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De ambities van Het Huis zijn helder. We versterken ons 

profiel als huis voor makers, als onderzoeksplek voor 

geëngageerde kunstenaars die zich niet beperken tot één 

discipline. We coachen makers met een urgente boodschap en 

een vrije geest, die er niet voor terugdeinzen om grenzen op 

te zoeken – van zichzelf als maker, van hun discipline en soms 

die van hun publiek. Wat hen bindt, is hun transdisciplinaire 

experimenteerdrift, de nieuwsgierigheid naar de wereld en de 

dialoog met de toeschouwer. We maken meer ruimte vrij voor 

ons residentieprogramma: zes maanden per jaar staat Het 

Huis volledig in het teken van de kunstenaar, zijn werk en zijn 

vragen. Makers kunnen naast elkaar hun onderzoek uitwerken, 

vragen delen en samen bouwen aan een community, binnen 

een schakelmodel. We ontwikkelen programma’s met onze 

residenten, onze makers en maken ons sterk voor een 

versteviging van de kunstenaarspraktijk door te investeren in 

managementtrajecten. En dit alles in de noodzaak om onze 

werking nog inclusiever te maken en de code Fair Practice toe 

te passen. — BELEIDSPLAN HET HUIS UTRECHT 2021-2024
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1.  Inleiding

2021 is het eerste jaar van de nieuwe Kunstenplanperiode en het tweede jaar 
op rij waarin we door de coronapandemie te maken kregen met lockdowns en 
restricties op openingstijden en publiekscapaciteit. Dit betekende voor Het Huis 
dat zij haar residentiewerking moest afschalen, programma’s moest cancellen 
en dat verhuur in het eerste half jaar nauwelijks mogelijk was. Ondanks alle 
beperkingen hebben we veel voor makers kunnen betekenen. We bewogen mee 
met de mogelijkheden waardoor we ruimte vonden om de gestelde inhoudelijke 
doelstellingen van ons beleidsplan te behalen en in ontwikkeling te brengen. 
Met de start van het festivalseizoen in mei werden de maatregelen versoepeld 
waardoor met ‘testen voor toegang’ de deuren weer open mochten. SPRING 
festival was ons eerste evenement dat in dit jaar door kon gaan voor publiek. 

In de twee jaar corona hebben we makers online en offline ondersteund 
door gesprekken te voeren, expertmeetings te organiseren en door fysiek 
ruimte te bieden aan onderzoek en experiment. De provincie en de gemeente 
hebben in 2021 extra middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van jonge 
kunstenaars. Het Huis gaf hierin uitvoering (doorlopend naar 2022) aan het 
steunpakket talentvolle theater- en dansmakers provincie Utrecht, ontving 
bijdragen voor ondersteuning van alumni en voor presentatie van jong werk. 
Samen met HKU Theater en Theater Kikker gaven we vorm aan een speciaal 
ontwikkelingsprogramma voor alumni van de theateropleidingen onder te titel: de 
Utrechtse Lichting (startend met de Makersdag begin 2022).

De steunpakketten vanuit de overheden liepen door in 2021 waardoor onze 
financiële positie stabiel kon blijven. Dit gaf de mogelijkheid ons te focussen op de 
verdere ontwikkeling van de organisatie, op ondernemerschap en de uitwerking 
van het diversiteit en inclusie beleid. 

Het Huis heeft in 2021 afscheid genomen van zakelijk leider Guido Besselink. In 
het najaar werd bekend dat ook directeur-bestuurder Cobie de Vos op 30 april 
2022 de organisatie verlaat. Dit betekent dat met het afscheid van de oprichters 
en vormgevers van Het Huis de organisatie een nieuwe fase ingaat waarin verder 
gebouwd wordt aan een Huis voor Makers.
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2.  Algemeen

Het jaarverslag 2020 sloten we af met uitgewerkte toekomstperspectieven 
aan de hand van de verschillende scenario’s (krimp, herstel, aanpassing 
en vernieuwing) ontwikkeld door onderzoeksbureau Berenschot voor het 
cultuurbeleid van gemeenten en provincies na corona. Het Huis analyseerde dat 
zij toekomstbestendig uit de crisis kon komen als de gemeente zou kiezen voor 
het scenario vernieuwing. Dit betekent dat post-corona gewerkt wordt aan een 
meerjarig cultuurbeleid waarbij talentontwikkeling, innovatie en toegankelijkheid 
van kunst voor iedereen vergroot wordt. Het Huis kan haar werking binnen dit 
scenario versterken door nog meer ruimte te maken voor makers, de innovatie 
vanuit de makers meer zichtbaar te maken in programma’s en de diversiteit van 
makers binnen de sector te begeleiden en te faciliteren. Hiervoor heeft Het Huis in 
2021 al een belangrijke stap kunnen zetten door de toezegging van de Provincie 
Utrecht voor een structurele financiële bijdrage tot en met 2023. Dit geeft ons 
ruimte om te onderzoeken hoe we richting de nieuwe kunstenplanperiode Het 
Huis nog meer kunnen transformeren naar een Huis voor Makers, of we met het 
afschalen van de verhuur ons ondernemerschap anders kunnen vormgeven en de 
positie als werkplaats voor theater -en dansmakers ook kunnen borgen met een 
plek binnen de landelijke infrastructuur.

Moederziel - Studio Figur

Fotografie:

Anna van Kooij
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3.  Artistiek

DOELSTELLING BELEIDSPLAN: MET HET SCHAKELMODEL 
WORDT HET HUIS NOG MEER MAKERSHUIS. ZO 
KUNNEN MAKERS NAAST ELKAAR WERKEN IN 
STUDIO’S EN MET ELKAAR EN ELKAARS WERK KENNIS 
MAKEN. IN DIT MODEL KRIJGEN PER JAAR MINIMAAL 
DERTIG MAKERS BINNEN DE RESIDENTIES EEN PLEK. 
HET GROOTSTE DEEL VAN DE RESIDENTEN WORDT 
DOOR HET HUIS GESELECTEERD EN BEGELEID (ZES 
MAKERS IN EEN LANGE RESIDENTIE EN ACHTTIEN 
IN EEN KENNISMAKINGSRESIDENTIE). DAARNAAST 
GEVEN WIJ ZES KEER PER JAAR EEN STUDIO VRIJ AAN 
STUDENTEN EN MAKERS VAN PARTNERINSTELLINGEN.

INLEIDING

In aanloop naar dit nieuwe Kunstenplan wilden we in 2020 al experimenteren 
met het schakelmodel. Een model waarin we verhuurmaanden afwisselen 
met geclusterde residentenmaanden. Corona trok hier een streep doorheen 
en dit gebeurde ook in het grootste gedeelte van 2021. Van de geplande zes 
residentiemaanden zijn er slechts twee in nieuwe vorm doorgegaan en een 
residentie op afstand. De overige maanden werden gecanceld door lockdowns of 
zijn anders ingevuld door de onzekerheid van de maatregelen.
Ondanks de onvoorspelbaarheid van dit jaar hebben we drieëndertig makers/
collectieven in Het Huis ruimte kunnen geven. Dertien residenten werkten binnen 
de residentiemaanden en twintig makers konden in Het Huis terecht tijdens de 
onbegeleide zomer- en winter residenties.

