gast in het ‘huis van gemeenschappen’, zoals
in de missie van het beleidsplan wordt
beschreven. De leiding wordt gevoerd door
een driekoppige directie bestaande uit Cees
Debets, directeur theater (tevens stuurgroep
lid van Theater Inclusief), zakelijk directeur
Lidy klein Gunnewiek en artistiek directeur
Eric de Vroedt. Als ‘huis van
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gemeenschappen’ zijn diversiteit en inclusie
een voortdurend streven voor Het Nationale
Theater. ‘Het Nationale Theater kan alleen
toonaangevend zijn als het ook inclusief is en
kiest voor radicale meerstemmigheid’, zo
luidt het in het Beleidsplan 2021-2024. Dat
deze aspiratie niet alleen voor de eigen
organisatie geldt, maar voor de gehele sector,
blijkt uit de oprichting door het theater van
het landelijke initiatief Theater Inclusief.
Hierin voert Het Nationale Theater sinds
2018 samen met achttien andere partners
gesprekken over diversiteit en inclusie binnen
de eigen organisatie en de theatersector.
EEN RIJKERE ORGANISATIE
‘We zijn er voor iedereen, tenslotte betaalt
iedereen mee. Iedereen moet mede-maker
kunnen zijn van ons werk. Het levert ons een
stevige positie op in de stad en in het land,
geeft publiek en medewerkers de kans om
diverse verhalen en inzichten te delen. We
worden een rijkere organisatie’, zo beschrijft
Het Nationale Theater het belang van
diversiteit en inclusie binnen de organisatie in
de Toolkit van Theater Inclusief. 2

Om de behaalde resultaten op het gebied van
diversiteit en inclusie van Het Nationale
Theater te meten bekeek de
Boekmanstichting de ambities en doelen
zoals opgesteld in de Toolkit. Het Nationale
Theater zette vooral in op een diverser
personeelsbestand en noemt ‘diversiteit een
speerpunt van de organisatie dat moet
worden gezien als een kans om te kunnen
groeien’. Deze groei hoopte de instelling te
behalen door per jaar 10 procent van de
vacatures te vervullen door sollicitanten met
een bi-culturele achtergrond’. Voor het
seizoen 2019-2020 kwam dit streefgetal neer
op twintig medewerkers. Een van de
manieren waarop de organisatie dit doel
probeerde te behalen was het opnemen van
een tekst over diversiteit en inclusie in de
vacatureteksten. Daarnaast heeft de culturele
instelling onder andere een unconscious bias
training gevolgd, aangeboden door Theater
Inclusief. Tijdens deze training werd men
geleerd zonder vooroordeel naar andere
mensen en groepen te kijken.
Met het oog op een meer inclusieve
programmering stelde Het Nationale Theater

De Toolkit werd in het theaterseizoen 2019-2020 ingevuld door Het Nationale Theater. In dit document, dat is opgesteld door Theater Inclusief, benoemen aangesloten partners hun doelen en
ambities op het gebied van de vier P’s. Het document biedt partners de mogelijkheid een maatwerkplan op te stellen wat moet resulteren in een breder draagvlak op het gebied van diversiteit en
inclusie binnen de eigen organisatie.
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zichzelf ten doel om in het seizoen 20192020 vijfentwintig voorstellingen van biculturele makers te produceren, oplopend tot
dertig voorstellingen in het seizoen 20202021. Het publiek, dat door Het Nationale
Theater wordt beschouwd als mede-maker,
bleek eveneens een belangrijk aandachtspunt
in de Toolkit. Voor de culturele seizoenen
2019-2020 en 2020-2021 beoogde de
organisatie ‘per voorstelling een gemiddeld
aantal van veertig nieuwe bezoekers met
publiekswerking te willen aantrekken’, zo
staat in de Toolkit. 3
WIE SLUITEN WE UIT?
Maar met ambities en doelen alleen is een
organisatie er nog niet. De Boekmanstichting
stelde een enquête op om te toetsen hoe de
voortgang omtrent diversiteit en inclusie bij
de partners van Theater Inclusief verloopt, zo
ook bij Het Nationale Theater. Zijn de
specifieke doelen als eerder beschreven
behaald? Daarnaast gingen we in gesprek met
directeur theater van Het Nationale Theater,
Cees Debets. Hij is tevreden met de
gemaakte stappen, maar tegelijkertijd
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ontevreden. ‘Meer diversiteit is gelukt, maar
te langzaam’, vertelt Debets.
De ambitie ten aanzien van een meer divers
personeelsbestand, is deels verwezenlijkt.
‘We wilden een diverser ensemble, dit werd
een permanente vraag: hoe geven we dat
vorm?’ De aanstelling van artistiek leider Eric
de Vroedt in 2016 speelde hierbij een
belangrijke rol, vertelt Debets. 4 Volgens
Debets heeft De Vroedt een grote notie van
thema’s en het werken met mensen die deze
thema’s representeren. Zo schreef hij
bijvoorbeeld de voorstelling De eeuw van mijn
moeder (2021), waarin onderwerpen als
migratie, voormalig Nederlands-Indië,
afkomst en identiteit centraal staan. Ook in
producties als Race (2017) en The Nation
(2017) komt De Vroedts betrokkenheid met
het maatschappelijk debat tot uiting.
Daarnaast bleek in de afgelopen jaren de
invloed van het jeugdtheater, onder leiding
van regisseuse Noël Fischer, essentieel voor
Het Nationale Theater. ‘Jeugdtheater loopt
in feite voorop, want de markt is deels
gebaseerd op de vraag van scholen – vraag-

