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1  BIS-theatergezelschappen worden vanuit het Rijk gesubsidieerd. Deze zijn opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS). 
2  Op 14 december 2021 maakte Theater Utrecht bekend dat artistiek leider Thibaud Delpeut per 1 april 2022 de organisatie zal verlaten. 

THEATER UTRECHT 
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.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 
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? Deze 
deelanalyse is gewijd aan Theater Utrecht, een BIS- en stadsgezelschap dat is gevestigd in de Utrechtse wijk Wittevrouwen. Het theatergezelschap 
wordt geleid door algemeen directeur-bestuurder Anne Marie Hoogland en artistiek directeur Thibaud Delpeut.2  

 

 

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


 

 

  

THEATER 
UTRECHT 
Theater Utrecht deelt het streven naar een meer  
divers en inclusievere theatersector met Theater 
Inclusief. 

 

Beeld: Julian Mailwald via Theater Utrecht  
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Dit staat in de missie van het Utrechtse 
gezelschap die is opgenomen in het 
beleidsplan voor de periode 2021-2024: 
‘Theater Utrecht houdt de ogen wijd open 
naar de wereld. We voelen ons betrokken bij 
alle geledingen van de samenleving. We staan 
voor een inclusieve aanpak en hebben een 
team dat deze aanpak representeert’. 
Daarnaast bericht het gezelschap inclusie als 
‘grondhouding’ te beschouwen. Opvallend 
aan deze woorden is het bewustzijn van de 
maatschappelijke rol die het gezelschap over 
zichzelf heeft als organisatie en van hetgeen 
zij naar buiten brengt in theaterproducties. 
Maar waar staan de ambities van Theater 
Utrecht rondom diversiteit en inclusie 
vandaag de dag? Hoe komen deze tot uiting 
in de realiteit? Wat gaat er goed, en waar ziet 
het gezelschap ruimte voor verbetering? Is er 
zowel op artistiek als organisatorisch niveau 
ruimte voor diversiteit en inclusie? En welke 
rol speelt deelname aan Theater Inclusief in 
het verwezenlijken van deze ambities? 

DE VIER P’S EN HET STREVEN NAAR 
DIVERSITEIT EN INCLUSIE ALS BELEID 

Als BIS instelling is Theater Utrecht, net als 
andere landelijk gesubsidieerde culturele 
instellingen, sinds 2021, de start van 
beleidsperiode 2021-2024, verplicht de Code 

Diversiteit en Inclusie te onderschrijven. 
Deze gedragscode voor de culturele en 
creatieve sector is in 2019 - met steun van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap samen met het VSBfonds en de 
zes Rijkscultuurfondsen - opgesteld door de 
gezamenlijke brancheverenigingen in de 
sector en vervolgens verplicht gesteld in het 
kader van de subsidieregelingen van overheid 
en fondsen. De Code Diversiteit en Inclusie 
kijkt vanuit de vier P’s, die staan voor 
Personeel, Partners, Publiek en 
Programmering, naar manieren waarop 
instellingen het streven naar diversiteit en 
inclusie kunnen realiseren. Theater Inclusief 
werkt ook vanuit deze vier P’s die daarmee 
ook de invalshoek vormen binnen het 
onderzoek van de Boekmanstichting en elk 
worden belicht in deze analyse. 
  
Theater Utrecht had echter al voor de start 
van de beleidsperiode 2021-2024 diversiteit 
en inclusie hoog op de agenda staan. Dit valt 
op te merken aan de aansluiting bij Theater 
Inclusief in 2018 en directeur-bestuurder 
Hooglands plek in de stuurgroep van Theater 
Inclusief sinds haar aanstelling in oktober 
2020. Maar ook middels activiteiten zoals het 
vertellen van verhalen van andere 
continenten zoals Afrika, Azië en Zuid 
Amerika, alsmede de nauwe samenwerking 

met Stichting DOX. Op de laatst genoemde 
punten zal later in deze analyse verder 
worden ingegaan.  

ORGANISATIE-BREDE VERANDERING 

Volgens de missie van Theater Utrecht 
representeert het team de inclusieve aanpak 
van de organisatie. Maar hoe ziet het 
personeelsbestand van het Utrechtse 
gezelschap er in werkelijkheid uit? Om meer 
inzicht te verkrijgen in de organisaties van de 
deelnemende partijen van Theater Inclusief 
heeft de Boekmanstichting een enquête 
ontworpen en online afgenomen. Hierbij ligt 
de focus op de volgende aspecten omtrent 
diversiteit en inclusie: culturele achtergrond, 
sociaaleconomische status, leeftijd, 
gendergelijkheid, mensen met een fysieke 
en/of functionele beperking en personen uit 
de LHBTIQA+ gemeenschap.  
 
