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SCHOUWBURG CONCERTZAAL 
TILBURG 
DEELANALYSE ONDERZOEK THEATER INCLUSIEF 
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. 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 
diepte-interview 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 Schouwburg Concertzaal Tilburg, voorheen Theaters Tilburg, waar theater en muziek geprogrammeerd worden. 
De organisatie staat sinds 2011 onder leiding staat van directeur-bestuurder Rob van Steen, die we voor dit onderzoek spraken in een interview. 
 

 

https://theaterinclusief.nl/
https://theaterinclusief.nl/aangesloten-partijen/
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/


 

 

  

SCHOUWBURG 
CONCERT-
ZAAL TILBURG 
In Schouwburg Concertzaal Tilburg staat de 
ontmoeting centraal. De organisatie wil dat iedere 
Tilburger zich in het huis welkom voelt en zich herkent 
in wat ze doen. ‘In Schouwburg Concertzaal Tilburg 
doe je mee, doe je ertoe, mag jij je stem laten horen. Jij 
bent het. Je wordt gezien. Je wordt gehoord. En 
andersom, jij ziet en hoort de ander’, zo omschrijft de 
organisatie zich op haar website.  
 

 

T*Agency is de jongerencommunity van Schouwburg Concertzaal Tilburg. 
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AMBITIES 

Het is de ambitie van Schouwburg 
Concertzaal Tilburg om te verbinden: het 
theater zelf aan anderen, en anderen aan 
elkaar. Dit wil ze bereiken door ‘waardevolle, 
theatrale en muzikale ontmoetingen te 
creëren en te faciliteren vanuit een 
gelijkwaardige, open, professionele en 
inspirerende organisatie en locatie’, zo 
schrijft de organisatie in haar missie.  
 
Tilburg is de zevende grootste stad van 
Nederland en kent, als studentenstad, een 
groot aantal jonge inwoners tussen de 20 en 
30 jaar (17,6 procent van alle inwoners in de 
stad) (CBS 2022). Wat betreft diversiteit en 
inclusie focust Schouwburg Concertzaal 
Tilburg zich daarom op jongeren – een 
doelgroep die in zichzelf al meer gekleurd, 
meertalig en op die manier divers is, volgens 
de directie. 
 
Naast het grote aandeel jongeren kent 
Tilburg ook bovengemiddeld veel inwoners 
met een niet-westerse migratieachtergrond1: 
16,6 procent in 2020 (CBS z.j.). Landelijk 
                                               
1  Tot 2022 wordt in de hoofdindeling van het CBS een onderscheid gemaakt tussen inwoners met een migratieachtergrond die ‘westers’ of ‘niet-westers’ is. Het CBS heeft, aangemoedigd door recente 

maatschappelijke discussies over de houdbaarheid van deze termen, aangekondigd deze indeling vanaf 2022 geleidelijk te veranderen naar een indeling van de bevolking naar herkomst (CBS 2022). 
De data die in deze analyse genoemd worden gaan nog uit van de verouderde indeling. 

2  De Toolkit werd in het theaterseizoen 2019-2020 ingevuld door Schouwburg Concertzaal Tilburg. 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.  

waren dit er gemiddeld 13,7 procent in dat 
jaar. Daarnaast zijn er 12,2 procent inwoners 
met een westerse migratieachtergrond – 
landelijk gemiddeld 10,5 procent (Ibid.). 
Ook Tilburgers met een lagere 
sociaaleconomische positie zijn in de stad 
oververtegenwoordigd ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde: 9,5 procent leeft op de 
lage inkomensgrens, tegenover 7,7 procent in 
Nederland (Gemeente Tilburg 2019).  
De organisatie beseft dan ook hoe belangrijk 
het is om diversiteit te omarmen en inclusie 
te bewerkstelligen om een duurzame 
verbinding te maken met de inwoners van 
Tilburg. ‘Als we de veelkeurigheid en 
diversiteit van de stad waarin we werken niet 
representeren – op onze podia, in onze 
kantoren en op de werkvloer, in ons denken 
en doen – ondergraven we op lange termijn 
het bestaansrecht van onze organisatie’,  licht 
de organisatie toe in de Toolkit2. ‘Vanuit onze 
eigen waarden en geloof én vanuit de 
grootstedelijke opdracht die we hebben, 
kunnen we niet anders dan in beweging 
komen. Richting een toekomst waarin we van 
betekenis zijn voor álle Tilburgers; waarin we 
verbinder zijn; een open huis waar iedereen 

zich welkom voelt’, zo omschrijft de 
organisatie haar doel voor de toekomst. Dit 
zijn veelbelovende woorden en idealen, maar 
in hoeverre lukt het Schouwburg en 
Concertzaal Tilburg al om deze waar te 
maken? 