Residentie

Connor Schumacher

Fotografie:

Anna van Kooij
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“De residentie periode in Het Huis Utrecht gaf mij de mogelijkheid om 
met mijn artistieke concept te experimenteren, dit door te ontwikkelen 
en te verdiepen zonder de noodzaak van een ‘af’ eindproduct. Juist deze 
vrijheid bood ruimte om de nodige artistieke stappen te zetten. Door 
de betrokkenheid van Het Huis en de andere residenten ontstonden 
gesprekken over het werk wat vaak leidde tot nieuwe inzichten en 
visies. Mijn werk ‘PANG’ heeft kunnen ontstaan dankzij de residentie in 
Het Huis en ik hoop hier voor een volgend project weer aan de slag te 
kunnen.”  — DAPHNE KARSTENS

RESIDENTIES

Binnen een residentiemaand werken makers naast elkaar in de studio’s, 
arrangeren we gesprekken tussen de residenten over verschillende thema’s 
en kunnen de makers aankloppen bij het team van Het Huis voor o.a. 
organisatorische, marketing of netwerkvragen. 

De residentieperiodes in de eerste helft van het jaar waren anders dan 
voorzien. In februari werkte MOHA door reisrestricties op afstand en werden de 
kennismakingsresidenties doorgeschoven naar de mand april. In deze maand 
werkten de makers voornamelijk in hun studio’s vanwege de geldende restricties. 
Om ontmoeting en uitwisseling wel te kunnen faciliteren hebben we een aantal 
ontmoetingen gearrangeerd met in achtneming van de anderhalve meter en 
zonder gasten van buiten. In de derde residentieperiode in oktober konden 
we eindelijk een vol programma samenstellen met een vijftal residenties in de 
studio’s, een internationale residentie van festival AfroVibes, ontmoetingen, 
gesprekken en een presentatie van het werk voor een grotere groep professionals.

Residentie Nahuel Cano

Fotografie:

Anna van Kooij
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In 2021 werkten gedurende de drie residentiemaanden collectief MOHA, 
Alaa Minawi en Thais di Marco een maand als hoofdresident in Het Huis. 
Met deze makers werken we al langer samen om hun artistieke werkpraktijk 
verder te kunnen ontwikkelen en hen te ondersteunen in netwerkvorming en 
organisatorische vraagstukken. In hun residenties onderzochten zij urgente 
maatschappelijke thema’s. MOHA werkte aan een langlopend onderzoek naar 
de plaats van zorg in onze samenleving. Hiervoor liep het collectief stages in 
zorginstellingen om een beeld te krijgen van hoe wij in Nederland met de zorg 
omgaan. Het onderzoek wordt verwerkt in performances en sociale installaties 
in de buitenruimtes. Alaa Minawi onderzocht in de maand april de heersende 
machtsstructuren en de alternatieven die hiervoor bedacht kunnen worden. Alaa 
Minawi is een scenograaf, beeldend kunstenaar en performer die met zijn werk 
een brug wil slaan tussen Libanon en Nederland. Thais di Marco is een performer 
en een choreograaf. Haar producties gaan over postkoloniale, trans-feministische 

Presentatie 

Alaa Minawi

Fotografie:

Anna van Kooij

en antikapitalistische esthetiek. In het project ‘the Scavenger’ onderzoekt 
zij de positie van de kunstenaar na jaren van neo-liberaal kunstbeleid. De 
hoofdresidenties werden aangevuld met korte kennismakingsresidenties en met 
onderzoeksprojecten vanuit HKU Theater. (Een overzicht van de residenten is 

terug te vinden in dit jaarverslag)

“I wish we could do this more.  (…)i am surprised how nice it is (..) to just 
dive into this material en not to have this production modus that we 
have to produce and have to produce ...” — MOHA

OVERIGE RESIDENTIES

In de zomer geven wij traditiegetrouw Het Huis aan de makers en dit hebben 
we door de lockdowns ook deze winter gedaan. Theater- en dansmakers kunnen 



11

BE
ST

U
U

RS
VE

RS
LA

G
 2

02
1

H
ET

 H
U

IS
 U

TR
EC

H
T

via een open call ruimtes reserveren in Het Huis voor onderzoek of voor het maken 
van een voorstelling. Deze residenties geven ons de kans om op een onverwachte 
manier kennis te maken met makers en zij met Het Huis. We geven ieder jaar 
ruimte aan de winnaar van de Next Best Fringe Award en aan makers uit de Subsidie 
Nieuwe Makers van Het Huis. Zo repeteerde collectief playField. in de zomer aan 
haar nieuwe voorstelling.

In het beleidsplan 2021-2024 benoemen we de focus op de autodidacte makers als 
een van onze speerpunten. Een groeiende groep professionals waarvoor Het Huis 
ruimte en begeleiding wil bieden. In 2021 zijn hiervoor belangrijke samenwerking 
opgestart met o.a.  VUUUR, het hip-hop platform van de regio Utrecht en met 
individuele makers in de regio via het subsidietraject voor de provincie Utrecht. 
Vanaf 2022 zijn autodidacte makers onderdeel van ons residentieprogramma.

Ondanks de lockdowns is duidelijk dat we met de invoering van het schakelmodel 
een goede stap hebben gezet om Het Huis nog meer een huis van makers te laten 
zijn. Een huis dat bruist van onderzoek, experiment, ontmoeting en kennis uitwisseling, 
tussen makers, professionals, team en bezoekers. Wat het schakelmodel en de 
wisselwerking met verhuur gaat doen hebben we nog niet kunnen uittesten. 
Hiervoor hopen we in 2022 een vol jaar met dit model te kunnen werken.

“Het Huis heeft mij tijdens mijn residentie de tijd en ruimte gegeven om 
de volgende stappen te nemen als maker.” —  JORGOS DIMITRAKIS

Presentatie PANG,  

Daphne Karstens  

Fotografie:

Anna van Kooij
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SUBSIDIE NIEUWE MAKERS

Voor Het Vlaamse collectief playField. was 2021 officieel het tweede en laatste 
jaar van de Subsidie Nieuwe Makers Fonds Podiumkunsten. Een regeling waarbij 
jonge makers kunnen werken aan hun artistieke en organisatorische ontwikkeling. 
Het collectief kreeg te maken met tegenslagen door de coronacrisis en met ziekte 
van een van hun leden. In samenspraak met het Fonds Podiumkunsten heeft 
playField. het traject kunnen verlengen tot het voorjaar van 2022. In september is 
hun interactieve voorstelling ‘I Remember’ , over het collectieve geheugen zowel 
in Vlaanderen als in Nederland in Het Huis in première gegaan.

In augustus heeft Het Huis samen met kunstenaar Alaa Minawi en festival Dancing on 
the Edge een nieuwe aanvraag voorbereid. Bij de eerste selectieronde oordeelde 
de adviescommissie echter dat Alaa Minawi al te ver in zijn ontwikkeling is om in aan-
merking te komen voor de regeling. De partners blijven de kunstenaar ondersteunen. 