Uit de enquêteresultaten blijkt dat het 
personeelbestand van Theater Utrecht in het 
seizoen 2021-2022 uit totaal 78 personen 

https://www.theaterutrecht.nl/storage/2562/Theater_Utrecht_beleidsplan_2021_2024.pdf
https://codedi.nl/over-ons/
https://codedi.nl/over-ons/
https://wijzijndox.nl/over-dox/
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bestaat.3 Het gaat hierbij om personen die 
een rechtstreekse arbeidsbetrekking hebben 
met de organisatie en waarbij Theater 
Utrecht dus verantwoordelijk is voor de 
werving en selectie. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen uitvoerende artiesten en 
overig personeel. Opvallend aan deze cijfers 
is de vrijwel gelijke man-vrouw verhouding 
binnen het personeelsbestand. Daarnaast zijn 
er, naast Hoogland als bestuurder, ook 
meerdere vrouwen die management functies 
vervullen.  
 
Om een meer cultureel divers 
personeelsbestand te realiseren heeft Theater 
Utrecht de afgelopen jaren ingezet op een 
inclusieve wervingsprocedure. Hierbij maakte 
de instelling gebruik van het eigen netwerk 
van opleidingen, maatschappelijke 
organisaties, de samenwerking met Stichting 
DOX en het partnerschap met Theater 
Inclusief, zo staat in de Toolkit die in het 
seizoen 2019-2020 is ingevuld door Theater 
Utrecht en opgesteld door Theater 
Inclusief.4,5 In het beleidsplan 2021-2024 

                                               
3  Enquête ontworpen en (online) afgenomen door de Boekmanstichting, ingevuld op 24 november 2021 door Anne Marie Hoogland, directeur-bestuurder Theater Utrecht. Het totaalaantal 

personeelsleden betreft medewerkers in vaste en tijdelijke dienst zoals bijvoorbeeld cast en crew van de grote zaal voorstelling De Kleine Zeemeermin. 
4  Theater Utrecht heeft in de samenwerking met DOX nieuwe talenten weten te engageren en begeleiden naar producties voor de grote zaal zoals met de voorstelling Quake. 
5  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. 

omschrijft Theater Utrecht 
talentontwikkeling als een ‘vanzelfsprekend 
onderdeel’ van het werk van de organisatie. 
Talentontwikkeling heeft geresulteerd in 
meer diversiteit op het podium, blijkt uit de 
enquêtecijfers waarin naar voren komt dat 
voornamelijk uitvoerende artiesten een bi-
culturele achtergrond hebben. Een positieve 
voortgang wat betreft uitvoerend personeel. 
Echter, blijkt uit de peiling ook dat er alsnog 
een inhaalslag valt te maken met het 
aantrekken van niet-uitvoerend personeel 
met een bi-culturele achtergrond.  
 
Er is dus organisatie-brede verandering 
nodig. Maar de reeds gemaakte 
inspanningen, zoals een inclusieve 
wervingsprocedure bewijst dat dit bewustzijn 
al bij Theater Utrecht leeft. Deelname aan 
Theater Inclusief biedt een handvat in de 
ambitie van het gezelschap. Zo heeft 
Hoogland samen met het hoofd productie en 
planning, Ad van Mierlo, via Theater 
Inclusief een training gevolgd over inclusief 
leiderschap. Ook is de officemanager getraind 

in het inclusief schrijven van vacatureteksten 
en het objectiverend beoordelen van brieven 
en cv’s. Volgens Hoogland heeft dit wel 
degelijk invloed op de samenstelling van het 
personeel, maar in bepaalde gevallen blijft 
het lastig. ‘Als je op stel en sprong iemand 
nodig hebt dan ben je toch geneigd in je 
eigen netwerk te kijken’, vertelt de directeur 
van het Utrechtse gezelschap. Onder 
leiderschap van de voorganger van 
Hoogland, Jacques van Veen, heeft de gehele 
organisatie van Theater Utrecht in het kader 
van Theater Inclusief een unconscious bias 
training gevolgd waarbij de nadruk lag op het 
wegnemen van stereotyperingen.  
 
