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1  BIS-theatergezelschappen worden vanuit het Rijk gesubsidieerd. Deze zijn opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS). 
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DEELANALYSE ONDERZOEK THEATER INCLUSIEF 
In 2017 ontstond tijdens het Noordwijk Overleg, een jaarlijks overleg van vertegenwoordigers van BIS-theatergezelschappen en hun 
standplaatstheaters, het initiatief om gezamenlijk werk te maken van het meer divers en inclusief maken van de podiumkunsten in Nederland.1 Uit dit 
overleg, vernoemd naar de plaats waar het collectief voor het eerst samenkwam, 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 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 richt zich op de voortgang omtrent diversiteit en inclusie bij het Noord Nederlands Toneel (NNT). In december 2018 initieerde het 
toneelgezelschap samen met dansgezelschap Club Guy & Roni, muziekensemble Asko|Schӧnberg en Slagwerk Den Haag de beweging Nationaal 
Interdisciplinair Theater Ensemble, beter bekend als NITE. Als onderdeel van ons onderzoek ging de Boekmanstichting in gesprek met Harmen van 
der Hoek, sinds 2017 zakelijk directeur van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. Voorafgaand aan de benoeming bij het NNT was Van 
der Hoek al vier jaar zakelijk directeur bij Club Guy & Roni. Het Noord Nederlands Toneel is als BIS-toneelgezelschap partner van Theater Inclusief. 
Club Guy & Roni is sinds de huidige beleidsperiode 2021-2024 een BIS-dansgezelschap, maar valt niet onder het collectief Theater Inclusief. Gezien 
de intensieve interdisciplinaire samenwerking van beide gezelschappen, vooral op het gebied van producties en beleid, hebben het diversiteit- en 
inclusiebeleid en dus de reflecties van Van der Hoek in dit rapport echter wel betrekking op beide organisaties.  

https://theaterinclusief.nl/
https://theaterinclusief.nl/
https://theaterinclusief.nl/aangesloten-partijen/
https://www.nnt.nl/
https://clubguyandroni.nl/
https://askoschoenberg.nl/
https://www.slagwerkdenhaag.nl/nl
https://nite.nl/over/


 

 

  

NOORD 
NEDERLANDS 
TONEEL 
Toneelgezelschap Noord Nederlands Toneel maakt 
geëngageerd theater. Hierbij zet het globale en 
maatschappelijk georiënteerde producties op de kaart 
waarin diversiteit en inclusie cruciaal zijn. 

 

Campagnebeeld van de voorstelling Freedom. 
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 ‘ZIT IK HIER ALS TOKEN?’ 

Het Noord Nederlands Toneel (NNT) is 
overtuigd dat het theaterpubliek van nu 
behoefte heeft aan ‘nieuwe theatervormen die 
net zo fluïde zijn als de wereld’ waarin dit 
publiek vandaag de dag leeft. Hierbij zijn 
‘voorstellingen die in een eigentijdse 
theatertaal een dialoog over de wereld buiten 
het theater op gang brengen met een breed 
en divers publiek’ cruciaal. Vanuit deze 
gedachtegang streeft het NNT naar meer 
diversiteit en inclusie: in de eigen 
organisatie— op het podium en achter de 
schermen— en bij het publiek. Het vraagstuk 
komt terug in het gevoerde beleid dat bestaat 
uit de speerpunten interdisciplinair, innovatief, 
inclusief en internationaal. ‘Wij werken vanuit 
de overtuiging dat er in een divers team meer 
dynamiek, ideevorming en innovatie tot 
stand komt’, aldus de organisatie in de 
Toolkit.2 Om meer diversiteit en inclusie 
binnen de eigen organisatie te kunnen 
bewerkstelligen— en daarmee te kunnen 
voldoen aan de artistieke opdracht binnen de 
podiumkunsten— heeft het gezelschap een 
eigen plan opgesteld. Het draait hierbij om 

                                               
2  De Toolkit werd in het theaterseizoen 2019-2020 ingevuld door het Noord Nederlands Toneel. 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. 