FOCUS OP JONGEREN VOOR 
DIVERSITEIT IN PUBLIEK 

Kijkend naar de P van publiek is het 
MeeMaakPodia-traject een belangrijke factor 
geweest voor Schouwburg Concertzaal 
Tilburg om niet-bezoekers te bereiken. 
MeeMaakPodia is een ondersteuningstraject 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie, 
waaraan de schouwburg sinds 2018 deelnam 
en waar het sindsdien ook in 2020 en 2021 
subsidie voor heeft gekregen. Vanuit het 
MeeMaakPodia-traject is T*Agency 
ontstaan, een ‘eigen en eigenwijs platform 
voor 18- tot 30-jarige creatieve Tilburgers’ 
(Jaarverslag 2020). T*Agency is hét middel 
dat de schouwburg inzet om de jongeren te 
betrekken, op wie de organisatie zich in haar 
ambities zo richt. Tegelijkertijd levert 

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/57/meemaakpodia
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T*Agency de schouwburg en concertzaal 
nieuwe en relevante programmering op.  
 
T*Agency is een community waarin jongeren 
events creëren, praten over wat zij belangrijk 
vinden en elkaar ontmoeten. Directeur Rob 
van Steen licht toe: ‘De jongeren bepalen zelf 
wie interessant is om te programmeren. Dat 
deze community haar vruchten afwerpt zien 
we aan het publiek dat op deze programma’s 
afkomt: jonger, gekleurder en spreekt andere 
talen. Dit is een ander publiek dan de 
mensen die afkomen op bijvoorbeeld de 
voorstellingen die wij vanuit de wijk 
programmeren. De jongeren hebben een 
voorkeur voor mondiale thema’s en ethische 
vraagstukken, bijvoorbeeld over mode, 
design en gaming.’ In de community kunnen 
jongeren op verschillende manieren 
participeren. Dit kan heel laagdrempelig of 
juist in een leidende rol. Ze kunnen events 
bijwonen, zitting nemen in de zogenaamde 
Junior Board, deelnemen aan masterclasses 
of zelf een event organiseren. Alles draait om 
de input van de leden zelf (Jaarverslag 2020). 
Elk jaar komt er een nieuwe lichting jongeren 
in de Junior Board van T*Agency en 
inmiddels zijn er vaste mensen in dienst die 
het platform draaiende houden. 
 

                                               
3  Enquête ontworpen en (online) afgenomen door de Boekmanstichting, ingevuld op 10 februari 2022 door Rob van Steen, directeur Schouwburg Concertzaal Tilburg. 

Om nieuw publiek in de zaal te krijgen moet 
je, volgens de organisatie, samenwerken met 
het publiek dat je wilt betrekken.. In het 
geval van T*Agency zijn dat jongeren, maar 
de schouwburg wil ook publiek uit de wijk 
binnenhalen door met die wijk samen te 
werken. Zo wordt voor de promotie van een 
nieuw stadsplein samengewerkt met Corpo 
Maquina Society, een dansgezelschap uit 
Tilburg Noord dat de wijk actief betrekt in 
haar werk. Het gezelschap speelt in 
september ook een voorstelling in de 
schouwburg, de verwachting is dat het 
bewoners van Tilburg Noord met zich mee 
zal brengen in de zaal.  Bij een rondreizende 
productie zoals OustFaust (van Het Nationale 
Theater) is het volgens de organisatie lastig 
om die doelgroep in de zaal te krijgen, ook al 
is er een cultureel diverse cast. 
 