In de enquête geeft Hoogland aan dat de 
organisatie bij werving en selectie van 
personeel, naast het aantrekken van 
personeel met een bi-culturele achtergrond, 
ook actief opzoek is naar mensen met een 
functie en/of fysieke beperking, en leeftijd 
diversificatie. 
Dit laatste laat in de huidige cijfers al een 
evenwichtig beeld zien: in alle 
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leeftijdsgroepen is het aantal personeelsleden 
in bijna gelijke aantallen gerepresenteerd.6 
Die leeftijd diversificatie komt tot uiting in 
wat Hoogland vertelt over de Dorpspomp, 
een wekelijks samenkomen van 
personeelsleden in de (online) 
ontmoetingsruimte van de thuisbasis van het 
gezelschap dat is ontstaan tijdens de Covid-
19 pandemie. Enthousiast licht Hoogland toe 
hoe iedereen met elkaar kan ‘chillen’ op deze 
momenten en er ook ruimte is voor 
presentaties en gesprekken over organisatie-
brede onderwerpen. De Dorpspomp 
functioneert ook als ruimte voor structurele 
ideeën. Zo zijn concepten als een 
vertrouwenspersoon voor de organisatie, de 
bedrijfsviering van Keti Koti en een vrije dag 
voor personeelsleden om een niet-historisch 
erkende Nederlandse feestdag te vieren 
tijdens een Dorpspomp bijeenkomst 
ontstaan. 
 
In het actieve streven naar een divers 
personeelsbestand legt Theater Utrecht bij 
werving en selectie de focus op motivatie in 
plaats van opleiding, zo staat geschreven in 
de Toolkit van Theater Inclusief. Momenteel 
heeft de organisatie ook personen in dienst 
waarbij de werving op deze manier is 

                                               
6  Hier wordt uitgegaan van werkenden in de leeftijd van 18 – 66 jaar. Theater Utrecht heeft ook één persoon als vrijwilliger in dienst van boven de 67 jaar. 

gebeurd. ‘We dagen medewerkers ook uit in 
gesprek te gaan over het volgen van een 
opleiding. Ik hou van de lerende organisatie 
waarbij je als medewerker en leidinggevende 
leert de regie te nemen over je eigen en 
vaktechnische ontwikkeling’, legt Hoogland 
uit. Een financiële bijdrage en tijd voor het 
volgen van een opleiding wordt ook vanuit de 
begroting van Theater Utrecht geboden aan 
werknemers. 

PARTNERSCHAPPEN STAAN 
CENTRAAL IN DE VERBINDING MET 
DE GEMEENSCHAP 

Om de graag geziene verandering binnen de 
sector te bereiken acht Theater Utrecht 
partnerschappen een belangrijke factor in de 
bedrijfsvoering, zo blijkt uit het beleidsplan 
2021-2024. Partners spelen een rol in het 
creatieproces van het gezelschap, zoals de 
samenwerking met Stichting DOX. Maar ook 
maatschappelijke samenwerkingen met 
stadsclubs in Utrechtse wijken en 
partnerschappen met het voortgezet 
onderwijs, MBO opleidingen en HBO 
opleidingen staan centraal. Deze 
partnerschappen helpen Theater Utrecht 
mede om diverser te worden op het gebied 

van de andere P’s. En ook het contact met de 
lokale omgeving wordt versterkt. 
Enquêteresultaten laten zien dat Theater 
Utrecht sinds deelname aan Theater Inclusief 
ook nieuwe partnerschappen is aangegaan. 
Maar, Theater Utrecht geeft aan dat het ook 
buiten het netwerk van het 
stimuleringsprogramma kennis en best 
practices deelt op het gebied van diversiteit en 
inclusie. Dit is voornamelijk met andere 
theaters en theatergezelschappen en met de 
Utrechtse cultuurinstellingen via PACT 
Utrecht.  

Met de eerder genoemde Stichting DOX, 
een theaterhuis voor ‘makers en jonge 
performers uit verschillende (sub) culturen’, 
deelt Theater Utrecht de afdeling 
publiekswerking en educatie. Deze 
samenwerking resulteert onder andere in een 
gezamenlijk educatie-aanbod en gezamenlijke 
activiteiten als de hangouts, een 
ontmoetingsprogramma voor jongeren, de 
voorstellingen in de klas voor het voortgezet 
onderwijs, Theater Na de Dam, en diverse 
workshopprogramma's.  

