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Inleiding 

Vorig jaar maart verkeerden wij in grote onzekerheid of en over de wijze waarop de gemeente Den Haag 

Theater aan het Spui zou subsidiëren in de kunstenplanperiode 2013-2016. Inmiddels zijn we een jaar 

verder en kunnen we verheugd en trots constateren dat de gemeente buitengewoon positief is over de 

ontwikkelingen in ons theater. Ook de komende tijd zal de gemeente ons blijven ondersteunen. 

 

Theater aan het Spui consolideert het publieksbereik ook in 2012. Wij mochten, ondanks het 

economisch zware weer, 68.000 bezoekers in ons theater verwelkomen. Het is een bevestiging dat onze 

visie en werkwijze de gewenste uitwerking hebben op ons publieksbereik. Wij zijn er blij mee, dat het 

aantal betalende bezoekers bij reguliere voorstellingen met 4% is gestegen ten opzichte van 2011. 

Wij consolideren ons bereik, ondanks een sterke terugloop van het aantal leerlingen dat ons theater via 

het Koorenhuis bezoekt. Onder meer het afschaffen van gesubsidieerd busvervoer en slechte verkoop 

van de laatste productie van Stella Den Haag, leidde tot een afname van 56%, naar 3512 leerlingen in 

2012. Ons eigen, intensieve educatieve programma, dat wij in 2012 realiseerden uit incidentele 

middelen, compenseerde dat gelukkig grotendeels. Wij bedienden ruim 4700 Haagse leerlingen met 

lessen en workshops die wij zelfstandig organiseerden. Het aantal bezoekers dat wij bereikten middels 

maatschappelijke verhuur herstelde zich enigszins ten opzichte van 2011, maar is nog steeds slechts op 

een niveau van 54% ten opzichte van 2010. Deze terugloop lijkt grotendeels te verklaren door het 

wegvallen van de gelden uit het Fonds Burgerschap, die tot een sterke terugloop van het aantal 

verhuringen aan multiculturele partijen leidde. 

 

Ondanks de tussentijdse korting op de subsidie is 2012 ook in financieel opzicht een goed jaar te 

noemen. De interne herstructurering, ingezet in 2010, begint zijn vruchten af te werpen. Hiernaast wordt 

er intensief gekeken naar de verhouding tussen de opbrengst van de voorstelling en de uitgaven die 

gemoeid zijn met de voorstelling. De vanzelfsprekendheid van hoge uitkoopsommen wordt structureel 

ter discussie gesteld. 2012, het laatste jaar van een spannende vierjarentermijn, hebben we met een 

positief resultaat kunnen afsluiten. Vol vertrouwen maar met een realistische een blik op de toekomst 

zullen we blijven werken aan een inspirerend Theater aan het Spui en aan een bloeiend Haags 

theaterklimaat. 

 

Bestuur Theater aan het Spui, juni 2013, Den Haag 
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Ons theater 

Theater is een van de meest vluchtige kunstvormen die bestaat. Theater is geen boek dat je even weg 

kunt leggen om weer op te pakken als je zin hebt verder te lezen. Het is iedere voorstelling opnieuw een 

unieke ervaring, op dat moment, op die plaats, met die mensen. Wij zijn er van overtuigd dat theater, 

omdat het reflecteert op levensvragen en wereldbeelden, hoop kan geven en moed, troost en bezinning 

kan bieden. Dat is belangrijk voor de samenleving. Theater biedt bij uitstek de gelegenheid om actief 

betrokken te zijn bij elkaar en de maatschappij. Wij blijven de wereld om ons heen onderzoeken met ons 

aanbod en stimuleren zo nieuwsgierigheid. Wij doen dat door het tonen van een breed spectrum aan 

voorstellingen, van makers die hun persoonlijke visie durven vorm te geven en de dialoog met de 

maatschappij opzoeken. De bezoeker van een voorstelling in Theater aan het Spui is als een reiziger, die 

zich onderweg laat verrassen door wat hij tegenkomt, geen toerist die weet wat hij wil gaan zien en dat 

ook krijgt. 

 

Theater aan het Spui is een vlakkevloertheater, het kenmerkt zich dus door nabijheid. Er is een directe 

interactie tussen de maker en het publiek, waardoor grote betrokkenheid tussen hen ontstaat. Dit 

versterken wij door een plezierige sfeer te creëren, gastvrijheid uit te stralen en uit te nodigen tot een 

dialoog. Want daar waar je je thuis voelt, durf je je te laten ontroeren, hard op te lachen of het ergens 

hartgrondig mee oneens te zijn. Theater aan het Spui is een plek waar het publiek graag komt, waar het 

goed toeven is, waar genoten kan worden, waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. 