3  Bij een unconscious bias training ligt de nadruk op het wegnemen van stereotyperingen. 

producties waarbij diversiteit en inclusie 
nagenoeg vanzelfsprekend zijn, zoals Salam, 
Brave New World 2.0 en Dear Winnie in de 
voorgaande beleidsperiode en Bitch, I’m a 
Goddess en All the Perfumes of Arabia in het 
huidige kunstenplan van 2021-2024. Maar 
het gaat ook om organisatorische activiteiten 
als werving en selectie van personeel, 
marketingactiviteiten, educatie, het 
onderschrijven van de Code Diversiteit & 
Inclusie en deelname aan Theater Inclusief. 
Dit laatste biedt een handvat voor het 
Groningse gezelschap dat reeds gebruik heeft 
gemaakt van trainingen die Theater Inclusief 
partners aanbiedt, zoals de training 
‘inclusieve vacatureteksten schrijven’ en een 
unconscious bias training.3 Volgens Van der 
Hoek resulteren de inspanningen van de 
organisatie en deelname aan Theater 
Inclusief in meer bewustwording omtrent het 
vraagstuk binnen het gezelschap. 
 
Het NNT omschreef de samenstelling van de 
organisatie in 2020 als volgt in de Toolkit:  

• Twintig procent van ons ensemble 
heeft een biculturele achtergrond. 

• Twintig procent van onze Raad van 
Toezicht heeft een biculturele 
achtergrond. 

• We streven ernaar dat twintig procent 
van onze vaste medewerkers een 
biculturele achtergrond heeft. 

• Vijftig procent van onze directie heeft 
een biculturele achtergrond. 

• Alle grote zaal producties zijn 
voorzien van Engelstalige 
boventiteling voor niet-
Nederlandstalig publiek. 

• In ons aanbod is ruim aandacht voor 
verhalen buiten de westerse canon. 

 
Daarnaast benadrukt NNT in de Toolkit dat 
in de samenstelling van cast en crew het de 
ambitie heeft ‘een afspiegeling te vormen van 
de samenleving waarin’ het opereert. Ten 
tijde van het invullen van de Toolkit bestond 
het NITE ensemble uit zeven verschillende 
nationaliteiten. Naast culturele achtergrond 
streeft de organisatie ook naar meer 
diversiteit met betrekking tot leeftijd, 
geslacht, etniciteit, nationaliteit, 
sociaaleconomische positie, opleiding, 
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geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en 
culturele bagage.  
  
De enquêteresultaten laten zien dat het eigen 
personeel relatief jong is.4 De leeftijdsgroep 
26-35 jaar kent met 21 personen het grootste 
aantal medewerkers. Op de tweede plaats 
staat de leeftijdsgroep 18-25 jaar waaronder 
16 medewerkers vallen, gevolgd door de 
leeftijdsgroep 36-45 jaar, waarin 11 personen 
gecategoriseerd kunnen worden. Zeven 
personen zijn tussen de 45-55 jaar oud en zes 
personen komen uit de leeftijdsgroep 56-66 
jaar. Naast de enquêteresultaten 
demonstreren de cijfers in de Toolkit een 
cultureel divers personeelsbestand, vooral 
binnen de directie. Op een schaal van 1 tot 
10 kent NNT een 7,8 toe aan de mate van 
tevredenheid met betrekking tot diversiteit 
binnen het personeelsbestand. Een ruime 
voldoende, toch is er een voortdurend 
streven naar meer diversiteit wat onder 
andere moet worden bereikt met de 
handvaten die de organisatie middels de 
kennis van Theater Inclusief heeft verkregen. 
Maar volgens Van der Hoek loopt de 
voortgang niet overal gelijk: ‘Afdelingen zoals 
techniek, marketing en productie lopen 
hierin achter. Er zijn wel steeds meer makers 

                                               
4 Enquête ontworpen en (online) afgenomen door de Boekmanstichting, ingevuld op 30 mei 2022 door Harmen van der Hoek (zakelijk directeur) namens het Noord Nederlands Toneel (NNT). 

met een diverse achtergrond en zij fungeren 
dan als rolmodel. Groningen heeft ook een 
andere demografische samenstelling dan de 
Randstad en niet iedereen wil verhuizen’, legt 
hij uit.  
 