Het Fonds Podiumkunsten heeft in het voorjaar vanuit de extra corona gelden 
een eenmalige variant op de Subsidie Nieuwe Makers vormgegeven, voor alumni 
van de kunstvakopleidingen: Subsidie Nieuwe Makers COVID-19. Samen met de 
HKU-master scenografie selecteerde Het Huis twee afgestudeerde scenografen, 
Zoey Benschop en Jean Chan. Met een totaalbudget van 50.000 euro krijgen zij 
ondersteuning in onderzoek en in coaching richting een professionele beroeps-
praktijk. Deze eenmalige regeling heeft een looptijd tot de zomer van 2022. 
 
PILOT THEATER KIKKER - HKU - HET HUIS

In het najaar van 2020 is in samenwerking met Theater Kikker en HKU Theater 
een pilotprogramma gestart voor derdejaars studenten van HKU. Dit met als 
doel om talent al binnen de school kennis te laten maken met de Utrechtse 
beroeps praktijk. HKU Theater heeft voor deze pilot twee studenten (scenografie 
studente Leonie Pirenne en Julie Boellaard van de acteursopleiding) geselecteerd. 

De Utrechtse Lichting

Fotografie:

Humphrey Daniels
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Zij worden gedurende hun derde en vierde jaar begeleid door Theater Kikker 
en Het Huis in netwerkvorming, onderzoek en presentatie. Uit de tussentijdse 
evaluatie blijkt dat de begeleiding veel tijd vergt. Gekeken wordt of het traject 
ingebed kan worden binnen de opleiding waardoor meer studenten gebruik 
kunnen maken van de brug tussen opleiding en praktijk. Het traject loopt tot 
einde 2022, waarna een nieuwe vorm van de samenwerking kan starten. In de 
tussentijd richten we ons op de Utrechtse Lichting: een programma waarbij de 
partners samenwerken om alumni afgestudeerd in de jaren 2019, 2020 en 2021 
alsnog de kans te geven te zich te presenteren aan professionals en publiek.
 

“Het talentontwikkelingstraject scherpt mij in wie ik ben als maker. 
En ik leer – terwijl ik nog studeer-  het professionele werkveld kennen. 
Dat is spannend, inspirerend, soms frustrerend, zoekend en tof.” 
— LEONI PIRENNE -STUDENT HKU   

PROGRAMMA

Het Huis zet haar deuren de komende jaren nog wijder open om publiek kennis te 
laten maken met de kunstenaars en hun werk. We faciliteren de dialoog, openen 
het onderzoek en maken programma waarbij de ontmoeting verder gaat na de 
performance. — BELEIDSPLAN 2021-2024

 

Het Huis kende in 2021 nauwelijks programma. Negen van de tien geplande 
voorstellingen ‘Kikker op locatie’ konden geen doorgang vinden en ook de 
openbare Clubavonden van Het Huis werden gecanceld. In de lente mocht Het Huis 
weer langzaam open waardoor na de zomer de première van ‘I Remember’ van 
collectief playField. kon plaatsvinden. Naast de programmering van ‘Kikker op locatie’ 
organiseren Theater Kikker en Het Huis de reeks Kikker X Het Huis, een programma 
waarin we gezamenlijk in Het Huis ruimte geven aan theatrale installatiekunst die 

Fremdkörper -  

Bogaerdt/Van der Schoot

Fotografie:

Annaleen Louwes
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anders niet in Utrecht te zien zou zijn. In het voorjaar stonden twee edities gepland 
met de installaties Forest van Emke Idema en Continuüm van Johannes Bellinkx. Deze 
voorstellingen dreigden gecanceld te worden maar hebben we kunnen ombuigen 
naar een programma voor het onderwijs. Hierdoor konden de makers hun werk tonen 
en verder ontwikkelen. En konden studenten van HKU en de Universiteit Utrecht, ook 
tijdens corona, kennis maken met het huis en het werk van de kunstenaars.

De eerste publiekelijke Kikker X Het Huis vond plaats in het najaar met de 
voorstelling Fremdkörper van het gezelschap Bogaerdt/Van der Schoot. Kort voor 
speeldatum mocht de capaciteit door veranderende coronamaatregelen worden 
opgeschaald. Daardoor kon de voorstelling zes keer worden gespeeld, met een 
zaalbezetting van ruim 75%.
 
In september is voor de vierde keer het Anne Faber Stipendium uitgereikt. Saskia 
Groot, hoofd productie BIMHUIS in Amsterdam, ontving het stipendium tijdens de 
uitreiking BNG Theaterprijs bij het Nederlands Theaterfestival. Voorafgaande aan 
de uitreiking is een podcast opgenomen waarin de eerste drie ontvangers van het 
stipendium hun ervaringen delen.

PODCAST

Tijdens corona zijn we gestart met de podcast ‘Waar We Zijn’. De laatste episode 
van deze serie boog zich over #revolutie, de Black Lives Matter beweging raakte 
toen in een internationale stroomversnelling. Vanuit die urgentie op dit thema hebben 
we in 2021 een podcast opgenomen over de positie van de maker van kleur en de 
onderbelichte werkpraktijken. In de podcast (R)Evolution of Skills sprak artistiek 
coördinator Milone Reigman met Amal Alhaag, Quincy Gario, Gable Roelofsen en 
Romana Vrede. In 2022 wordt de podcast een vast onderdeel van ons programma. 

 

PUBLIEKSBEREIK

Het Huis trok in 2021 ruim 3.200 bezoekers. Dit is slechts een derde van de 
publiekstarget benoemd in ons beleidsplan 2021-2024. Reden hiervoor is het groot 
aantal gecancelde programma en de beperkte capaciteit van de zaal door de 
anderhalve meter maatregel. Onderzoeksrapporten (o.a. Berenschot ‘Gids corona, 
cultuur en gemeenten, deel twee) schetsen na corona nog een somber beeld van 
herstel publiek bij theater en musea. De verwachting is dat dit langzaam herstelt, 
tijd nodig heeft waardoor ook Het Huis haar verwachte bezoekerscijfers voor het 
komend jaar moet bijstellen.

STANDPLAATS MIDDEN

Standplaats Midden is een netwerkorganisatie van zes podiumkunstinstellingen1 
op het gebied talentontwikkeling. In 2021 is samen met het bestuur een alternatief 
plan gemaakt nadat de meerjarige aanvragen bij het Rijk en de gemeente Utrecht 

1 SPRING festival, Holland Opera, FILIAAL theatermakers, COOPERATIE, Gaudeamus, Het Huis
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niet gehonoreerd zijn. In het plan werken we met de makers die verbonden zijn 
aan de instellingen. Samen kijken we hoe we deze makers kunnen ondersteunen 
in hun ontwikkeling. Hierbij zijn Het Huis, Gaudeamus, SPRING en de COÖPERATIE 
de trekkers en haken Holland Opera en FILIAAL als producenten aan vanuit 
hun expertise en producentenrol. De Provincie Utrecht ondersteunt vanaf de 
start de ontwikkeling van Standplaats Midden als regionaal platform voor 
talentontwikkeling. Vanuit deze ondersteuning heeft Standplaats Midden begin 
2022 een coördinator kunnen aanstellen.  