Tegelijkertijd kan het publiek iets opsteken, zich verrijken en zich informeren. 

 

Ons toneelaanbod 

Theater aan het Spui ging in 2012 voor artistieke topkwaliteit: het presenteerde het vlakkevloeraanbod 

van gezelschappen uit de basisinfrastructuur (BIS), de voorstellingen die dankzij incidentele 

subsidiestromen tot stand komen (onder andere het Fonds Podiumkunsten) en had daarbij extra oog 

voor talentvolle Haagse theatermakers. Vanwege de afmetingen van onze zalen en hun flexibele 

gebruiksmogelijkheden nam Theater aan het Spui een unieke middenpositie in binnen het Haagse 

podiumaanbod. Tezamen met de Koninklijke Schouwburg, dat het lijsttoneel programmeert, boden wij 

Den Haag een goede afspiegeling van het nationale toneelaanbod. Toneelmakers en -gezelschappen 

die in 2012 op onze planken stonden waren onder meer Ro Theater, NT Gent, MightySociety, Orkater, 

Jakop Ahlbom, Carver, Dood Paard en Sadettin Kirmiziyuz. 
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Talent kon zich ontwikkelen in Theater aan het Spui. Wij presenteerden regelmatig voorstellingen van 

veelbelovende jonge makers en gaven met name Haagse talentvolle makers de kans om in ons theater 

te werken aan nieuwe voorstellingen. Wij faciliteren Firma MES al vanaf hun eerste voorstelling en deden 

dat ook in 2012. Haagse makers als Esther Scheldwacht, Maureen Versprille, Dennis Rudge en Jos Nargy 

kregen van ons de ruimte om hun ideeën te realiseren. Dit leverde Esther Scheldwacht met haar 

voorstelling ‘De Sunshine Show’, die zij in Theater aan het Spui ontwikkelde, zelfs een nominatie voor 

beste voorstelling in het Nederlands Theater Festival op. 

Het Nationale Toneel maakte in 2012 een start als vaste bespeler. Het bevestigt de sterke positie van 

Theater aan het Spui in het midden van het Haagse podiumkunstaanbod. Daarbij verwachten we dat de 

bezoekers van deze gezelschappen de weg naar ons andere dans- en toneelaanbod makkelijker zullen 

vinden. 

 

Ons dansaanbod 

Theater aan het Spui heeft een duidelijke meerwaarde binnen het Haagse dansaanbod. De grote zaal 

geeft net wat meer ruimte aan de dansgezelschappen en het publiek dan Korzo, maar is intiemer dan 

het Lucent. Zo was er voor dans een duidelijke keten, die liep van Korzo, via Theater aan het Spui, naar 

Lucent Danstheater. Ook binnen ons actieve jeugd- en jongerenbeleid kregen dansvoorstellingen een 

plek. Theater aan het Spui werkte bij haar dansprogrammering samen met de amateursector via 

Culturalis, met de festivals Holland Dance en CaDance, met productiehuis Korzo en Lonneke van Leth. 

Enkele dansgezelschappen die in 2012 op onze planken stonden waren Noord Nederlandse Dans, Leine 

& Roebana, Dansgroep Amsterdam en het Haagse Van Leth Producties. 

 

Ons jeugdtheateraanbod 

Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor Theater aan het Spui, ook in 2012. Door hen 

bij ons theater te betrekken en hen mooie, spannende voorstellingen aan te bieden, investeerden wij in 

de culturele ontwikkeling van onze stad. Ook bij ons jeugdtheateraanbod stond de kwaliteit centraal: er 

werd veelal gekozen voor voorstellingen van Basis Infrastructuur (BIS)-gezelschappen of voorstellingen 

die mede gefinancierd werden door het Fonds Podiumkunsten. Wij programmeerden in 2012 

voorstellingen van onder meer Kwatta, Max Tak, De Dansers, MAAS, ISH, Zep, De Toneelmakerij, Siberia, 

Stella Den Haag, Gnaffel, Likeminds en De KISS Moves. Wij presenteerden familievoorstellingen op 

zondagmiddag en voorstellingen voor middelbare scholieren gedurende de weekdagen. Daarnaast 
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werden schoolvoorstellingen voor basisscholieren en de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

georganiseerd in samenwerking met het Koorenhuis. 