aanbod is daarom een evidentere zaak. Wat
je in de zaal hebt moet je dus op het podium
zetten, anders sluit je mensen buiten en
ontbreekt er dialoog’, legt Debets uit.
Daarnaast roepen acteurs, tevens
rolmodellen, met een bi-culturele
achtergrond zoals Romana Vrede en
Emmanuel Ohene Boafo volgens Debets op
tot discussie en reflectie op de vraag hoe de
organisatie onderdeel kan zijn van de
samenleving. 5 Naast de producties van De
Vroedt en Fischer noemt Debets ook graag
het werk van Rehana Ganga met wie hij ruim
tien jaar samenwerkt. ‘Als programmamaker
wijst zij mij vaak de weg op het gebied van
diversiteit en inclusie, haalt partners binnen
en bouwt bruggen’. Een deel van de
gemaakte stappen werd al in de
beleidsperiode 2017-2020 beschreven, maar
staat nog steeds op de agenda voor de
periode 2021-2024.
Het werven van niet-uitvoerende
personeelsleden, zoals educatie- en
marketingmedewerkers met een bi-culturele
achtergrond blijkt lastiger. ‘Misschien zoeken
we niet goed genoeg,’ vertelt Debets, of heeft

Voor personeel, programmering en publiek stelde de organisatie streefgetallen op. Voor partners waren de doelen van kwalitatieve aard en daarom niet in de tekst genoemd.
Eric de Vroedt is in 2016 aangesteld als regisseur en artistiek leider. Sinds 2018 is De Vroedt artistiek directeur van Het Nationale Theater.
In november 2021 maakte Het Nationale Theater bekend dat Emmanuel Ohene Boafo na drie jaar het ensemble zal verlaten. Naast vast acteur sinds 2018 liep Ohene Boafo in 2017 stage bij Het
Nationale Theater.
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het te maken met ‘de vluchtigheid in het
aannemen van stagiaires.’ Het is een kwestie
die de organisatie zichzelf aanrekent als
verbeterpunt.
Uit de enquête van de Boekmanstichting
blijkt verder dat Het Nationale Theater er
weliswaar naar streeft meer mensen met een
functie- en/of fysieke beperking in dienst te
nemen, maar dat de fysieke werkplekken niet
voldoende toegankelijk zijn voor deze groep.
Tegelijkertijd groeide de bewustwording
binnen de organisatie, nadat een van de
medewerkers na een hersenaandoening
volledig arbeidsongeschikt werd verklaard.
Debets heeft dit proces als werkgever
begeleid. ‘Deze persoon moest feitelijk uit
dienst, zo geldt de regel na twee jaar, maar
wij hebben voor de belastbare uren een
nieuw contract aangeboden en gevraagd
vanuit eigen ervaring zich bezig te houden
met de vraag hoe toegankelijk wij zijn als
HNT’. Het Nationale Theater riep
vervolgens in 2019 HNTonbeperkt in het
leven, een programma dat het theater
toegankelijker moet maken voor mensen met
een fysieke of functionele beperking. Het gaat
hierbij om de toegankelijkheid van het
gebouw, denk aan lagere kassa’s en het
bieden van assistentie tijdens bezoeken, maar
ook om het bieden van voorstellingen voor