‘Theater Inclusief is (mede) opgericht door 
toneelgezelschappen. Ervaring heeft ons 
geleerd dat toneel het lastigste product is om 
een breed, divers publiek voor in de zaal te 
krijgen’, legt Van Steen uit. ‘Kinderen komen 
met school twee keer per jaar voor 
jeugdvoorstellingen naar de schouwburg en 
concertzaal, daarmee slagen we erin een 
brede afspiegeling van de stadsbevolking 
binnen te krijgen. Dit lukt voor het reguliere 

aanbod ook met muziek en cabaret. Maar 
voor toneel blijkt dit lastig: dit is een 
kunstvorm, waarbij mensen schijnbaar een 
hogere drempel ervaren’, vertelt Van Steen. 
Om een ander publiek binnen te willen 
krijgen, kun je beter iets anders gaan 
programmeren, volgens hem.  

NOG NIET TEVREDEN 

Met een 3 op schaal van 1 tot 10 is de 
organisatie nog niet tevreden over de mate 
van diversiteit en inclusie binnen hun huidige 
publiek, zo blijkt uit de enquête3. Ondanks 
de inspanningen die al geleverd worden wil 
het theater een nog veel groter publiek 
bereiken. Wat ze daarbij merken, zo licht 
Van Steen toe, is dat diversiteit en inclusie 
vaak komt vanuit de maker: die verbindt het 
publiek aan het theater. De makkelijkste 
manier om mensen te betrekken is ervoor te 
zorgen dat je een artiest programmeert die 
wordt erkend door je beoogde publiek. Dat 
gaat soms ook op voor een thema. ‘Je kan 
mensen niet dwingen om iets leuk te vinden. 
Ik kan wel gaan proberen om de doelgroep 
van Keti Koti naar een voorstelling van 
Tineke Schouten te krijgen, maar de 
meerderheid zal daar niks aan vinden’, legt 
hij uit.  
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Schouwburg Concertzaal Tilburg monitort 
het bereik van haar publiek via het 
doelgroepsegmentatiesysteem Whize. Op 
basis van postcodegegevens die worden 
opgehaald uit de kaartverkoop kan Whize 
vervolgens inzichtelijk maken welke soorten 
huishoudens bereikt worden (hiervoor maakt 
Whize een classificatie van huishoudens op 
basis van hun sociodemografie, levensstijl, 
cultuur en (koop)gedrag). Daarnaast is door 
EMC Cultuuronderzoeken begin 2019 een 
gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door de 
culturele instellingen van Tilburg, waaruit 
bleek dat sommigen van hen in de wijken 
met veel sociale en goedkope huurwoningen 
een laag bereik hebben – zo omschrijft de 
organisatie in de Toolkit. 

WAT JE PROGRAMMEERT, HAAL JE 
BINNEN 

In haar programmering richt de Schouwburg 
Concertzaal zich niet specifiek op 
doelgroepen met bijvoorbeeld een bi-
culturele achtergrond of een lagere 
sociaaleconomische positie. Het opbouwen 
van een relatie met een (mogelijk) nieuw 
publiek begint volgens hen namelijk bij de 
kennismaking met dat publiek, en niet bij een 
voorstelling. Daarom wil de organisatie de 
focus leggen op het ontmoeten van een 

nieuw publiek en het scouten en ontdekken 
van lokaal talent. Die lokale talenten zijn 
belangrijk om samen nieuwe programma’s 
mee te ontwikkelen, en als klankbord om in 
samenwerking met hen bestaand programma 
te programmeren. ‘In de toekomst zou een 
fors deel van het programma in een theater 
niet bepaald moeten worden door een enkele 
programmeur met een achtergrond in 
bijvoorbeeld theaterwetenschappen, maar 
eerder door maatschappelijk werkers die 
weten welke mensen er in de stad wonen en 
wat interessant is voor hen. Dat heeft ons de 
ervaring met T*Agency geleerd’, vertelt Van 
Steen. 
 
Deze adviezen ten spijt, is de organisatie zelf 
nog niet tevreden over de mate waarin het 
programma-aanbod qua thematiek en vorm 
aansprekend is voor publiek met een bi-
culturele achtergrond: ze geven het een 4 op 
schaal van 1 tot 10. Voor publiek met een 
lagere sociaaleconomische positie gaat dat, 
met een 6 op schaal van 1 tot 10, volgens de 
schouwburg al iets beter.  
 