 

Ons muziektheater-aanbod 

Jazz, Americana, modern klassiek: op het gebied van muziek(theater) presenteerde Theater aan het Spui 

in 2012 een gevarieerd aanbod. In september openden we het seizoen met de voorstelling Murder 

Ballads van Vincent van Warmerdam en Michel Sluysmans. We presenteerden Frank Groothoff met Jazz 

Babar. John Buysman speelde de voorstelling Alziend Oor en in december sloten we het jaar af met 

Hella en Freek de Jonge. Met De Veenfabriek en L.O.D. lieten wij de Nederlandse en Vlaamse top op 

het gebied van muziektheater zien. Daarnaast werd de samenwerking met Dag in de Branding 

voortgezet. Ook prille Haagse initiatieven als het New European Ensemble, T.H.E.O. en T.I.M.E. boden 

wij een kans om hun plek in het culturele hart van Den Haag te veroveren. 

 

Onze bijzondere projecten 

Theater aan het Spui vindt het van belang dat er voortdurend iets gebeurt in het theatergebouw. Door 

projecten te initiëren waarbij jonge kunstenaars in het gebouw werken, ontstaat er een aanstekelijke 

levendigheid in ons theater, die het aantrekkelijker maakt voor bezoekers om te komen en te blijven 

hangen, en een uitdagende omgeving biedt aan het reguliere aanbod. Omdat wij voor dergelijke 

projecten geen structurele subsidie ontvangen, financieren wij deze uit incidentele middelen. 

 

In 2010 creëerden wij Bij Herman, een klein houten theatertje in de foyer en de kleinste theaterzaal van 

Den Haag en wellicht van Nederland. In de zomervakantie van 2012, terwijl het gewone theater gesloten 

was, ging dat zaaltje met twee voorstellingen langs de zomerfestivals. De voorstellingen TE KOOP 

(Pascal van den Berg & John de Weerd) en KEET (Jilles Flinterman, Martin Willem van Duijn en Nasja 

Covers), die voorafgaand aan hun tournee in Theater aan het Spui werden ontwikkeld, werden, met het 

mobiele theater als uitvalsbasis, door theaterfestival De Parade geprogrammeerd. Daarmee trokken wij 

de afgelopen zomer in totaal zo’n 5000 bezoekers. De kosten voor de tournee konden geheel uit eigen 

inkomsten worden gedekt. Op basis van deze ervaringen hebben wij een aantrekkelijk 

investeringsmodel voor fondsen kunnen maken. Dat leidde ertoe dat het SNS Reaal Fonds in twee 

nieuwe voorstellingen investeerde, die samen als nieuw project werden aangeboden aan de 

theaterfestivals. Het grote voordeel is dat de projecten in Theater aan het Spui gemaakt en ook 
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gespeeld werden. Daardoor zorgden ze voor een beter makersklimaat in de stad en lieten tegelijkertijd 

onze bezoekers zien dat er ‘tussen de schuifdeuren van de huiskamer van Den Haag’ ook mooie dingen 

gemaakt worden. Daarnaast brachten de projecten op tournee, de naamsbekendheid en uitstraling van 

Theater aan het Spui ook in de rest van Nederland over het voetlicht. 

 

Op 5 november openden Theater aan het Spui en Schroeder een kringloopwinkel in een romneyloods 

op het Spuiplein, midden in Den Haag. In dit project vroegen we aandacht voor de kringloopwinkel en 

haar personeel: een mens-ontwikkelbedrijf dat dagelijks de bruikbare resten van onze 

wegwerpmaatschappij verwerkt en waar mensen op afstand van het arbeidsproces weer aan het werk 

kunnen. De officiële opening, die door burgemeester Jozias van Aartsen op 9 november werd verricht, 

werd zeer druk bezocht en bezorgde de medewerkers van Schroeder haar eerste topomzet. De winkel 

stond twee weken lang en functioneerde ook écht als kringloopwinkel. Theater aan het Spui plaatste in 

de tweede week van het project een kleine tribune in de kringloopwinkel, waarmee wij de winkel tot 

podium transformeerden en de inrichting tot decor. Hierin werd de voorstelling Jandergrouwnd van De 

Warme Winkel gespeeld. De voorstelling werd verlicht met theaterlicht, maar ook met de 

schemerlampen, tl-buizen en gezichtsbruiners die het gezelschap in onze kringloopwinkel aantrof. De 

spelers stelden hun kostuums ter plekke samen uit de rekken in de winkel. 

Rondom de maatschappelijke thema’s als armoedebestrijding, duurzaamheid en werkgelegenheid die 

samenhingen met dit project organiseerden we een educatief traject waaraan honderden Haagse 

scholieren deelnamen. Het project werd gefinancierd door Fonds 1818, de Haella Stichting en Stichting 

Boschuysen. 