Residentie  

Lieve Fikkers  

& Hélène Vrijdag 

Fotografie:

Anna van Kooij

AD HOC SUBSIDIEREGELINGEN VOOR JONGE MAKERS

De Provincie Utrecht richt zich met haar corona steunpakket op de 
ondersteuning van jong talent. Hiervoor heeft zij samenwerking gezocht 
met een aantal huizen die gericht zijn op talentontwikkeling. Voor de 
podiumkunsten koos de provincie voor een partnerschap met Het Huis 
als stevige partner op het gebied van begeleiding van jonge makers. 
Samen met de COÖPERATIE (productiehuis voor muziektalent) en de 
Machinerie (organisatie voor beeldcultuur) hebben we de opdracht 
gekregen om uitvoering te geven aan het corona steunpakket jong talent. 
Hiervoor heeft iedere organisatie een plan ontwikkeld, passend bij de 
discipline en de vraag. Het Huis heeft een regeling ontworpen (ad 175.000 
euro) voor talentvolle makers, minimaal drie jaar van de opleiding en/
of werkzaam in de sector. Voor de selectie van de aanvragen is gewerkt 
met een commissie bestaande uit professionals uit de provincie Utrecht. 
In januari zijn dertien aanvragen provincie breed gehonoreerd met een 
productiesubsidie. De makers worden gedurende het traject door Het Huis 
gevolgd en ondersteund in vragen en het zoeken van een premièreplek2.

2 In de paragraaf Subsidie Nieuwe Makers is de tijdelijke regeling Subsidie Nieuwe Makers COVID-19 
voor alumni al benoemd.
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Voor de presentatie van nieuw werk versoepelde en verlengde het Fonds 
Podiumkunsten de Podiumstartregeling en ontving Het Huis een bijdrage vanuit de 
podiumregeling van de gemeente Utrecht. Deze regelingen lopen door tot in 2022 
waardoor we post-corona ruimte kunnen maken voor presentatie van nieuw werk 
van jonge makers (zoals de Makersdag begin 2022).

“Het steunpakket van de Provincie kwam op zakelijk vlak op een 
cruciaal moment. Door corona zijn veel inkomsten komen te vervallen, 
terwijl we wel vaste lasten hielden. Met dit geld hebben we vooruitzicht 
op inkomsten die ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld ons kantoor en 
repetitieruimte kunnen behouden en kunnen blijven werken met onze 
zakelijk leider. Hierdoor kunnen we onze bedrijfsmatige ontwikkeling 
voort blijven zetten, die o.a. nodig is voor de tweejarige subsidie van 
Gemeente Utrecht. — NOUFRI BACHDIM, ARTISTIEK LEIDER STUDIO FIGUR

Residentie  

Leonie Pirenne 

Fotografie:

Anna van Kooij



ALAA 
MINAWI

LEONI 
PIRENNE

DAPHNE 
KARSTENS

MALIKA 
BERNEY

ZOEY 
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 Residenten overzicht

FEBRUARI

APRIL/MEI

MOHA: ALICE PONS &
OLIVIA RESCHOFSKY

ELENI 
PALOGOU



THAIS  
DI MARCO

LIEVE FIKKERS & 
HÉLÈNE VRIJDAG
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NAHUEL 
CANO

CONNOR  
SCHUMACHER

MILOU VAN 
DUIJNHOVEN

AFROVIBES: BABACAR CISSÉ, 
SHERISE STRANG, ROBEATHY 

COREA, LINAR OGENIA, 
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4.  Communicatie en Marketing 

De uitdaging is om het profiel van Het Huis goed uit te dragen. De vier verschillende 
verhalen (makers, podium, verhuur en horeca) staan namelijk niet los van elkaar. 
Marketing en communicatie richt zich de komende periode op het verhalend en 
beeldend ondersteunen en uitdragen van dit profiel én het bereiken en binden van 
(nieuw) publiek. — BELEIDSPLAN 2021-2024

De vele lockdowns gaven geen ruimte om onze verhuur, programma en 
horeca te kunnen profileren. We hebben in 2021 ingezet op zichtbaarheid, 
naamsbekendheid en het blijven versterken van het artistieke profiel van Het 
Huis. In overige communicatie hebben vooral ingezet op de veiligheid van onze 
bezoekers in Het Huis en online uitingen.

COMMUNICATIE RESIDENTIEMAANDEN

Tijdens een residentiemaand zetten we onze online en offline communicatie-
kanalen in om onze verschillende doelgroepen (theater- en dansmakers, 
studenten, professionals en geïnteresseerd publiek) te bereiken. Op de website 
is ruimte voor een uitgebreide inhoudelijke beschrijving, in samenspel met de 
nieuwsbrief. Op de socials experimenteerden we met instagram take-overs door 
makers en met introductievideo’s van onze residenten. In ons pand hangen 
residentieposters en maken we gebruik van onze narrowcasting. Verder wordt 
in de residentiemaand in de foyer ruimte gemaakt om werk van residenten 
te exposeren. Hiermee maken we onze werking zichtbaar voor verhuur- en 
horecagebruikers in het pand. 

I remember - playField.

Fotografie:

Anna van Kooij
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EXPOSURE PROGRAMMA EN SAMENWERKINGEN

Zoals al benoemd hadden we door restricties weinig programma waardoor we 
veel minder publiek hebben ontvangen (zie ook paragraaf programma). Ondanks 
de restricties hebben we in 2021 veel exposure gekregen voor de activiteiten die 
wel door konden gaan zoals de première van playField., gerecenseerd in de 
Theaterkrant . 

Felix Welsink, ontvanger Anne Faber Stipendium 2020, interviewde in 
samenwerking met de Theaterkrant inspirerende voorwaardenscheppers over de 
theaterorganisatie van de toekomst. In een reeks van drie gesprekken is de serie 
online gepubliceerd; via onze eigen kanalen en via de Theaterkrant. Naast de 
inhoudelijke aandacht heeft de serie ook bijgedragen aan de zichtbaarheid en 
continuïteit door het jaar heen van het Anne Faber Stipendium.
 

Uitreiking Anne Faber 

Stipendium 2021

Fotografie:

Anna van Kooij

Daarnaast hebben we de Next Best Fringe Award  uitgereikt, het derde 
Makerskapitaal , het vierde Anne Faber Stipendium , en stonden we aan de 
start van de uitvoering van het steunpakket van de provincie Utrecht en de 
Subsidie Nieuwe Makers COVID-19. Dit geeft Het Huis lokaal en regionaal 
zichtbaarheid met publicaties in o.a. de Gelderlander , de Theaterkrant  en 
het Algemeen Dagblad . Om nóg beter naar buiten te brengen wat er zich in 
Het Huis afspeelt hebben we bij het Kickstart Cultuurfonds een subsidie 
aanvraag ingediend voor een videowall aan de buitenzijde van het pand. Deze 
aanvraag is helaas niet gehonoreerd maar blijft op onze wensenlijst staan.
  