PARTNERS TREKKEN NIET-
BEZOEKERS AAN 
 
Samenwerken met een partner die een sterke 
band heeft met een doelgroep die nog niet 

bereikt wordt door een organisatie, kan 
helpen om deze niet-bezoekers over de   

DIVERSITEIT EN INCLUSIE BIJ 
SCHOUWBURG EN CONCERTZAAL 
TILBURG 

Partners waar de organisatie mee samenwerkt 
om de niet-bezoeker te bereiken zijn 
bijvoorbeeld: Contour deTwern, 
Jongerenwerk R-Newt, woningcorporaties 
(Wonen Breburg), bibliotheek Midden-
Brabant, FActorium, Quiet, 
Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO, 
HBO) en onderwijsondersteunende 
instellingen (CiST), en daarnaast 
organisaties als Vluchtelingenwerk, Fenikx, 
Verhalenhuis Tilburg en Taalhuis Tilburg. 
 
drempel te krijgen. Ook Schouwburg 
Concertzaal Tilburg heeft in de afgelopen 
jaren geïnvesteerd in dergelijke 
partnersamenwerkingen. Het al genoemde 
MeeMaakPodia-traject is hier een belangrijke 
motor voor geweest: voor en vanuit 
T*Agency worden samenwerkingen 
opgezocht met partners die jongeren 
bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld 
onderwijsinstellingen, maar ook 
jongerenorganisaties zoals Jongerenwerk R-
Newt. Niet alleen het theater zelf zoekt deze 
partners op, het werkt ook vice versa, en is 

https://www.whooz.nl/whize
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vaak afhankelijk van wat er zich voordoet in 
de programmering. Met een 2 op schaal van 
1 tot 10 is Schouwburg Concertzaal Tilburg 
nog verre van tevreden over de mate van 
diversiteit en inclusie in de partners waarmee 
zij samenwerkt. Dat die score zo laag is wordt 
vooral gesterkt door de samenwerking met 
culturele en maatschappelijke organisaties in 
Tilburg, waar vooral witte mannen 
leidinggevende posities hebben, zo licht Van 
Steen toe. Dat geldt overigens ook voor 
hemzelf. Naast het programma valt voor de 
schouwburg dus ook op gebied van partners 
nog een slag te slaan voor meer diversiteit en 
inclusie. 

NIEUW PERSONEEL NA CORONA 

De coronacrisis hakte er in voor een groot 
aantal medewerkers die op oproepbasis en 
tijdelijke contracten bij Schouwburg 
Concertzaal Tilburg werkten: zij moesten 
afscheid nemen. De meeste van deze 
ontslagen zijn gevallen in het toenmalige 
restaurant Lucebert. Dit was een 
gewaardeerd, maar ook vrij exclusief 
restaurant. Van Steen legt uit dat het 
restaurant conceptueel eigenlijk ook niet 
meer paste bij de ambities van de organisatie 
op gebied van diversiteit en inclusie, omdat 
de drempel hoog was. In de toekomst moet 
hiervoor een nieuwe horeca gelegenheid in de 

plaats komen die een grand café formule 
hanteert, waar de drempel lager is, om een 
breder publiek te kunnen bereiken.  
 
Doordat er tijdens corona veel ontslagen zijn 
gevallen wordt er, nu de podia weer mogen 
draaien, nieuw personeel geworven door de 
schouwburg concertzaal. Daarbij richt de 
organisatie zich erop het personeelsbestand 
een betere afspiegeling van de inwoners van 
Tilburg te laten zijn. Er worden veel jongeren 
geworven, waarbij de schouwburg zich er in 
het specifiek op richt ook ROC en MBO 
studenten binnen te halen. ‘We zijn ook 
bewust Engelstalig gaan werven’, legt Van 
Steen uit. Dit om ook anderstalige jongeren 
te wijzen op werkgelegenheid bij het theater. 
De voertaal op de werkvloer blijft 
Nederlands, maar onder elkaar wordt wel 
Engels gesproken.  
 
Voornamelijk op de marketing afdeling 
worden nu meer jongeren en studenten 
aangenomen, als bijvoorbeeld junior 
producer of community manager. In 
sommige gevallen stromen zij door naar een 
dergelijke functie vanuit betrokkenheid bij 
T*Agency. Het in huis halen van jongeren op 
de marketingafdeling zorgt er ook voor dat er 
meer jong publiek wordt aangetrokken, het 

verlaagt de drempel voor jongeren, aldus de 
schouwburg.  
 