 

Ons educatieve programma 

Schoolvoorstellingen, CKV-bezoeken, rondleidingen achter de schermen, de gehele Engelse cast van 

‘Hate’ in de klas, een masterclass muziektheater door Marne Miesen van Theatergroep Max, in gesprek 

met Maureen Versprille, de schrijfster en regisseur van ‘Masja’, Esther Scheldwacht met studenten in 

discussie over haar sunshine thaiboy, dansen onder leiding van choreografe Lonneke van Leth, In de klas 

met Roos, Daan, Lindertje en Thomas, beter bekend als Firma Mes. Een greep uit ontmoetingen tussen 

scholieren, theatermakers en acteurs die wij in 2012 tot stand hebben gebracht. En dat blijven we doen, 

want het werkt. 

 



	   7	  

Daarnaast organiseerden wij de volgende  grote projecten: 

 

Culturele instell ing als klaslokaal: Deze samenwerking met de Johan de Witt Scholengroep, 

Likeminds, Korzo Theater, Filmhuis Den Haag en het Gemeentemuseum werd in 2012 geïntensiveerd. 

Alle eerste en tweede jaars van de drie locaties van de school, Zusterstraat, Capedosestraat en 

Hooftskade hebben onder leiding van Theater aan het Spui deelgenomen aan theaterworkshops in de 

studio van Theater aan het Spui en door de uitbreiding, ook in in andere theaters in Den Haag. 

Naast de eerste en tweede klassers, is de leerlijn in 2012 door ontwikkeld naar een verdiepende 

lessenserie voor derde jaars. Deze leerlingen volgen al twee jaar het programma en krijgen in de derde 

klas de mogelijkheid om te kiezen voor een kunstdiscipline waar ze in de voorgaande jaren kennis mee 

hebben gemaakt. In de langere reeks lessen voor derde jaars, namelijk acht in plaats van vier weken 

werkten de leerlingen toe naar een presentatie die in de kleine zaal van Theater aan het Spui is getoond 

aan de andere leerlingen van de school. 

 

HML Theaterklas: In september 2012 zijn wij van start gegaan met de HML Theaterklas. Naast kunst- 

en sportklassen die het Haags Montessori Lyceum al rijk was, heeft de school nu voor het eerst een 

theaterklas waar kinderen voor kunnen kiezen. Theater aan het Spui is verantwoordelijk voor de 

inhoudelijke invulling van het programma en de docenten die de lessen geven. Iedere dinsdagmiddag 

zijn de leerlingen van de theaterklas in Theater aan het Spui om de toneel te leren spelen, door lessen 

improvisatie, teksttoneel, klassiekers en bewegingsles. Daarnaast bezoeken zij in het seizoen tien 

professionele theatervoorstellingen. Het jaar wordt afgesloten met een presentatie in Theater aan het 

Spui voor schoolgenoten, familie en vrienden. Uit de evaluatie met de school in december is gebleken 

dat de theaterklas een succes is. In schooljaar 2013-2014 gaan wij door met een groep nieuwe eerste 

jaars en de eerste lichting, die dan naar het tweede jaar gaat. 

 

Project Dialoog: In de laatste maanden van 2012 heeft Theater aan het Spui deelgenomen aan 

Project Dialoog, een pilot rond cultuureducatie, waarbinnen school, podium en gezelschap intensief met 

elkaar in gesprek zijn gegaan om doelen, activiteiten en opbrengsten rond een schoolvoorstelling beter 

op elkaar af te stemmen. De ervaringen, conclusies en aanbevelingen die voortgekomen zijn uit deze 

dialoog vormden de opmaat voor het ontwikkelen van de Haagse leerlijn theatereducatie groep 1 t/m 8 
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binnen de Toneelalliantie; Het Nationale Toneel, NTjong, De Koninklijke Schouwburg, Theater Dakota 

en Theater aan het Spui. 

 

Workshops op zondagmiddag: Na afloop van iedere familievoorstelling op zondagmiddag bood 

Theater aan het Spui een workshop voor de kinderen aan. Deze workshops werden ontwikkeld door 

zaalwachten of kassamedewerkers van Theater aan het Spui, die een professionele kunstopleiding 

hebben afgerond. Deze beeldende workshops werden ontwikkeld naar aanleiding van de inhoud van de 

voorstelling. De kinderen maakten op deze manier hun eigen tastbare reflectie op voorstelling die ze net 

hadden gezien. 

 

Toneel- en danskijkers: in dit langlopende en zeer succesvolle project bezochten volwassen 

deelnemers een groot aantal voorstellingen, die speciaal voor hen worden ingeleid door professionals 

uit de theaterwereld (dramaturgen, regisseurs, acteurs, etc.) Na de voorstelling leveren de deelnemers 

recensies van de voorstellingen in. Door de hoeveelheid voorstellingen (vijftien per seizoen) die de 

toneelkijkers zien, ontwikkelden zij hun smaak en hun kritische oog. De inleidingen van professionals 

geven hen handvaten bij het beoordelen van de voorstellingen. Het aantal deelnemers aan het toneel- 

en danskijkerproject bleef met 200 participanten stabiel. 