Om de financiële drempel voor huisprogramma voor kunstvakstudenten te 
verlagen zijn we het afgelopen jaar aangesloten bij HKU THTRPS. Alle studenten 
van HKU en studenten Media & Cultuur aan de Universiteit Utrecht kunnen 
met deze pas gratis voorstellingen bezoeken bij Theater Kikker, SPRING, 
Stadsschouwburg Utrecht en Het Huis.
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De samenwerking met Theater Kikker en HKU biedt kansen om ons bereik, 
onze zichtbaarheid en naamsbekendheid in de stad te vergroten. Door samen 
programma te maken en studenten/alumni te begeleiden bouwen we gezamenlijk 
aan een sterk merk op gebied van talentontwikkeling en nieuw avontuurlijk 
theater. De communicatiemedewerkers van de drie instellingen werken aan een 
communicatieplan om de verschillende programmalijnen een duidelijke branding 
te geven.

(R)evolution of Skills

Fotografie:

Anna van Kooij

PODCAST IN COMMUNICATIE

De podcast is een vast onderdeel geworden van onze programmering en vanaf 
de start succesvol. De podcast serie (R)Evolution of Skills stond op nr. 1 van de 
10 luistertips voor de zomer van de Theaterkrant .
 
Deze podcast gaf aanleiding om na te denken over bereik en branding. Tot deze 
editie deelden we de episodes los op Spotify. Om het bereik van (R)Evolution of 
Skills te optimaliseren en de afzender zichtbaar te maken, gebruiken we sinds 
afgelopen zomer het platform Buzzsprout waardoor de podcast op alle 



22

BE
ST

U
U

RS
VE

RS
LA

G
 2

02
1

H
ET

 H
U

IS
 U

TR
EC

H
T

gangbare kanalen te vinden is - dit zijn Spotify , Apple podcasts, Google podcasts 
en Deezer. Ook hebben we nu een Het Huis Utrecht kanaal waaronder we de 
verschillende reeksen, met ieder een eigen visuele identiteit, kunnen delen.

Sinds het najaar hebben we een nieuwe podcastreeks geïntroduceerd die ons veel 
vrijheid geeft in de communicatie: Het Huis Gesprek. Dit zijn thematisch 
wisselende episoden waarbij we iedere keer vanuit de inhoud met specifieke 
doelgroepen kunnen communiceren. Episode #1 werd in september gemaakt en 
gepubliceerd ter gelegenheid van het driejarig jubileum van het Anne Faber 
Stipendium .

 

Dat de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Het Huis door bovenstaande 
is vergroot, is terug te zien in ons bereik. Zo groeide ons Instagram kanaal met 
20% volgers: van 2511 volgers in week 1 van 2021 naar 3060 volgers in week 1 
van 2022. Facebook staat nagenoeg stil met een minimale toename in volgers 
van 0,87%; van 5270 volgers op 1 januari 2021 naar 5316 volgers op 31 december 
van datzelfde jaar. 457 mensen volgen ons op 19 maart 2022 via onze business 
account van LinkedIn. Door het toevoegen/integreren van de separate doelgroep 
van kunstprofessionals in de doelgroep van nieuwsbriefontvangers binnen ons 
mailing systeem (Mailchimp), hebben we het bereik enorm vergroot: van 1610 
inschrijvingen in maart 2021 naar 3179 nieuwsbrief inschrijvingen in februari 2022, 
een toename van 97%. De open rate is niet achteruitgegaan en lag gemiddeld 
op 42,9%.  

Presentatie 

Residentieperiode

Fotografie:

Anna van Kooij
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5.  Ondernemerschap

Het Huis heeft een hybride financieringsmodel: een gezonde mix van eigen 
inkomsten uit zakelijke activiteiten en bijdragen vanuit overheden en fondsen. Door 
het invoeren van het eerdergenoemde schakelmodel blijven de inkomsten uit de 
zakelijke activiteiten op peil.  — BELEIDSPLAN 2021-2024

VERHUUR

Het verhuren van ruimte draagt onder normale omstandigheden voor een groot 
deel bij aan de inkomsten van Het Huis. In tijden van gedwongen sluitingen en 
beperkte bezoekersaantallen is het dan ook van belang goed zicht te krijgen en te 
houden op de mogelijke inkomstenderving die dit met zich meebrengt en oog te 
hebben voor de mogelijkheden die er nog wel zijn.
 
In de vraag naar ruimte voor praktijkonderwijs op anderhalve meter is de 
samenwerking met HKU Theater voortgezet en geïntensiveerd. Daarnaast hebben 
we een aantal onderwijsprogramma’s van X11, voortgezet onderwijs gericht op 
media en vormgeving, kunnen ondersteunen.
 
De wisselende restricties in capaciteit en openingstijden hebben veel flexibiliteit 
gevraagd van onze huurders, hun gasten en de medewerkers van Het Huis. Door 
gezamenlijk te blijven zoeken naar de juiste vorm en mee te blijven bewegen 

Festival TweeTakt

Fotografie:

Anna van Kooij
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hebben veel van onze vaste huurders hun plek in Het Huis weer gevonden. Zo 
mochten we de Utrechtse festivals SPRING, TweeTakt, IMPAKT, SPRING in Autumn 
en What You See faciliteren, konden Studio Figur, NKK NXT, Dox en AfroVibes in 
Het Huis repeteren en monteren en hebben er tal van bijeenkomsten live of in een 
hybride vorm plaatsgevonden.

Uiteraard zijn de inkomsten uit de verhuur nog niet in de buurt van de begroting 
uit het ingediende kunstenplan 2021-2024. Door flexibel en creatief onder-
nemerschap en het optimaal benutten van de mogelijkheden die zich hebben 
voor gedaan zijn de kale verhuurinkomsten wel iets hoger uitgevallen dan voor-
zien maar worden te niet gedaan door de tegenvallende inkomsten uit catering, 
technische faciliteiten en de inzet van personeel. Dit door de restricties op capaciteit. 
In totaal vallen de inkomsten uit het verhuren van ruimtes in zijn geheel zes procent 
lager uit dan begroot voor 20213. Ten opzichte van 2019 ligt de realisatie 52% lager. 

 

HORECA

Lockdowns, beperkte openingstijden en capaciteitsrestricties hebben 
grote invloed gehad op de inkomsten uit de horeca. In de begroting 2021 
prognosticeerden we een zwaar eerste half jaar, met herstel in het najaar. Dit 
scenario was voorzichtig maar voor de horeca te rooskleurig. De opbrengsten 
vielen zestig procent lager uit dan begroot en 75% lager ten opzichte van de 
realisatie 2019. 

 

MAKERSFONDS

Het Huis heeft in 2018 het Makersfonds opgericht. Met dit fonds onderzoekt 
Het Huis nieuwe manieren om financiën te genereren voor de professionele 
ontwikkeling van kunstenaars en management binnen de podiumkunsten. Het 
Huis ondersteunt het fonds jaarlijks met een bijdrage van 10% van de opbrengsten 
uit kale zaalverhuur. De bijdrage voor 2021 bedroeg 11.542, - euro. 

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat samen met de directie werkt 
aan de positionering van het fonds en de uitwerking van diverse regelingen4. 
Het Makersfonds heeft dit jaar een bestuurswisseling gekend. De termijn van 
voorzitter Eerde Hovinga liep af. Renate Timmer is hem als voorzitter opgevolgd. 
Felix Wensink (oud stipendium ontvanger) nam haar plaats in als penningmeester.
 