 

https://pactutrecht.nl/
https://pactutrecht.nl/
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EEN JONGE DOELGROEP BIEDT 
KANSEN VOOR DIGITALE 
PROGRAMMERING EN 
PUBLIEKSBEREIK 

Zoals alle andere culturele instellingen in 
Nederland, werd het theaterseizoen 2020-
2021 zwaar getroffen door de Covid-19 
pandemie en de maatregelen van het 
Kabinet. Hierdoor konden veel 
geproduceerde voorstellingen niet doorgaan. 
Om de diversiteit en inclusie ambities voor 
dit seizoen te meten is Theater Utrecht door 
de Boekmanstichting getoetst op de intentie 
en niet het daadwerkelijke aantal uitgevoerde 
producties. Het gezelschap heeft in het 
afgelopen seizoen zes voorstellingen 
geproduceerd. Ondanks dit aantal is 
Hoogland van mening dat de pandemie de 
diversiteit en inclusie ambities alsnog negatief 
beïnvloedt. En dit verstoort ook het beoogde 
functioneren op andere terreinen zoals de 
wisselwerking met publiek en educatie. 
  
Naast doelgerichte voorstellingen omarmt 
Theater Utrecht ook andere manieren in de 
programmering om diversiteit en inclusie te 
bevorderen. In de enquête van de 

                                               
7  Cijfers naar aanleiding van de enquête van de Boekmanstichting waarin leeftijdsgroepen naar de bovenstaande categorieën zijn opgesteld. Theater Utrecht heeft ons geïnformeerd dat in principe alle 

voorstellingen voor 18+ is. De Kleine zeemeermin was voor de leeftijdsgroep 8+. 

Boekmanstichting geeft de organisatie aan in 
de productie rekening te houden met 
gelegenheden die diversiteit en inclusie in 
Nederland vieren zoals Pride Month en Black 
Achievement Month. Maar ook met feestdagen 
die voornamelijk nog worden gevierd door 
Nederlanders met een bi-culturele 
achtergrond zoals Keti Koti, Diwali en het 
Suikerfeest. Een ander middel om de leeftijd 
diversificatie te vergroten in de 
programmering is het toespitsen op meerdere 
(leeftijd) doelgroepen. Van de zes producties 
per jaar werd er één specifiek voor kinderen 
in de leeftijd van 6-11 jaar geproduceerd; 
voor jongeren in de leeftijdsgroep 12-17 jaar 
werden er twee producties gemaakt; en 
ditzelfde aantal producties werd ook met het 
oog op jongvolwassenen in de leeftijd van 18-
25 jaar gecreëerd; voor de leeftijdsgroep 26-
66 jaar werd er één voorstelling gemaakt. Het 
aantal geproduceerde voorstellingen bleef dus 
per leeftijdsgroep nagenoeg gelijk. Maar de 
cijfers laten wel zien dat jongeren en 
jongvolwassenen de doelgroepen van Theater 
Utrecht zijn.7   
 
De bovengenoemde hoofddoelgroep, 
jongeren en jongvolwassenen, staat ook 

centraal in het publieksbereik. Tijdens de 
Covid-19 pandemie pakte het bereiken van 
deze jonge doelgroep positief uit, omdat 
Theater Utrecht via online kanalen als sociale 
media en Discord theater en innovaties aan 
het publiek kon blijven tonen. Maar niet 
alleen tijdens de pandemie zet Theater 
Utrecht in op digitaal. Digitale innovatie is 
een strategische beleidsfactor die niet alleen 
wordt ingezet op publiek, maar ook artistiek 
vlak, zo staat in het beleidsplan 2021-2024. 
Met het oog op zowel de doelgroep als 
diversiteit en inclusie stellen de onderzoekers 
van de Boekmanstichting dat dit een goed 
punt is, omdat digitalisering de drempel 
verlaagt en meer mensen kan uitnodigen deel 
te nemen aan theater. Toch vallen er ook 
kanttekening te plaatsen, zoals dat het 
gezelschap met deze communicatiemethode 
doelgroepen kan mislopen, zoals ouderen of 
anderen die minder digitaal behendig zijn. In 
gesprek met de Boekmanstichting zegt 
Hoogland hierover het volgende: ‘De ambitie 
en bedoeling is om de technologische 
ontwikkeling niet alleen toe te passen op de 
nieuwe generatie, maar ook met de huidige 
fan base. Ook jongeren zijn vaak digibeet en 
moeten daarin worden meegenomen’.  