 

Studenten en stages: Ook de Haagse studenten kwamen bij ons over de vloer. Wij werkten samen 

met de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Haagse Hoge School, begeleidden 

afstudeerprojecten, boden stageplaatsen aan en gaven rondleidingen aan hun eerste en tweedejaars 

studenten. Wij namen deel aan het Theaterplan van het Segbroek College door hen stageplaatsen en 

voorstellingen aan te bieden en wij ontvingen leerlingen uit de theaterklas van het Dalton Den Haag. 

 

Onze publiciteit 

In augustus 2012 verscheen de jaarlijkse editie van het Magazine TAHS met als thema ‘publiek’. Veel 

artikelen werden geschreven door bezoekers. Zo schreef Wouter Zwijnenburg over zijn passie voor dans, 

de scholiere Eva van der Weerd interviewde haar idool Nasrdin Dchar en schreef Caroline Ludwig over 

het organiseren van kinderfeestjes. Fotograaf Krista van der Niet portretteerde tien acteurs in hun eigen 

huis of tuin met een fictief publiekje (bijvoorbeeld kralen, koffers, hoeden of schoenen). Er was veel 

aandacht voor het Nationale Toneel dat dit seizoen weer te zien is in Theater aan het Spui. Theu 
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Boermans zette zijn plannen uiteen in een interview en NT-acteurs Stefan De Walle en Jaap Spijkers 

gaven aan naar welke voorstellingen ze uitkeken. 

 

Tijdens het UIT-festival presenteerden wij ons op het Lange Voorhout met de Koninklijke Schouwburg en 

het Nationale Toneel, om samen om toneel op de kaart te zetten. In een talkshow ontvingen wij de hele 

dag gasten die vertelden over hun komende projecten. Te gast waren onder anderen Esther 

Scheldwacht, Johanna Ter Steege, Ellen Ten Damme, Paul van Vliet en acteurs en regisseurs van het 

Nationale Toneel. Tg. Max speelde liedjes uit Peter Pan en Michiel Sluysmans en Vincent van 

Warmerdam speelden muziek uit de voorstelling Murderballads. Tegelijkertijd presenteerde Theater aan 

het Spui zich in De Passage met een preview van Firma MES, in het Atrium met voorstellingen in ons 

houten minitheater en was er de hele dag kinderprogrammering in onze kleine zaal. 

Wij organiseerden een aantal backstage dinners, onder meer bij Speeldrift van Casper Vandeputte en bij 

Opstand van de nerds van Noel Fischer. Zo introduceerden wij deze nieuwe vaste regisseurs van 

respectievelijk het Nationale Toneel en NTjong bij het Haagse publiek, en vice versa. Tijdens deze 

diners waren er interviews met de theatermakers en de acteurs. 

 

Om studenten bekend te maken met theater organiseerden we samen met ACKU, het cultuurbureau van 

de hogescholen in Den Haag, etentjes met voorstelling in het kader van Happen & Stappen. Daarnaast 

waren wij het startpunt van de Haagse editie van StukaFest, het studentenkamertheaterfestival. Ook 

organiseerden we meet-en-greets voor Young The Hague en Jong Den Haag en waren er verschillende 

Tweetups, offline ontmoetingen van twitteraars, in ons theater. 

 

Onze investeringen 

Theater aan het Spui investeerde in 2012 niet alleen in haar bezoekers, in de Haagse scholieren, in 

samenwerkingen met andere instellingen en in jonge makers. Ook het gebouw, het interieur en de 

daarin aanwezige voorzieningen kregen onze aandacht. Wij kochten nieuwe lichtdimmers, geluidstafels 

en er kwam een uitbreiding in de  infrastructuur ten behoeve van de aansturing van licht en video 

apparatuur, waarmee wij beter in kunnen spelen op de wensen van bespelers en huurders. Door de 

nieuwe netwerkbekabeling en technische 

infrastructuur te vernieuwen kwamen wij tot een uniform systeem waarmee wij steeds flexibeler kunnen 

werken. Daarnaast zijn alle zalen voorzien van een Mac computer. 
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We blijven investeren in een flexibele, mooie en praktische foyer. De vloer in de foyer werd geëgaliseerd 

en de kuil voor de bar werd dicht gemaakt, waardoor een grotere oppervlakte is ontstaan om 

bijvoorbeeld onze Toneel- en Danskijkers op te ontvangen, maar waardoor ook een ruimte is ontstaan 

voor afgesloten premièrefeesten. Ook achter de schermen ontstond extra ruimte: daar bouwden een 

gezellige artiestenfoyer op de eerste verdieping, zodat bespelers zich nog meer thuis kunnen voelen in 

ons theater. 