Het Makersfonds geeft uitvoering aan het Anne Faber Stipendium en de 
subsidieregeling Makerskapitaal, waarbij makers gelieerd aan Het Huis een 
aanvraag kunnen doen om een productie te maken of om hun organisatie verder 
te professionaliseren. Deze regeling van 7.500, - euro is in 2021 uitgereikt aan 
Thais di Marco. 

3  De begroting van 2021 is gebaseerd op een terugval van inkomsten van in totaal bijna 50%.
4  De jaarrekening en het bestuursverslag van het Makersfonds worden, in overeenstemming met de 

afspraak met de Gemeente Utrecht, als bijlage met dit verslag meegestuurd. 
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Naast deze regelingen heeft het Makersfonds dit jaar samen met Het Huis 
uitvoering gegeven aan de corona steunregeling jonge makers Provincie Utrecht 
en aan de verdere ontwikkeling van de Maarten Maartens Leergang. 

MAARTEN MAARTENS LEERGANG

In 2021 hebben we samen met de stichting Maarten Maartens en SBI de contouren 
vastgesteld van de leergang zakelijk management. Deze leergang is gericht op 
zakelijk leiders die minimaal drie jaar binnen een culturele instelling aan het werk 
zijn. De kern van de opleiding wordt gevormd rondom een nieuwe manier van 
leren waarbij de individuele vraag van de cursist leidend is in de samenstelling 
van het programma. De stichting Maarten Maartens subsidieert de pilot met als 
startdatum januari 2022. De leergang krijgt de naam: Maarten Maartens Leergang   
en staat onder leiding van Andrea van Wingerden.

Thais di Marco

Fotografie:

Val Lima
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6.  Fair practice code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken binnen 
de culturele sector. De code is bovenal een houding. Een houding die uitnodigt 
tot kritische reflectie en dialoog. En een houding waarin we onszelf de opdracht 
geven de codes die er in de sector opgesteld zijn serieus te nemen en te 
implementeren. Dat blijft een kwestie van kijken waarin we succesvol zijn, op 
welke punten we de juiste stappen aan het nemen zijn en erkennen waarin 
het nog niet goed genoeg gaat. Onder de Fair Practice Code scharen wij de 
Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en het thema Fair Pay. 
Op het gebied van governance zijn we tevreden. Op het gebied van diversiteit en 
inclusie werken we aan een stevige basis. Op fair pay hebben we dit jaar financiële 
ruimte gezocht om de medewerkers vanaf 2022 volgens, in overeenstemming met 
CAO Toneel en Dans 2022-2023 in te schalen. 

Medewerkers, zzp’ers en makers, die in of voor Het Huis werken kunnen bij (het 
vermoeden van) pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en/of agressie terecht 
bij een vertrouwenspersoon. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door een lid 
van de raad van toezicht. In lijn met de aanbevelingen uit het beleidskader Veilig 

de vloer op van het NAPK brengt de organisatie deze taak in 2022 onder bij een 
volledig onafhankelijk vertrouwenspersoon.

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een intersectioneel 
werkdocument waarmee we als organisatie verder stappen zetten om onze 
organisatie en werking diverser en inclusiever te maken. Voor de ontwikkeling 
van dit document werken we samen met Madison Jollife. Zij studeerde in 

Uitwisseling tijdens  

een residentieperiode

Fotografie:

Anna van Kooij
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2021 af aan de master Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy van de 
Universiteit Utrecht met een onderzoek naar intersectionele praktijken binnen 
kunstinstellingen. Voor de kaders van dit document zijn in 2021 allereerst 
gesprekken gevoerd met makers van Het Huis en deskundigen uit het veld. Vanuit 
deze gesprekken wordt het document in 2022 verder uitgewerkt en stapsgewijs 
geïmplementeerd in de werking van Het Huis. 

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Het Huis is een stichting met een bestuur (directeur) en een raad van toezicht die 
de lange termijn doelstellingen van de organisatie bewaakt en toezicht houdt 
op het gevoerde beleid. De Raad heeft is in 2021 in samenstelling gewijzigd. 
Algemeen lid Francoise Varsseveld (inhoudelijk en beleidsmatig) heeft de raad 
verlaten omdat zij beleidsadviseur muziek is geworden bij Culturele Zaken 
gemeente Utrecht. Ilgin Abeln, theatermaker en docent op de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, heeft haar opgevolgd. De raad van toezicht 
bestond in 2021 uit voorzitter Geert ter Steeg, algemeen lid Jelle Kok (financiën 
en juridisch), algemeen lid Ahnne Coolen (HR en Governance Code Cultuur) en 
algemeen lid Bas de Koning (communicatie en marketing). De Raad kwam in 2021 
vier keer bij elkaar en besprak naast de financiële -en inhoudelijke onderwerpen 
het vertrek van de directeur-bestuurder en de scenario’s post-corona voor Het 
Huis. Het Huis past de Governance Code Cultuur toe. In de bijlage wordt de code 
per uitgangspunt toegelicht. 

FAIR PAY

Door een inhaalslag in loonontwikkeling binnen de CAO Toneel en Dans in 2020 is 
er achterstand in de loonontwikkeling ontstaan. Het Huis kon deze grote sprong 
voorwaarts niet volgen omdat de gemeente Utrecht de subsidieverhoging voor 
dit onderdeel niet heeft gehonoreerd binnen de meerjarige subsidieaanvraag. De 
Raad van Toezicht heeft de directeur-bestuurder in 2021 de opdracht gegeven te 
onderzoeken of er binnen de bestaande begroting 2022-2024 budget vrijgemaakt 
kon worden om deze achterstand in te lopen. Door de achterstand gefaseerd 
in te lopen is deze ruimte is gevonden. Met ingang van 2022 volgt Het Huis de 
loonontwikkeling van de CAO Toneel en Dans 2022-2023.
 
De gevolgen van de coronamaatregelen hebben de kwetsbare positie van de 
flexibele schil van Het Huis aangetoond. Dankzij de steunmaatregelen zijn de 
horecamedewerkers in tijden van lockdown uitbetaald. De zzp-technici die 
op regelmatige basis voor Het Huis werken hebben we minder uren kunnen 
bieden. Waar mogelijk hebben we vervangende (onderhouds)werkzaamheden 
aangeboden.
Om de positie van de flexibele schil structureel te versterken is ook de beloning 
van de horecamedewerkers en ZZP-technici gekoppeld aan de CAO Toneel en 
Dans 2022-2023.
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7.  Organisatie

In het beleidsplan 2021-2024 hebben we meer ruimte gemaakt voor de artistieke 
werking van de organisatie. Om dit mogelijk te maken was een (financiële) orga-
nisatorische herstructurering nodig. Deze is in het eerste half jaar van 2021 door-
gevoerd. De functie van zakelijk leider verviel midden 2021 en de taken vanuit 
deze functie zijn ondergebracht bij de directeur-bestuurder en hoofd bedrijfs-
voering. Als onderdeel van deze herschikking zijn ook alle andere functieprofielen 
geactualiseerd en aangescherpt. Deze herstructurering is eind augustus afgerond. 
Het aantal fte op ons kantoor is daarmee teruggebracht van 8,88 naar 7,79.
 