De training ‘inclusieve vacatureteksten 
schrijven’ van Theater Inclusief, waarbij 
NNT heeft geleerd zich meer te concentreren 
op de waarde van de organisatie in 
tegenstelling tot de competenties van de 
functie, hebben het gezelschap geholpen 
meer interesse te wekken bij mensen met een 
biculturele achtergrond, ‘want NNT werd 
niet altijd gezien als een interessante plek om 
te werken’. Maar Van der Hoek ziet ook dat 
personeelsleden het onderwerp of de 
prioriteit voor makers met een biculturele 
achtergrond lastig vinden. ‘Zit ik hier als 
token? In hoeverre moet ik mijn Marokkaanse 
roots etaleren? En denken we wel of niet in 
hokjes?’ zijn voorbeelden van vragen die de 
directeur in vergaderingen voorbij ziet 
komen. Tegelijkertijd geeft Van der Hoek 
aan dat het streven naar een meer divers 
personeelsbestand vanuit zijn rol als 
directeur, maar ook persoonlijk ‘als witte 
man’ ingewikkeld te vinden. ‘Door de 
terminologie maak je iemand toch een 

uitzondering of bijzonder, zonder dat die 
persoon dat wil’.  

GEËNGAGEERD MAKEN 

In aanvulling op het kernpunt inclusie, 
draagt NNT met de speerpunten innovatief, 
interdisciplinair en internationaal bij aan 
diversiteit en inclusie. Dit komt onder 
anderen tot uiting in de partnerschap met 
dansgezelschap Club Guy & Roni. ‘Dans is 
minder talig dus van oudsher internationaler 
en kan de grens van een taalbarrière 
opheffen’, licht Van der Hoek toe. Het 
kunnen aanspreken van een internationaal 
publiek is belangrijk voor NNT, dat met zijn 
producties graag maatschappelijke kwesties 
op de kaart zet. Het creatieproces van het 
toneelgezelschap begint met een 
maatschappelijke vraag. ‘Wij bevragen de 
wereld door nieuwe verhalen te presenteren 
die urgent en relevant zijn voor de 
hedendaagse samenleving. Onze 
voorstellingen zijn geëngageerd en gaan over 
maatschappelijke thema’s waar we als 
samenleving momenteel antwoorden op 
zoeken’, staat in het Kunstenplan 2021-2024. 
Om innovatief en interdisciplinair theater te 
kunnen maken sluit NNT partnerschappen 



 

6 

NOORD NEDERLANDS TONEEL 

die ook buiten het theater reiken, zoals met 
auteurs, wetenschappers en kunstenaars. Dit 
moet in de huidige beleidsperiode resulteren 
in een focus op thema’s als populisme, 
maatschappelijke ongelijkheid, 
klimaatverandering en de gesegregeerde 
samenleving. In voorgaande beleidsperioden 
richtte NNT zich op racisme, de invloed van 
technologische ontwikkelingen en de 
spanning tussen Europa en de Arabische 
wereld, zo staat in het Kunstenplan 2021-
2024. 
 
Met de toetreding van Club Guy & Roni tot 
de culturele basisinfrastructuur sinds de 
huidige beleidsperiode kan zowel het 
dansgezelschap als NNT op grotere schaal 
internationaal coproduceren. ‘Voorafgaand 
aan de BIS positie moesten we (Club Guy & 
Roni, red.) op zoek naar een artistieke 
partner die ook gelijkwaardig kon mee-
investeren. Met deze nieuwe positie kunnen 
we ook buiten Europa samenwerken en niet-
westerse perspectieven makkelijker opzoeken, 
die in minder geprivilegieerde financiële 
omstandigheden opereren’.  
 
De voorstelling Freedom die NNT onder de 
paraplu van NITE produceert is een 
voorbeeld van een productie waarin de 
kernthema’s inclusie, innovatie, interdisciplinair 

en internationaal samenkomen. De 
voorstelling vertelt het verhaal van 
Mohamedou Ould Slahi, die van 2002 tot 
2016 onterecht heeft vastgezeten in 
Guantánamo Bay. Ould Slahi publiceerde 
zijn verhaal in de in 2015 verschenen 
memoires The Guantanamo Diary dat in 2021 
is verfilm als The Mauritanian. In het 
theaterseizoen 2021-2022 is Ould Slahi als 
writer in residence bij NITE verantwoordelijk 
voor het script van de voorstelling. Volgens 
de makers pakken de crewleden, bestaande 
uit dansers en slagwerkers, ‘de vrijheid die 
Mohamedou onterecht is afgenomen terug 
met een energieke in-your-face voorstelling, 
waarbij grenzen tussen dans, muziek, decor 
en instrument vervagen in een meerstemmig 
narratief’.  
 