 

In 2011 heeft de accountant ons dringend geadviseerd om een diepgaande discussie te voeren over de 

wijze waarop vervangingsinvesteringen gefinancierd kunnen worden. Gezien de financiële situatie is de 

ruimte te beperkt. Hierop hebben wij gemeend in 2012 een bestemmingsreserve op te nemen voor 

vervangingsinvesteringen. Een deel van deze bestemmingsreserve zal worden gebruikt om de 

noodzakelijke vervanging van de tribunes te financieren. 

 

Onze samenwerkingen en partnerschappen 

Wij programmeren met een eigen artistieke visie, maar in samenspraak en samenhang met de 

omringende Haagse podiumkunstinstellingen. Wij werken, als De Toneelalliantie, nauw samen met het 

Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg. Deze samenwerking kreeg in 2012 verder vorm. De 

eerste gezamenlijke producties zijn getoond en op het Uitfestival is er een gezamenlijke 

marketingcampagne gestart. Door programmering van de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het 

Spui beter op elkaar af te stemmen en de voorstellingen van het Nationale Toneel hierbinnen een 

prominente plek te geven, zullen wij gedrieën meer publiek vinden en een sterkere band met het 

publiek ontwikkelen. De samenwerking moet ertoe leiden dat publiek van de Koninklijke Schouwburg 

ook naar Theater aan het Spui komt en vice versa. Wij adviseren Theater Dakota, het podium in de 

Haagse buitenwijk Escamp, over hun toneelprogrammering en wij stemmen ons dansaanbod af met de 

dansketen; Korzo, Holland Dance Festival en Lucent Danstheater. 

De Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Theaters Diligentia en Pepijn verzorgen samen een 

horizontale programmering van jeugdtheater in het centrum van Den Haag, die tevens een goede 

afspiegeling is van het landelijke jeugdtheateraanbod. Iedere zondag is er een voorstelling voor de 

jeugd in (het centrum van) Den Haag geprogrammeerd. De jeugdtheaterproducties van NTjong zijn hier 

vanzelfsprekend een onderdeel van. 
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Met zes andere theaters in Nederland (Toneelschuur, Verkadefabriek, Frascati, Kikker, Rotterdamse 

Schouwburg, Grand Theater) werken we samen als De Coproducers. We nemen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor een vitaal podiumkunstenaanbod en stimuleren onafhankelijke producties 

voor de kleine- en de middenzaal. We bieden makers een startbudget, een garantie van 25 

voorstellingen en stellen een gezamenlijk marketingplan op. De Coproducers introduceren zo een 

nieuwe dynamiek, waarbij de podia actief participeren in de ontwikkeling van risicovolle producties. 

Door een actieve dialoog en een daadwerkelijk partnership met talentvolle makers nemen we een 

grotere verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van nieuwe, avontuurlijke voorstellingen. 

 

Naast de inhoudelijke samenwerkingen met podia, werken wij ook praktisch samen met het Nationale 

Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Diligentia/Pepijn. Doel van die samenwerking is 

kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en het behalen van efficiencyvoordelen op de domeinen 

techniek, gebouwbeheer, P&O, financiën en kaartverkoop. Wij gaan uit van efficiencyvoordelen ter 

hoogte van circa 3% in 2016 op de totale gezamenlijke begroting. 

 

Wij werken intensief samen met het onderwijs en ontwikkelden speciale lesprogramma’s voor onder 

meer het Haags Montessori Lyceum en de Johan de Witt scholengroep. Wij bieden stageplekken aan 

(o.m.) de Haagse Hogeschool, het Grafisch Lyceum Rotterdam, de Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunsten en Praktijkonderwijs Esloo. Wij werken samen met kringloopwinkel Schroeder, de 

biologische cateraar Speer Catering en zijn aangesloten bij de Haagse Duurzaamheidskring. 