TEAMONTWIKKELING

Met de veranderingen in de organisatie wilden we dit jaar ook werken aan 
een stevig team met een zelflerend en reflecterend vermogen. In 2021 zijn we 
gestart met een organisatieontwikkelingstraject onder leiding van Han Oei, 
ontwikkelcoach. In vier sessies is vanuit de aanwezige kwaliteiten en talenten 
gewerkt aan verbinding en versteviging van het team. Het traject gericht op 
persoonlijke en organisatie groei loopt door in 2022. De teamontwikkeling is 
mogelijk gemaakt met financiering vanuit het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

 

WELBEVINDEN

Het tweede coronajaar heeft veel gevraagd van onze medewerkers. De impact van 
lockdowns, het openen en weer sluiten en steeds wijzigende coronamaat regelen 
was groot en vroeg veel van het gehele team. Door het thuiswerken te faciliteren 
maar vooral de mogelijkheid te bieden om op kantoor te werken wanneer dit nodig 
en wenselijk was, is er ingespeeld op de individuele behoefte van de medewerkers. 

Coronacheck event

Fotografie:

Anna van Kooij
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Zodra het mogelijk was, en gedurende het teamontwikkelings traject, hebben we 
elkaar opgezocht. Helaas heeft dit niet kunnen voorkomen dat er aan het eind van 
het jaar een aantal medewerkers met uiteenlopende klachten zijn uitgevallen.
 
MANAGEMENTTEAM

Het MT wordt gevormd door de directeur-bestuurder, hoofd bedrijfsvoering, 
artistiek coördinator en coördinator marketing en communicatie. Het MT 
vergadert eens per maand. In 2021 hebben de vergaderingen van het MT in 
het teken gestaan van de veranderende organisatie, de constant wijzigende 
coronamaatregelen en de daarmee gepaarde consequenties. Ook is veel aandacht 
besteed aan het diversiteit- en inclusiebeleid.

DIRECTEUR-BESTUURDER

Na meer dan 15 jaar leiding te hebben gegeven aan Het Huis en daarvoor Huis 
en Festival a/d Werf heeft Cobie de Vos, directeur-bestuurder, haar afscheid 
aangekondigd per 1 mei 2022. 

Om de werving en selectie voor de opvolging inclusief, en met oog voor diversiteit, 
op te zetten heeft de Raad van Toezicht ondersteuning gevraagd aan Dander . 
Dit heeft geresulteerd in een methodisch selectieproces waarbij gewenste 
competenties leidend waren. 
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8.  Financiën

In aanloop naar 2021 zijn er, met kennis van de impact van corona uit 2020, 
verschillende scenario’s opgesteld om een zo accuraat mogelijke inschatting te 
maken van de te verwachte baten en lasten. Hierdoor hebben we kunnen inspelen 
op de veranderende situatie om ons heen en ontloopt de eindafrekening de 
prognose nauwelijks. Samen met de ondersteuning van de gemeente Utrecht en 
vanuit het Rijk heeft dit geleid tot klein positief resultaat.
 
Het overschot op de exploitatie bedraagt 4.311, - euro. Een deel van dit positief 
resultaat, te weten het deel gelijk aan het aandeel van de gemeentelijke subsidie 
van de totale omzet (1.670, - euro), wordt toegevoegd aan het Bestemmingsfonds 

gemeente Utrecht. Bedragen uit dit bestemmingsfonds zet Het Huis enkel in voor 
activiteiten waar de gemeente Utrecht subsidie voor heeft verleend. 
Het overige deel, 2.641, - euro, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze 
komt hiermee op 104.823, - euro. Dat is 11% van de gerealiseerde omzet 2021.

BATEN

De totale baten bedragen 988.083, - euro. Hiervan is 382.838, - euro structurele 
gemeentelijke subsidie.
In totaal ontvingen we 193.977, - euro aan steunmaatregelen voor de eigen 
bedrijfsvoering (exclusief de verleende huurkorting van de gemeente Utrecht).
 

CONTINUUM -  

Johannes Bellinx

Fotografie:

Anna van Kooij
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De baten zijn dit jaar als volgt opgebouwd;
• 33% eigen inkomsten waarvan 24% uit verhuur en horeca en 9% uit inhoudelijke 

activiteiten en van particuliere fondsen.
• 39% bijdrage gemeente Utrecht voor inhoudelijke activiteiten.
• 8% bijdragen uit publieke fondsen, waaronder de Podiumstartregeling en de 

Subsidie Nieuwe Makers COVID-19 van het Fonds Podiumkunsten.
• 20% steunmaatregelen van het Rijk en de gemeente Utrecht.
 
LASTEN

Ook in 2021 heeft de NOW ervoor gezorgd dat we geen gedwongen afscheid 
hebben hoeven nemen van medewerkers. De personele bedrijfs- en activiteiten lasten 
zijn iets afgenomen door de herstructurering van de organisatie. De investeringen 
op het vlak van teamontwikkeling en scholing maken deze afname minimaal.
 
De materiële bedrijfslasten laten een wisselend beeld zien. Enerzijds zijn de 
huurkosten nagenoeg tot nul teruggebracht vanwege een door de gemeente 
Utrecht verleende huurkorting van 62.069, - euro in het kader van de noodsteun 
cultuur- en erfgoedinstellingen, anderzijds zijn de energielasten vanaf ze zomer 
2021 met 50% gestegen.
De activiteitenlasten horeca en verhuur zijn met 25% gedaald ten opzichte van 2020.

De inhoudelijke activiteitenlasten zijn gestegen ten opzichte van de realisatie van 
2020 maar liggen nog steeds aanzienlijk lager dan de ingediende begroting 2021. 
Vooral het onderdeel ‘onderzoek en presentatie’ heeft zwaar te leiden gehad onder 
te wisselende restricties gedurende het jaar.

De liquide middelen zijn toegenomen. Onderdeel hiervan is een schuld met 
betrekking tot de loonheffingen aan de belastingdienst van bijna 240.000, - euro. 
Deze schuld dient vanaf oktober 2022 in 60 termijnen afgelost te worden.
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9.  Bevindingen van de Raad van Toezicht

Natuurlijk heeft corona het functioneren van Het Huis Utrecht stevig ontregelt. 
De uitvoering van de activiteiten en het vervolgen van de ontwikkelingen, die in 
het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-204 zijn beschreven, zijn sterk gehinderd. 
Een groot deel van het programma moest worden geannuleerd en plannen van 
theatermakers moesten worden uitgesteld. De organisatie werd op de proef 
gesteld; stilstand is immers een manier van zijn die voor ons tegennatuurlijk 
is. De mentale gezondheid van teamleden, residenten en gebruikers heeft dus 
wel aandacht gevraagd. Gelukkig is dankzij een stevige totaal aan financiële 
ondersteuningsregelingen de financiële gezondheid van Het Huis Utrecht goed 
gebleven.  