Het geëngageerd maken is in de ogen van 
Van der Hoek noodzakelijk vanuit de 
calvinistische gedachte iets terug te geven aan 
het publiek. ‘Als gesubsidieerd gezelschap 
ben je een publieke instelling. Je hebt een 
functie uit te oefenen binnen de vorm van 
kunst. Elke repetitie begint met research, een 
gesprek, niet meteen op de vloer. Gaat het 
om esthetiek of een maatschappelijk 
vraagstuk?’ Beide uitgangspunten zijn voor 
NNT belangrijk in de constante bewaking 
van de grens tussen de artistieke en 

maatschappelijke functie als gezelschap en 
partner van standplaatstheaters. 

‘ACHTERLIJK BEWUST VAN JE EIGEN 
PRIVILEGE’ 

In aanvulling op de cruciale positie die de 
internationale focus van het NNT binnen het 
beleid inneemt, hecht het gezelschap waarde 
aan de regionale verbinding met de 
thuishaven Groningen en omgeving. ‘Het 
Groningse publiek is nieuwsgierig en trots op 
het gezelschap wanneer we in het buitenland 
spelen, maar het is ook benieuwd naar het 
werk van internationale makers hier’, vertelt 
Van der Hoek. De mate waarin de 
organisatie is geworteld in de lokale 
omgeving scoort een 8,9 op een schaal van 1 
tot 10, zo blijkt uit de enquêteresultaten. Het 
gezelschap is ook tevreden over de mate van 
diversiteit binnen het publiek: NNT kent een 
7,2 toe op een schaal van 1 tot 10. Om meer 
diversiteit en inclusie te stimuleren wil het 
gezelschap in het bereik van nieuw publiek 
vooral inzetten op internationale studenten 
en expats, publiek met een biculturele 
achtergrond, publiek met een lagere sociaal 
economische positie, vluchtelingen en 
nieuwkomers. Hierbij streeft de organisatie 
vooral naar jong publiek: ‘Als kunstinstelling 
in de jongste stad van Nederland verhouden 
we ons altijd tot een jong publiek, waardoor 
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we ook elders in het land goed weten hoe we 
deze doelgroep kunnen bereiken. Groningen 
biedt de creatieve, internationale en 
eigenzinnige context die past bij de artistieke 
ontwikkeling van het gezelschap’, luidt het 
beleidsplan.  
 
NNT heeft naar eigen zeggen dit jonge 
publiek weten te bereiken in de theaters en 
met producties op festivals. Daarnaast heeft 
de organisatie nieuw publiek uit de provincie, 
dat niet zo snel de stap naar het theater zet, 
aan zich weten te binden met onder andere 
locatievoorstellingen als De Poolse Bruid en 
Conference of the Birds. Volgens het 
beleidsplan trekt NNT het jongste publiek 
van alle toneelgezelschappen in de 
basisinfrastructuur.5 Dit hangt waarschijnlijk 
samen met de eigen jonge organisatie en 
illustreert dat wat instellingen met 
publieksbereik willen bewerkstelligen ook in 
de eigen organisatie aanwezig moet zijn. Van 
der Hoek maakt echter de kanttekening dat 
diversiteit binnen het publiek van het 
gezelschap niet automatisch betekent dat het 
publiek zich ook bindt aan 
standplaatstheaters waar NNT speelt. ‘Het is 
een illusie dat wij zonder verdere inspanning 
jong publiek meenemen. Het is de rol van 
standplaatstheaters om een band met publiek 

                                               
5  Het Noord Nederlands Toneel baseert dit op cijfers van Publiek.nl. Deze gegevens zijn niet ingezien door de Boekmanstichting. 

op te bouwen. We kunnen als gezelschap wel 
samen met theaters investeren en groeien, 
maar het is veel meer dan alleen 
programmeren van gezelschappen’. 
Participatie is een manier waarop NNT aan 
deze relatie met standplaatstheaters werkt. 
Als huisgezelschap van SPOT Groningen 
werkt het toneelgezelschap mee aan het 
project De Wijk De Wereld. Het project 
verbindt jaarlijks professionele theatermakers 
met een wijk in Groningen. Verhalen uit de 
buurt worden vervolgens opgevoerd in de 
SPOT schouwburg in de vorm van een 
voorstelling.  
 