 

Onze verhuur van zalen en faci l iteiten 

Het verhuren van onze zalen aan culturele en maatschappelijke organisaties was een belangrijke bron 

van inkomsten voor Theater aan het Spui. De gestegen aantrekkingskracht van de foyer leverde hier een 

positieve bijdrage aan. Door tijdens verhuringen een podium te bieden aan presentaties, debat en 

discussie ontmoetten politiek en maatschappij elkaar in onze zalen. We continueerden onze langdurige 

samenwerkingen met culturele huurders als Movies That Matter, Winternachten en TodaysArt. Ook 

amateurgezelschappen als TG Spot, AATG en jeugdtheaterschool Rabarber wisten ons te vinden en 

huurden een zaal om hun voorstellingen te spelen, die doorgaans op veel publieke belangstelling 

konden rekenen. We haalden de banden met verschillende diensten van de Gemeente opnieuw aan en 

vonden nieuwe huurders in de semipublieke sector die ook op de langere termijn perspectieven lijken te 
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bieden. Omdat we bij het organiseren of ontvangen van congressen zijn gaan samenwerken met het 

Filmhuis, konden we ook grotere partijen ontvangen. Daarnaast voerden wij verkennende gesprekken 

met praktijkschool Esloo en hun horecapraktijkschool. De combinatie van ondernemerschap en educatie 

past bij het profiel van Theater aan het Spui en onze ideeën over duurzame en maatschappelijk 

verantwoorde bedrijfsvoering. 

 

Onze organisatie, de bedri j fsvoering en ons personeel 

TAHS is een platte organisatie, waar verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid daar liggen waar 

dit het meest functioneel is. TAHS moedigt al haar personeel aan om initiatiefrijk en creatief te werk te 

gaan: er is ruimte voor het uitvoeren van de eigen ideeën, daar waar zij passen bij de missie en visie van 

het theater. 

Omdat TAHS een relatief kleine organisatie is, is het belangrijk om enerzijds voldoende helderheid en 

afbakening in taken en verantwoordelijkheden te creëren en tegelijk de nodige flexibiliteit en brede 

inzetbaarheid van het personeel te bewerkstellingen. Een ideale medewerker van Theater aan het Spui is 

een gedreven, creatieve duizendpoot met duidelijke focus op de eigen functie en bijbehorende 

verantwoordelijkheden. 

 

TAHS verwacht van het personeel dat het zich betrokken toont bij het theater, de bezoekers en het 

getoonde aanbod. Alleen zo kan het theater de slogans ‘Voel je thuis!’ en ‘Huiskamer van Den Haag’ 

waarmaken. Door elkaar informeel te ontmoeten, door met elkaar te lunchen of door gezamenlijk 

voorstellingen te bezoeken, streeft TAHS ernaar dat het personeel elkaar leert kennen, ook als er niet 

direct met elkaar wordt samenwerkt. Zo wordt het duidelijk dat het hele bedrijf samen voor een 

gezamenlijk doel gaat: het beste vlakkevloertheater zijn dat Den Haag zich kan wensen. 

 

Om een meer efficiëntere organisatie met betrokken medewerkers te krijgen zijn er in 2012 nieuwe 

overlegstructuren ingevoerd. Er zijn diverse overleggen op afdelingsniveau of tussen de verschillende 

disciplines, nieuw is de invoering van de maandelijkse gezamenlijk lunch voor alle medewerker waarin zij 

worden geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen. Omdat veel medewerkers naast hun werkzaamheden 

voor het Theater aan het Spui ook andere activiteiten hebben is dit ook het podium waarin zij iets 

kunnen vertellen over hun interesses. TAHS ondersteunt waar mogelijk het personeel in hun eigen 

artistieke ontwikkeling: medewerkers verkopen hun kunst in een winkel in de foyer, presenteren hun 
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eigen voorstellingen of treden op als dat past binnen de programmering. Zo is TAHS ook een podium 

voor het personeel zelf. 

 

Medewerkers 

Eind 2012 waren er 34 medewerkers in dienst waarvan 15 medewerkers een vast dienstverband hebben. 

Het gemiddelde aantal werknemers was in 2012, 17,54 fte. Van de 34 medewerkers heeft bij 30% (10 

medewerkers) een oproepovereenkomst, zij worden ingezet als zaalwachten bij de voorstellingen. 

In november is er een succesvolle sollicitatieprocedure geweest voor een medewerker ticketing, een 

combinatie functie van ticketing en publiciteit. Deze medewerkster is begonnen in januari 2013. 

Eind december 2012 hebben wij op een feestelijke wijze afscheid genomen van Lieke Beijlsmit. Zij is 

sinds 2010 in haar rol als zakelijk coördinator mede verantwoordelijk geweest voor de herstructurering 

en organisatie van Theater aan het Spui. Deze herstructurering werd in december 2012 afgerond. 