Om draagvlak te genereren voor hun visie op 
diversiteit en inclusie wordt deze gedeeld en 
besproken met de medewerkers. Daarbij 
beseft de organisatie zich dat dit een delicaat 
proces is. ‘We vragen onze mensen immers 
nogal wat: om mee te bewegen, om bij te 
dragen aan een cultuurtransitie, en daarmee 
dus ook iets los te laten – hoe klein of groot 
dat ook is, het is de vertrouwde manier van 
doen. Daarom kunnen we niet anders dan 
tijd, energie en ruimte maken voor het 
gesprek, voor elkaar en voor de ander’, zo 
staat omschreven in de Toolkit. De 
organisatie wil op deze manier zorg dragen 
dat de visie vanuit de medewerkers zelf 
gedeeld kan gaan worden.  

TOEKOMSTVISIE 

In de toekomst blijft Schouwburg 
Concertzaal Tilburg dezelfde koers varen als 
het nu doet. Het doel is om een openbare 
instelling te zijn: niet per se gericht op 
etnische diversiteit maar op alle inwoners van 
de stad. Ongeacht kleur of inkomen. Het 
bereiken van iedereen, en het stimuleren van 
participatie in het theater, is belangrijk, aldus 
de organisatie. 
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Theater Inclusief stopt dit jaar als 
stimuleringsprogramma. In de afgelopen 
jaren heeft het programma aan Schouwburg 
Concertzaal Tilburg vooral bewustzijn 
geleverd door samen met andere 
beleidsmakers aan tafel te zitten. Volgens de 
schouwburg zou in een eventueel vervolg 
Theater Inclusief niet meer specifiek 
gekoppeld moeten zijn aan het genre toneel 
en aan de BIS-gezelschappen, dit zou breder 
getrokken mogen worden naar de hele 
culturele sector.  

CONCLUSIE 

Van Steen vertelt in het interview dat hij de 
enquête vragen voor dit onderzoek 
confronterend vond: ‘Ik kreeg het gevoel dat 
van de vele goede voornemens die we hebben 
een boel niet gelukt is’. Toch heeft de 
organisatie in de afgelopen jaren mooie 
resultaten geboekt. De belangrijkste factor 
hierin is T*Agency, de jongerencommunity 
van de schouwburg en concertzaal die zorgt 
voor een jonger en daarmee diverser publiek. 
Ook is er een aantal mooie programma’s en 
partnerschappen gerealiseerd.  
 
Er valt echter ook nog genoeg te realiseren op 
het gebied van diversiteit en inclusie voor 

Schouwburg Concertzaal Tilburg. De 
organisatie heeft een visie en ambitie 
omschreven waarin diversiteit en inclusie een 
vanzelfsprekendheid lijken te zijn. Maar in de 
praktijk is de organisatie over geen enkele P 
al helemaal tevreden. Vooral bij publiek en 
partners wil de organisatie nog een betere 
afspiegeling van de samenleving terugzien. 
Op het gebied van personeel worden 
inmiddels meer jongeren (met een bi-
culturele achtergrond) aangetrokken, wat 
doorwerkt naar de programmering en daar 
ook een breder aanbod oplevert. Opvallend is 
daarbij dat Tilburg een stad is waarin 
gemiddeld veel jongeren wonen, veel mensen 
wonen die een buitenland achtergrond 
hebben, alsook relatief veel mensen met een 
lagere sociaaleconomische status. 
Schouwburg Concertzaal Tilburg richt zich 
voor wat betreft diversiteit vooral op de 
jongeren, in de opvatting dat deze doelgroep 
ook al de culturele diversiteit mee in huis 
brengt die zij beogen. In de toekomst blijft de 
organisatie deze koers varen, met als visie een 
openbare instelling voor alle Tilburgers te 
zijn.  
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https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/uploads/downloads/611d063771d83.pdf
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/uploads/downloads/611d063771d83.pdf
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/uploads/downloads/6102b11af0365.pdf
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/over-ons
https://theaterinclusief.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/inwoners
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland-
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https://tilburg.incijfers.nl/dashboard/inkomen/
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OVER DE BOEKMANSTICHTING OVER THEATER INCLUSIEF 
www.theaterinclusief.nl 
 
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 een meer diverse en inclusieve theatersector. 

www.boekman.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. 

http://www.theaterinclusief.nl/
http://www.boekman.nl/
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