https://discord.com/
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Theater Utrecht blinkt uit in de verbinding 
met de stad Utrecht en de manier waarop de 
identiteit van de stad terugkomt in 
voorstellingen. Zoals de voortzetting van de 
WijkJury Utrecht, een programma om nieuw 
publiek te interesseren voor het theater, door 
met elkaar voorstellingen te bezoeken en te 
leren via de voorbereiding ervan en het 
gesprek erover na afloop. Dit is een middel 
waarmee het gezelschap diversiteit en inclusie 
kan bevorderen. Het publiek kan zich volgens 
de onderzoekers op deze manier makkelijker 
met theater en het verhaal identificeren als 
‘Utrechter’.  
 
Het gezelschap creëert mede door de 
samenwerking met Stichting DOX ook 
producties specifiek gericht op het bereiken 
van publiek met een bi-culturele 
achtergrond. Een voorbeeld hiervan zijn de 
voorstellingen De Kleine Zeemeermin, Quake 
en What is love? die maart 2022 in première 
zijn gegaan.  

TEVREDEN DOCH RUIMTE VOOR 
VERBETERING 

Over het algemeen is Theater Utrecht 
tevreden over de voortgang waarin diversiteit 
en inclusie worden nagestreefd binnen de 
organisatie. In de enquête van de 

Boekmanstichting geeft Hoogland elke P een 
voldoende. Het laagste cijfer op een schaal 
van 1 tot 10, een 7, wordt toegekend aan de 
P van personeel. Het meest tevreden is 
Hoogland met de mate van diversiteit en 
inclusie bij de partners van Theater Utrecht. 
Op een schaal van 1 tot 10 wordt een 9 
toegekend aan partnerschappen. In gesprek 
met de Boekmanstichting geeft Hoogland toe 
niet alleen kritisch te kijken naar het eigen 
functioneren, maar ook dat van Theater 
Inclusief en de samenwerking van alle 
betrokken partijen. Als lid van de stuurgroep 
neemt Hoogland momenteel actief deel aan 
de gesprekken over de toekomst van Theater 
Inclusief. Zij ziet graag meer tijd en initiatief 
vanuit de aanjaagfunctie van Theater 
Inclusief en het ‘met elkaar leren’. ‘Er is nog 
veel ambitie en ruimte tot verbetering in onze 
sector’, zegt Hoogland hierover. 
 
Naast eigen inzet en dat van de sector 
middels Theater Inclusief zou Hoogland op 
landelijk niveau graag verbinding zien bij 
theateropleidingen: ‘de dialoog vanuit 
Theater Inclusief zou in de toekomst zich 
ook kunnen richten op de vakopleidingen’. 
 
 

VOORSTELLINGEN MET EEN FOCUS 
OP DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

In het beleidsplan 2021-2024 onderscheidt 
Theater Utrecht vier typen voorstellingen: 
reisvoorstellingen voor de grote zaal, (reis) 
voorstellingen startend in eigen huis, 
locatievoorstellingen en de categorie 
voorstellingen in de klas of 
schoolvoorstellingen. De focus op diversiteit 
en inclusie komt in vrijwel alle categorieën 
naar voren middels tenminste één (of 
meerdere) voorstelling(en). 
 
What is love, een coproductie met Stichting 
Dox, is een reisvoorstelling voor de grote 
zaal. In zowel de totstandkoming als de 
vertelling van het verhaal staat open dialoog 
met het publiek centraal. Daarnaast bestaat 
de cast uit spelers van diverse culturele 
achtergronden, leeftijden en 
genderidentiteiten. 
 
In samenwerking met Stichting DOX 
produceert Theater Utrecht een 
hiphopmusical waarin de verkregen inzichten 
omtrent maatschappelijke thema’s worden 
verenigd. Ter voorbereiding van het project, 
dat in 2024 in de Stadsschouwburg Utrecht 
in première zal gaan, wordt onderzoek 
gedaan in Utrechtse wijken. 

https://www.wijkjuryutrecht.com/
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Bij de totstandkoming van nieuwe 
voorstellingen zet Theater Utrecht in op 
technologische innovatie. Het 
onderzoekslaboratorium Innovation:Lab, 
waar het gezelschap samen met Stichting 
DOX werkt aan nieuwe technologieën voor 
het theater en het publiek van morgen, speelt 
hierin in cruciale rol. Het lab zal onder meer 
gebruikt worden voor de muziekproductie in 
eigen studio, software voor audiotours, data-
infrastructuur onderzoek en het testen van 
mixed-reality hardware. 