Ook de eigen participatieprojecten van NNT 
dragen bij aan nieuw publieksbereik, zoals 
Bab Ad-Daar, een community programma 
dat in 2018 is opgezet door Ahmad 
Abdulwahab. Het programma koppelt 
nieuwkomers uit de regio aan professionals 
uit het culturele veld in Groningen. De 
culturele uitwisseling tussen nieuwkomers en 
Groningers heeft een artistieke invloed op de 
betrokken makers en resulteert in anders 
denken binnen de organisatie van NNT. ‘Het 
programma verrijkt en bekritiseert’, zegt Van 
der Hoek. Bab Ad-Daar is inmiddels 
uitgegroeid tot een gemeenschap van 150 
nieuwkomers en Abdulwahab is in 2020 in 

dienst getreden als publiekswerker bij het 
NNT, een functie die door Theater Inclusief 
ook wordt aangespoord bij partners. In 
partnerschap met het Noord Nederlands 
Orkest en Club Guy & Roni maakt NNT 
elke twee jaar de productie Move It met 
honderden jongeren die zijn verbonden aan 
VMBO of LWOO onderwijs. De leerlingen 
werken ruim zes maanden aan een 
voorstelling waar dans, muziek en theater 
samenkomen dat wordt opgevoerd met het 
orkest in de grote zaal van De Oosterpoort, 
onderdeel van SPOT Groningen. 
‘Voorafgaand klonk het dat het teveel tijd zou 
kosten of dat jongeren niet geïnteresseerd 
zouden zijn. Het effect op jongeren is 
duidelijk. Soms ontvangt een kind voor het 
eerst applaus, en het maakt je achterlijk 
bewust van je eigen privilege,’ vertelt Van der 
Hoek.   

BLIK OP DE TOEKOMST 

Bewustwording van het eigen privilege: het is 
één van de manieren waarop Van der Hoek 
en de organisatie van NNT in de afgelopen 
jaren zelfreflectie hebben ervaren met 
deelname aan Theater Inclusief. Volgens de 
theaterdirecteur is een 
stimuleringsprogramma als Theater Inclusief 
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dan ook nog steeds hard nodig. ‘Het heeft 
een andere manier van denken en acties 
teweeg gebracht die ook waardevol kan zijn 
voor andere organisaties’. Als Van der Hoek 
terugkijkt op het verloop van het traject zou 
hij het in eerste instantie een zes geven. ‘We 
zijn er als sector nog lang niet qua resultaten. 
Het is complex en er komt veel bij kijken: 
geschiedenis, identiteit, organisatiekunde. Ik 
ben kritisch op wat er nog moet gebeuren, 
maar er is ook meer inzicht. Er zijn 
bijvoorbeeld meer artistiek leiders met een 
biculturele achtergrond aangesteld. 
Misschien geef ik het traject in het geheel 
toch een zeven’. 
 
De meest waardevolle les die Van der Hoek 
zal meenemen naar de toekomst is het 
confronterende traject rondom Dear Winnie. 
De voorstelling verbindt het verhaal van 
negen zwarte makers met dat van Winnie 
Mandela. En gaat in op de vraag hoe 
Mandela historisch als vrouwelijke 
vrijheidsstrijder werd beoordeeld. Wat het 
gezelschap opviel is de ontvangst van de 
voorstelling doorde pers. Recensenten uit de 
Randstad, waar NNT juist een progressievere 
mentaliteit van verwachtte dan in de regio, 
reageerden vanuit een ‘wit, mannelijk en 
bijna nationalistisch frame. Namelijk dat 
Winnie altijd als de terrorist gezien moet 

worden en niet als de verzetsstrijder die zij 
was voor deze vrouwen op toneel. Men wilde 
dus niet luisteren naar het andere perspectief, 
maar bleef hangen in de eigen groef’, vertelt 
Van der Hoek. Dit voorbeeld heeft Van der 
Hoek laten inzien dat het onderscheid tussen 
Randstad en regio, en de gedachtegang dat 
het één progressiever zou zijn dan het ander, 
niet meespeelt. ‘Door deze ervaring heb ik 
gezien was racisme is. De reacties die de 
vrouwen meekregen hebben me gesterkt in 
de publieke rol die theater heeft. 
Perspectieven uitdagen, niet uitgaan van 
aannames en stemmen een plek geven. Open 
staan voor de ander en dat overbrengen in de 
organisatie. Het blijft een worsteling, maar je 
ervaart ook het mooie wat het doet met 
mensen, wanneer je grenzen kunt 
doorbreken’, vult hij aan.  
 