doven en slechthorenden (met artistieke
audiotolk), blinden en slechtzienden, en
mensen met hoge prikkelgevoeligheid. De
organisatie werkt hier onder meer in samen
met vereniging De Zonnebloem.
HNTonbeperkt is inmiddels uitgegroeid tot
een afdeling van vijf personen.
Volgens Debets laten de gemaakte stappen
zien dat je je ‘permanent moet realiseren wie
je buitensluit, en dat je voorstellingen moet
maken met mensen die daar verstand van
hebben, in plaats van zelf iets te maken óver
die mensen. De kernvraag voor het gevoerde
beleid luidt dan ook: ‘wie sluiten we uit?’ Een
vraagstuk dat de onderzoekers in meerdere
beleidsdocumenten naar voren zag komen.
HOE TEL JE DIT?
Ook al is Het Nationale Theater tevreden
over de vordering van hun doelen omtrent
diversiteit en inclusie, precieze cijfers zoals de
streefgetallen die in de Toolkit staan
beschreven, bleken in de praktijk lastig te
meten. Dit heeft volgens hen onder anderen
te maken met arbeidsverbanden, zoals vaste
contracten en zzp’ers, en de integraliteit van
de organisatie. ‘Bij ons loopt alles door
elkaar. We bereiken bijvoorbeeld 55.000
jongeren, maar ik kan niet toerekenen wat

door een gezelschap of wat door het theater
wordt bereikt. Hoe tel je dit?’ Daarnaast
bleek het voor Het Nationale Theater lastig
om kwantitatieve data over publiek aan te
leveren, omdat de organisatie niet aan
‘doelgroepen toneel’ doet. Het ontbreken van
deze kwantitatieve data roept de vraag op
hoe we de voortgang van Theater Inclusief en
haar partners het beste kunnen meten en
toetsen. Hoe inclusief is meten in categorieën
als bijvoorbeeld bi-cultureel? Wat zegt een
term als bi-cultureel? Wie voelt zich tot de
term aangesproken? En is een begrip als
‘nieuwe maker’ wel verantwoord: want wie
bepaalt dat en ben je pas een maker wanneer
je wordt erkend door een bepaalde groep?
Voelt een persoon met een beperking zich
ook daadwerkelijk beperkt? En wanneer
vallen persoonsgegevens voor een dergelijk
onderzoek onder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)? Het zijn
vraagstukken die de gehele cultuursector
momenteel bezighoudt. Het onderzoeksteam
van de Boekmanstichting neemt deze
vraagpunten mee in beschikbare data en
onderzoek.
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COVID-19 EN DE VERMOEIDHEID IN DE
SECTOR
Waar het ontbreekt aan kwantitatieve data
kijken we ook naar de kwalitatieve data. Zo
leunen we in dit onderzoek graag op de
kennis van de directieleden van de
deelnemende theaters en
theatergezelschappen door middel van
diepte-interviews. Maar kijken we ook
kritisch naar de intenties die partners hadden
in de afgelopen drie jaar dat zij deelnamen
aan het stimuleringsprogramma Theater
Inclusief, zoals zij hebben aangegeven in de
Toolkit en enquête. Zo zijn we benieuwd naar
de impact van de Covid-19 pandemie op de
partners, specifiek wat betreft de ambities op
het gebied van diversiteit en inclusie.

en inclusie te bewerkstelligen. Debets maakt
zich dan ook zorgen over de lange
termijndoelen en de haalbaarheid hiervan,
onder andere vanwege de
budgetmogelijkheden voor betere
toegankelijkheid en de prioriteit die het krijgt.
‘In plaats van én-én wordt het nu óf-óf. Dat
is zorgelijk’. Maar ook de spanningen in de
samenleving die de pandemie verder naar
voren heeft gebracht is een punt. ‘We zijn
onderweg, maar corona heeft veel verscherpt.
De vermoeidheid in de sector is groot, daar
maak ik me zorgen over. En de polarisatie in
de samenleving voel ik ook in onze
organisatie: korte lontjes, tegenstellingen
worden vergroot, mensen zijn bekaf, en het is
moeilijk om enthousiasme op te roepen en
elkaar te inspireren.’