 

Samenwerking 

Het TAHS maakt uit van de toneelalliantie een samenwerkingsverband met het Nationale Toneel, 

Koninklijke Schouwburg en Theater Diligentia. Er wordt niet alleen samengewerkt op directieniveau 

maar ook op afdelingsniveau wordt er op de afdelingen Educatie, Financiën, Marketing, P&O en 

Techniek steeds meer samengewerkt en kennis uitgewisseld 

 

Stages 

Het TAHS is een erkend leerbedrijf en wij vinden het onze taak studenten de mogelijkheid te bieden om 

stage te lopen in de culturele sector. In 2012 boden wij aan vijf studenten een stageplaats op de 

afdelingen educatie, marketing en techniek. De stagiaires zijn afkomstig van verschillende opleidingen 

zoals: Grafisch Lyceum, podium en evenementen techniek; Haagse Hogeschool, Commerciële Economie 

en Cultureel Maatschappelijke Vorming; NHTV internationale hoger onderwijs in Breda, studie manager 

toeristische Marketing & Communicatie. 

 

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

TAHS heeft een PVT, dat als formeel inspraakorgaan voor het personeel dient. Daarnaast wordt 

tweemaal per jaar een groot werkoverleg georganiseerd, dat als platform voor het overleg en informatie 

tussen directie en personeel dient. Eenmaal per acht weken wordt gezamenlijk geluncht; deze werklunch 
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is ook een platform voor informatie-uitwisseling. Hier worden, door de directeur, medewerkers 

uitgenodigd over deelaspecten van hun werk of takenpakket te vertellen. 

 

Ziekteverzuim 

In 2012 was het ziekteverzuim 0,8%, dit is significant lager dan in 2011 toen het nog 4,95% was. De 

reden van de verlaging komt mede doordat er in 2012 geen langdurig ziekteverzuim meer was. Het 

landelijk ziekteverzuim in 2012 was 4% (bron: CBS) 

 

Ons bestuur 

Het bestuur van Stichting Theater aan het Spui vergaderde in 2012 acht keer volgens een van te voren 

vastgestelde vergaderplanning, die grotendeels werd gehandhaafd. In januari 2012 belegde het bestuur 

een vergadering geheel gewijd aan gift- en sponsorwerving. Dit leidde dat jaar onder meer tot een 

drietal bijeenkomsten voor het netwerk van het bestuur, om de bekendheid van het theater onder in 

kapitaalkrachtige of invloedrijke kringen te vergroten. In maart 2012 werden jaarrekening en 

accountantsverslag besproken. Een voorbespreking van de jaarrekening geschiedde in aanwezigheid 

van het hoofd financiële administratie, de penningmeester en de accountant. Na zijn dechargeren trad 

toenmalig penningmeester Bert Bruning af. Hij werd opgevolgd door de huidige penningmeester 

Michiel de Vries. Voormalig voorzitter Leo Schepman nam in juni afscheid als bestuurslid van Theater aan 

het Spui. 

Met ingang van 2012 worden, naast de begroting en de jaarrekening, ook alle kwartaalrapportages 

besproken in de bestuursvergaderingen. 

 

In september 2012 werden twee aspirant-bestuursleden aangesteld. Aspirant-bestuursleden ontvangen 

de vergaderstukken, wonen de vergaderingen bij en nemen deel in de besprekingen en discussies, maar 

hebben geen stemrecht. Na een periode van een jaar besluit het bestuur of het aspirant-lid tot het 

bestuur toe kan treden. Met dit aspirant-lidmaatschap, dat werd ingesteld in samenwerking met Atana 

Binoq, zet het bestuur een stap richting een diversere bestuurssamenstelling en de richtlijnen van Code 

Culturele Diversiteit. 
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In 2011 bekrachtigde het bestuur nieuwe statuten. In oktober 2012 werden deze, conform de richtlijnen 

van de Code Cultural Governance, aangevuld met een bestuurs- en directiereglement. Hierin zijn de 

door het bestuur gedelegeerde bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. 

Het bestuurlijke jaar werd afgesloten met een onderlinge bestuursevaluatie in december. Ook deze 

evaluatie is conform de richtlijn Code Cultural Governance en zal jaarlijks terugkeren. 

 
 
Gegevens Theater aan het Spui en bestuur 2012 

Naam: Stichting Theater aan het Spui 

Adres: Spui 187 

2511 BN Den Haag 

Telefoonnummer: (070)-3024070 

Faxnummer: (070)-3650313 

Website: www.theateraanhetspui.nl 

Email-adres: kantoor@theateraanhetspui.nl 

 

 

Bestuursleden in 2012 

Benita Plesch (voorzitter) 

Bert Bruning (penningmeester en bestuurslid tot 19 maart 2012) 

Michiel de Vries (penningmeester per 19 maart 2012) 

Jacques Buiteman 

Marjolijn de Haas 

Leo Schepman (bestuurslid tot 18 juni 2012) 

Kiran Sukul (aspirant bestuurslid) 

Rajiv Girwar (aspirant bestuurslid) 

 