Als hoofd van een toneelgezelschap dat 
midden in de samenleving staat, dat met een 
blik op de toekomst reageert op bewegingen 
in de maatschappij, kijkt Van der Hoek met 
enige spanning naar het komende 
theaterseizoen. Momenteel opereert NNT 
nog niet op het niveau als voor de Covid-19 
pandemie. Naast zorgen om de impact die de 
pandemie reeds op het gezelschap heeft—
uiteenlopend van uitval van crewleden tot 
publiek dat nog niet op het oude niveau 

terugkeert— maakt Van der Hoek zich 
zorgen om crisissen als de oorlog in 
Oekraïne, de oplopende energieprijzen en 
inflatie. Voor wat dit alles voor de organisatie 
betekent, maar vooral ook het publiek en de 
rol die NNT als culturele instelling heeft in 
het dienen van het publiek met cultureel 
aanbod. Want tijden als deze maken 
diversiteit en inclusie des te meer urgent, ziet 
ook Van der Hoek. ‘Uiteindelijk wil je 
niemand uitsluiten’.  

CONCLUSIE 

NNT heeft in de afgelopen jaren goede 
stappen kunnen maken naar meer diversiteit 
en inclusie. Dit kwam voort uit een eigen 
plan waarin het vraagstuk middels het eigen 
beleid, dat bestaat uit de vier i’s van 
interdisciplinair, innovatief, inclusie en 
internationaal, en het handvat van Theater 
Inclusief is verankerd in de organisatie. Het 
NNT is tevreden over de mate van diversiteit 
binnen de eigen organisatie, die momenteel 
relatief jong is en bestaat uit medewerkers 
met verschillende culturele achtergronden. 
Noemenswaardig is dat vijftig procent van de 
directie een biculturele achtergrond heeft en 
ook binnen de Raad van Toezicht is de 
organisatie op weg naar meer diversiteit. Het 
gezelschap wil graag geëngageerd theater 
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maken en zet globale en maatschappelijk 
georiënteerde producties op de kaart. 
Thema’s als racisme, klimaatverandering en 
populisme worden daarbij niet geschuwd. 
Hiermee hoopt NNT als gesubsidieerde 
instelling het publiek iets terug te kunnen 
geven.  
 
De mate van diversiteit binnen het publiek is 
volgens de organisatie voldoende, maar toch 
streeft NNT ernaar dit te vergroten. Het 
gezelschap wil graag meer internationale 
studenten en expats, publiek met een 
biculturele achtergrond, publiek met een 
lagere sociaal economische positie, 
vluchtelingen en nieuwkomers in de regio 
Groningen bereiken. Dit weet het middels 
participatieprogramma’s met succes te doen. 
Een voorbeeld is het communityprogramma 
Bab Ad-Daar dat sinds 2018 is uitgeroeid tot 
een gemeenschap van 150 nieuwkomers. In 
de afgelopen jaren heeft de organisatie veel 
geleerd van deelname aan Theater Inclusief 
en de eigen activiteiten omtrent diversiteit en 
inclusie. Hiermee is het zich vooral bewust 
geworden van de eigen privileges. 
Confronterende momenten en zorgen om de 
toekomst attenderen directeur Harmen van 
der Hoek des te meer aan de urgentie van 
diversiteit en inclusie.  
 

De voortgang die het NNT maakt op het 
gebied van diversiteit en inclusie verdient 
complimenten. De manier waarop het 
vraagstuk in de organisatie en de producties 
is geïmplementeerd laat zien dat de 
organisatie de wereld en het publiek van nu 
begrijpt en bedient. Diversiteit en inclusie 
zijn een voortdurende kwestie, en zo heeft 
ook de organisatie nog stappen te maken. 
Maar gezien de reeds genomen 
verantwoordelijkheid in het voortbrengen van 
verandering en de getoonde resultaten zal dit 
zeker nog meer vruchten afwerpen die 
inspirerend zijn voor andere theaters en 
toneelgezelschappen. 
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https://clubguyandroni.nl/
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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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