De sluiting van culturele instellingen tijdens
de pandemie en daarmee ook Het Nationale
Theater leidde niet alleen tot het annuleren
van voorstellingen, maar heeft ook het
verwezenlijken van de ambities van de
partners bemoeilijkt. Het was bijvoorbeeld
lastig om, (soms) ongemakkelijke,
gesprekken over diversiteit en inclusie te
voeren. ‘Dat doe je nu eenmaal niet via het
scherm’, zegt Debets hierover. En het zijn
juist dit soort gesprekken die nodig zijn om
een doorbraak op het gebied van diversiteit

Ondanks deze zorgelijke bevindingen, stellen
de onderzoekers vast dat Het Nationale
Theater heeft kunnen innoveren, juist als
gevolg van de pandemie. Zo worden
producties voor middelbare scholen gefilmd,
waardoor leerlingen samen in de klas een
voorstelling bekijken en na afloop live chatten
of fysiek nabespreken met een medewerker
van Het Nationale Theater. Voor jongere
kinderen produceert de organisatie een
podcast die wordt ingesproken door acteurs
van het theater. Dit laatste wordt beschikbaar

gesteld aan onder andere het basisonderwijs
en de kinderopvang. Allemaal voorbeelden
van nieuwe manieren om publiek te bereiken,
waaronder deelnemers waarbij een niettraditionele aanraking met theater wellicht
positiever uitpakt.
DIVERSITEIT EN INCLUSIE IN HET
NATIONALE THEATER (HNT)
• In 2017 won HNT actrice Romana Vrede
als eerste zwarte vrouw de Theo d’Or
prijs. Ook wel bekend als de ‘belangrijkste
toneelprijs in Nederland’. Vrede won de
prijs voor haar rol in de voorstelling
RACE, tevens ook het debuut van
regisseur en artistiek directeur Eric de
Vroedt bij Het Nationale Theater in 2016.
• Op 11 september 2021 won HNT acteur
Emmanuel Ohene Boafo de Louis d’Or
prijs voor de vertolking van Alex in Sea
Wall. Hiermee werd Ohene Boafo de
eerste zwarte man die de prijs voor ‘de
meest indrukwekkende dragende
mannenrol’ in ontvangst mocht nemen.
De prestigieuze award wordt (samen met
de Theo d’Or) sinds 1955 uitgereikt door
een jury van de Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
(VSCD).
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• Naast de initiatieven HNTinclusief en
HNTonbeperkt produceert Het Nationale
Theater jongerenprogramma
HNTdeMotor. De jongeren werken een
aantal uur per week met elkaar aan een
eigen programmering. In 2021
organiseerden HNTdeMotor een queer
festival.
• Het Nationale Theater organiseert
verschillende activiteiten waarin diversiteit
en inclusie centraal staan. In
theaterseizoen 2017-2018 namen vijftien
inwoners van verschillende Haagse wijken
deel aan het programma WijkJury. Als
onderdeel van het programma bezoekt de
groep voorstellingen met elkaar en hebben
zij afsluitend de unieke gelegenheid met
acteurs, regisseurs en schrijvers in gesprek
te gaan. WijkJury is een initiatief van
Adelheid Roosen, gestart in Amsterdam
en beschikbaar in meerdere grote steden.
HNT produceert ook de theaterseries
Moksi Patu en Salaam waarin theater van
makers met een bi-culturele achtergrond
wordt vertoond. Bij aanvang van de
voorstelling wordt er met elkaar gegeten.
Herdenkingen en vieringen van
verschillende culturen staan centraal in het
‘huis van gemeenschappen’, zoals Het
Nationale Theater zichzelf noemt:

uiteenlopend van de 4 mei herdenking tot
de Keti Koti viering.

CONCLUSIE
Theater Inclusief zal dit jaar eindigen als
stimuleringsprogramma. Debets is overtuigd
dat het programma en de bijbehorende
ambities hun eigen weg zullen vinden,
‘zolang wij het als directieleden van de
aangesloten instellingen belangrijk vinden de
verantwoordelijkheid te nemen. Zoals HNT
zich nu ontwikkelt zijn we er zeker bewust
van dat we nu door moeten pakken’.
De onderzoekers constateren dat genoemde
interne ontwikkelingen bij het Haagse theater
ook impact hebben op het publiek, zoals
HNTonbeperkt laat zien. De fusie in 2017
bood meer mogelijkheden, ook voor het
bereiken van meer diversiteit en inclusie. Zo
is Het Nationale Theater door de fusie niet
langer afhankelijk van andere zalen, waardoor
de organisatie volgens eigen zeggen ‘adequaat
kan reageren op wat er speelt in de