De output in activiteiten, bezoekersaantallen, verhuringen etc. is een fractie 
geworden van wat was beoogd. Niettemin is de overtuiging van de gemaakte 
beleidskeuzes overeind gebleven. De samenwerking met Theater Kikker heeft 
zich verankerd. En ook met HKU worden steeds nieuwe plannen gemaakt. De 
samenwerking in Standplaats Midden is opnieuw doordacht en niet beëindigd na 
afwijzing van de subsidieaanvraag. Wat betreft het Makersfonds: de uitreiking van 
het Anne Faber Stipendium heeft plaats kunnen vinden en de ondersteuning van 
de zakelijke beroepspraktijk in de podiumkunsten krijgt verdere impulsen nu er 
een Maarten Maartens Leergang in aantocht is. 

De Raad van Toezicht stelt tevreden vast dat in 2021 koers gehouden is. En bij het 
schrijven van dit verslag – inmiddels is het mei 2022 – weten we dat deze koers 
weer met verve is opgepakt in 2022. 

In 2021 was het van groot belang dat de organisatorische herstructurering goed 
zou verlopen. Bij zijn vertrek heeft zakelijk leider Guido Besselink het team 
achtergelaten met heldere, deels vernieuwde functie-inhoud en posities. Het 
vertrouwen in de continuïteit is groot, groot genoeg om in te stemmen met de 
wens van directeur-bestuurder Cobie de Vos om ook te vertrekken in het voorjaar 
van 2022. De Raad van Toezicht ging in vanaf oktober aan de slag met het zoeken 
van een opvolger (m/v/x). Dat hebben we gedaan met expliciete uitgangspunten 
om de beweging naar een meer inclusieve organisatie te bevorderen. Inmiddels 
kunnen we vermelden dat ook dat prachtig is gelukt met de aanstelling van 
Rebecca Sigmond.  

En nu dus door. In 2022 heerst volop de ambitie om het beleidsplan wel 
volwaardig uit te voeren. Met volop residenties, voorstellingen, verhuringen 
en samenwerkingen. Met nieuwe ervaringen inzake zakelijke ondersteuning, 
een structurele financiële steun van de provincie Utrecht en een aangevuld 
Makersfonds. Onder leiding van een nieuwe directeur-bestuurder en met een 
goed team. 
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 Bijlage Governance Code Cultuur

Stichting Het Huis volgt de Governance Code Cultuur. Vanaf 2019 geldt voor de 
principes ‘pas toe én leg uit’. Hieronder lichten we toe hoe wij de 8 principes 
toepassen:

1)   De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele 
waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren. 

Het Huis werkt vanuit het geloof dat kunst en de rol van kunstenaars van 
onschatbare waarde is voor de maatschappij. Aandacht voor de ontwikkeling van 
kunstenaars vinden wij essentieel. Het Huis is de schakel binnen de keten van 
podiumkunsten en geeft dit op de volgende manier vorm: 
• Het Huis ontwikkelt en investeert in (jong) talent. Het Huis begeleidt en 

stimuleert theatermakers op artistiek-, productioneel-, marketing- en zakelijk 
vlak in hun artistieke onderzoek en vorming in verschillende fases van hun 
loopbaan. 

• Het Huis verbindt theatermakers met studenten, kunstprofessionals en 
cultuurminded publiek. 

• Het Huis maakt gelden vrij voor artistiek onderzoek vanuit cultureel 
ondernemerschap en ontvangt bijdragen van fondsen en subsidies. 

2)   De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en 
licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit). De organisatie volgt de 
aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’) 

Als onderdeel van dit jaarverslag wordt toegelicht hoe de organisatie de acht 
principes van de Governance Code Cultuur toepast. 

3)   Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn 
alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling 
en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 

Integriteit staat hoog in het vaandel in Het Huis. Niet alleen in theorie maar ook 
in praktijk. In 2021 is raad van toezicht lid Francoise van Varsseveld teruggetreden 
nadat bekend werd dat zij als senior beleidsadviseur ging werken bij de afdeling 
Culturele Zaken, gemeente Utrecht. Nevenfuncties van de leden van de raad 
van toezicht worden jaarlijks opgevraagd en getoetst. Deze zijn op aanvraag 
beschikbaar. De leden worden benoemd voor maximaal twee keer vier jaar en 
werken onbezoldigd. 
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4)   Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de 
onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 
handelen daarnaar. 

Het Huis is een stichting met een bestuur (directeur) en een raad van toezicht die 
de lange termijn doelstellingen van de organisatie bewaakt en toezicht houdt op 
het gevoerde beleid. De raad van toezicht kent naast de voorzitter de volgende 
portefeuilles: financiën en juridisch, artistiek inhoudelijk en beleidsmatig, HR 
en Governance Code Cultuur, communicatie en nieuwe media. Na het aftreden 
van Francoise van Varsseveld als artistiek inhoudelijk lid is eind 2021 Ilgin Abeln 
toegetreden tot de raad van toezicht.
De raad vergadert minimaal vier keer per jaar en evalueert haar eigen 
functioneren eens per jaar middels een zelfevaluatie. 

5)   Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het 
functioneren en de resultaten van de organisatie. 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten 
van de organisatie. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een 
door de raad van toezicht vastgesteld functieprofiel. In 2019 is ervoor gekozen 
een managementteam (MT) in te voeren. Hierin zijn naast de directeur de 
belangrijkste pijlers van de organisatie vertegenwoordigd: hoofd bedrijfsvoering, 
artistiek coördinator en hoofd communicatie en marketing. Binnen het MT 
wordt het beleid besproken en vastgesteld en vindt toetsing op de uitvoering en 
resultaten plaats. Het MT vergadert eens per maand. 

6)   Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen 
van de organisatie. 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een open, veilige en 
transparante werkomgeving. Jaarlijks voert de directeur zowel een functionerings- 
als een voortgangsgesprek met de medewerkers aan de hand van vastgestelde 
functieprofielen. Ook wordt er gekeken naar scholingsbehoeften. Er is een 
vertrouwenspersoon binnen de raad van toezicht waarmee het personeel heeft 
kennisgemaakt. De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van werknemers die 
zijn lastig gevallen en hulp en adviesnodig hebben. De organisatie volgde in 2020 
de CAO Toneel en Dans en heeft de uitgangspunten van de Fair Practice Code en 
Code Culturele Diversiteit en inclusie binnen haar beleid vormgegeven. 

7)  De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol 
op een professionele en onafhankelijke wijze uit. 

Vanuit de diverse portefeuilles binnen de raad wordt er gekeken naar de 
bedrijfsvoering van de organisatie, de kansen en de risico’s. De raad van 
toezicht zorgt voor adequate verslaglegging van haar vergaderingen. In het 
bestuursverslag geeft de raad samen met de directeur een transparante weergave 
van deze vergaderingen. Als werkgever voert de raad van toezicht een keer per 
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jaar een functioneringsgesprek met de directeur. De raad van toezicht staat op 
afstand, maar is zichtbaar voor de werknemers in de organisatie.

8)  De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt 
daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

De raad van toezicht werkt volgens de acht principes van de Governance Code 
Cultuur. Nieuwe leden worden openbaar geworven middels opgestelde profielen 
inzake deskundigheid en netwerk en aangesteld met inachtneming van diversiteit 
op het gebied culturele achtergrond, leeftijd en de verdeling man/ vrouw en 
nevenfuncties. 
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