CONCLUSIE 

De onderzoekers van de Boekmanstichting 
concluderen dat de weg naar meer diversiteit 
en inclusie voor Theater Utrecht bestaat uit 
een combinatie van eigen inzet en deelname 
aan Theater Inclusief. Directeur Anne Marie 
Hoogland hecht waarde aan diversiteit en 
inclusie, wat in de beleidsvoering naar voren 
komt. Maar, zoals eerder genoemd is 
organisatie- en sector brede verandering 
nodig. Voor het Utrechtse gezelschap zijn 
laagdrempelige samenkomsten als de 
Dorpspomp hierin een voorbeeld. Maar ook 
op bestuurlijk niveau wordt diversiteit en 
inclusie gemonitord. Eenmaal per jaar in de 
Raad van Toezicht en vier keer per jaar met 
het eigen team. 

Theater Utrecht laat zien dat elke P, zoals 
verankerd in de werkwijze van Theater 
Inclusief en in de Code Diversiteit en 
Inclusie, invloed heeft op alle andere P’s. 
Met divers personeel is Theater Utrecht meer 
een afspiegeling van de stad Utrecht én de 
Nederlandse samenleving. Hierdoor 
ontwikkelt het zich ook artistiek, vertelt het 
nieuwe verhalen en trekt het een breder 
publiek aan. Partnerschappen zijn essentieel 
en bieden mogelijkheden voor onder andere 
de programmering.  
 
Theater Utrecht doet haar functie van 
stadsgezelschap eer aan met de focus op de 
thuishaven in voorstellingen en in het 
vooronderzoek van nieuwe producties. Met 
de inzet op technologische ontwikkeling laat 
Theater Utrecht ook zien innovatief en 
toekomstgericht te zijn, een aspect waarvan 
het belang door de Covid-19 pandemie 
nogmaals is onderstreept. En wat met het 
zicht op diversiteit en inclusie, nieuwe 
verhalen en nieuw publiek, cruciaal is. Maar 
om op alle aspecten binnen diversiteit en 
inclusie vooruitgang te boeken is constante 
dialoog en monitoring nodig. Wellicht dat 
juist hier Theater Inclusief als 
stimuleringsprogramma een grotere rol kan 
spelen. Dit laatste sluit ook aan bij het 
verlangen van Hoogland naar meer 

communicatie. Binnen de eigen organisatie 
ziet Hoogland voornamelijk ruimte voor 
verbetering binnen de sectie personeel. De 
Boekmanstichting sluit zich hierin bij 
Hoogland aan. Tegelijkertijd moeten ook de 
inspanningen van Theater Utrecht op dit 
gebied erkend worden zoals de inclusieve 
wervingsprocedure, talentontwikkeling en het 
selecteren op motivatie. Theater Utrecht 
verrijkt met deze ambities niet alleen de eigen 
organisatie maar draagt ook een steentje bij 
aan een divers cultureel landschap van de 
stad Utrecht en podia door het land.  
 
 
 
 

 

  

https://www.theaterutrecht.nl/innovatielab
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BRONNEN 

Voor de totstandkoming van deze deelanalyse is 
gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 

• Diepte-interview met Anne Marie 
Hoogland, algemeen directeur Theater 
Utrecht. Interview gevoerd door 
Shomara Roosblad en Rogier Brom op 29 
november 2021. 

• Enquête, opgesteld door de 
Boekmanstichting, ingevuld door Anne 
Marie Hoogland namens Theater Utrecht 
op 24 november 2021. 

• Beleidsplan 2021-2024, Theater Utrecht. 

• Theater Inclusief Toolkit, opgesteld door 
Theater Inclusief en ingevuld door 
Theater Utrecht.  

• Website Theater Utrecht: 
https://www.theaterutrecht.nl/  

• Website Theater Inclusief: 
https://theaterinclusief.nl/ 

 
 

 

https://www.theaterutrecht.nl/storage/2562/Theater_Utrecht_beleidsplan_2021_2024.pdf
https://www.theaterutrecht.nl/
https://theaterinclusief.nl/
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COLOFON 
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OVER DE BOEKMANSTICHTING OVER THEATER INCLUSIEF   
www.boekman.nl 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. 

 

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