samenleving’. De Covid-19 pandemie heeft
de ambities echter bemoeilijkt. De negatieve
gevolgen zullen de aankomende jaren door
echoën, zoals wellicht tekorten en prioriteiten
in het budget, verwacht Debets. De directeur
theater is bezorgd over de polarisatie in de
samenleving en de vermoeidheid in de sector
die de crisis heeft voortgebracht.
Tegelijkertijd ziet hij het ‘huis van
gemeenschappen’ als de plek waar men
samen mag komen en van elkaar mag leren.
‘Wat mij motiveert uit mijn bed te komen is
dat ik drie theaterhuizen heb waarin we
mensen kunnen verleiden om bij elkaar te
komen, bij ons kun je oefenen met elkaar, dat
kan in de buitenwereld niet’. Dat is hetgeen
waarvan Debets hoopt dat het in blijvende
vooruitgang zal resulteren. Zolang het, zoals
Het Nationale Theater zelf uitdrukt, niet
óver mensen, maar mét mensen gebeurt.
Als initiatiefnemer van Theater Inclusief leek
Het Nationale Theater een streepje voor te
hebben in de motivatie en welwillendheid,
stellen de onderzoekers vast. Met de vraag
‘wie sluiten we uit?’ zet Het Nationale
Theater vanuit haar missie sterk in op
diversiteit en inclusie. Dit komt terug in
meerdere programma’s, zoals HNTinclusief,
HNTonbeperkt en HNTdeMotor.
Bovendien heeft het theater bewezen niet
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bang te zijn ook kritisch naar de eigen
organisatie te kijken en middels gesprekken
en partnerschappen veranderingen door te
voeren. Het Nationale Theater staat graag
dicht bij de inwoners van thuisstad Den
Haag. Met de aanstelling van regisseur en
artistiek directeur Eric de Vroedt en het werk
van Noël Fischer weet het ‘huis van
gemeenschappen’ maatschappelijk debat die
in de stad en de samenleving speelt naar het
podium te vertalen. Dit alles heeft de
afgelopen jaren geresulteerd in historische
onderscheidingen: in 2017 won actrice
Romana Vrede een Theo d’Or. Hiermee
werd Vrede de eerste zwarte vrouw die de
belangrijkste theaterprijs in ontvangst mocht
nemen sinds de uitreiking in 1955. In 2021
ontving HNT acteur Emmanuel Ohene
Boafo als eerste zwarte man de Louis d’Or.
Met de mate van zelfreflectie die het theater
betracht, organisatorische ontwikkelingen
binnen de organisatie en de prestigieuze
prijzen die het heeft ontvangen laat Het
Nationale Theater zien met haar diversiteit
en inclusie ambities niet alleen kartrekker van
Theater Inclusief te zijn, maar tevens een
voorbeeld voor de sector.
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BRONNEN

Voor de totstandkoming van deze deelanalyse is
gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
Diepte-interview met Cees Debets, directeur
theater Het Nationale Theater. Interview
gevoerd door Shomara Roosblad en Maxime van
Haeren op 25 januari 2022.
Enquête, opgesteld door de Boekmanstichting,
ingevuld door Cees Debets namens Het
Nationale Theater op 25 januari 2022.
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, Het Nationale
Theater.
Theater Inclusief Toolkit, opgesteld door
Theater Inclusief en ingevuld door Het Nationale
Theater.
Website Het Nationale Theater:
https://www.hnt.nl/
Website Theater Inclusief:
https://theaterinclusief.nl/
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COLOFON
© Amsterdam, 29 maart 2022
beeld: Het Nationale Theater
onderzoek en tekst: Shomara Roosblad
redactie: Jack van der Leden en Maxime van Haeren
met dank aan: Cees Debets

OVER DE BOEKMANSTICHTING
www.boekman.nl

OVER THEATER INCLUSIEF
www.theaterinclusief.nl

De Boekmanstichting is het onafhankelijke kenniscentrum voor
kunst, cultuur en beleid in Nederland. Zij verzamelt, analyseert en
verspreidt data en informatie over de cultuursector en stimuleert en
faciliteert het gefundeerde cultuurdebat.

Theater Inclusief is een initiatief van 19 aangesloten partners,
bestaande uit BIS-theatergezelschappen en standplaatstheaters. Aan
de hand van de vier P’s van personeel, programmering, publiek en
partners bouwt het aan meer divers en inclusieve theatersector.
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