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Voorwoord

In 2018 is de lijn doorgezet die in 2017, het eerste jaar als cultuurplan instelling, was ingezet. Lokaal werken, dat is de kracht van Studio de Bakkerij. 
Onze wijkverbinder die in 2017 is begonnen heeft stevige grip gekregen op de wijk. Dit is vooral zichtbaar in de vele samenwerkingsverbanden die er rond de 
verschillende programma’s zijn ontstaan. Partners vanuit het welzijn, onderwijs en ook particuliere initiatieven weten Studio de Bakkerij steeds beter te vinden. 
Zo is er een bijzondere samenwerking met het Laurens Lyceum opgestart om leerlingen zowel binnen als buiten schooltijd bij Studio de Bakkerij te betrekken. 
Leerlingen volgen onder schooltijd workshops in Studio de Bakkerij en bezoeken buiten schooltijd voorstellingen. 

Ook de samenwerking met ‘Peuter en Co’ heeft zich verder ontwikkeld. Na 3 jaar alleen de peuters in Rotterdam Noord te bedienen heeft de organisatie 
gevraagd of Studio de Bakkerij alle peuters uit hun organisatie Rotterdam breed een theaterervaring kan leveren. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is de 
samenwerking met Theater Zuidplein en MAAS Theater en Dans opgezocht. Nu kunnen alle peuters in hun eigen omgeving een lokale theaterervaring 
meemaken. Gezamenlijk ontvangen wij in seizoen 2018-2019 in totaal 2800 peuters en hun begeleiders. We zijn blij te zien dat de samenwerking met Peuter en 
Co nog steeds vruchtbaar blijft.

Sinds de start van Studio de Bakkerij zetten we in op co-creatie. Al deze inspanningen beginnen nu hun vruchten af te werpen.

In 2018 is een aanvraag gedaan bij het Fonds Cultuurparticipatie voor de nieuwe regeling ‘MeeMaakPodium’. 18 Nederlandse 
instellingen, die in de ogen van het fonds al langer met participatie bezig zijn, worden door het fonds in 2019 en 2020 ondersteund 
met een bijdrage van € 50.000 per jaar.  Deze bijdrage wordt gedaan om de participatie activiteiten te verstevigen. Het fonds heeft 
Studio de Bakkerij als één van deze 18 MeeMaakPodia aangewezen. 

‘De commissie ziet een oprechte interesse in de groepen waarmee gewerkt wordt. Ook met verschillende 
partijen uit de stad weten ze aansluiting te vinden.‘ – beoordeling Fonds Cultuurparticipatie. 

Deze toekenning en beoordeling bevestigt dat onze kracht 'lokaal werken' is, met de buurt en voor de buurt.

Naast de toekenning van het Fonds van Cultuurparticipatie is Studio de Bakkerij ook voor de jaren 2018 en 2019 binnen de 
regeling ‘SKIP’ (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) van Fonds Podiumkunsten gehonoreerd als categorie 2 
podium. De jaren hiervoor viel Studio de Bakkerij in categorie 1. Door deze honorering hebben we in 2018 enkele grotere namen 
kunnen programmeren waar vraag naar is in de wijk. Met name de duurdere comedyprogrammeringen, om meer jong publiek aan 
ons te binnen, zijn door deze regeling  betaalbaar voor ons.

Uiteraard ben ik trots dat we met een klein team zo veel bereiken. Ik wil dan ook alle teamleden en alle vrijwilligers van Studio de 
Bakkerij bedanken voor hun altijd onuitputtelijke inzet die ze elke dag weer laten zien.

Maarten Bakker
directeur-bestuurder
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Maarten Bakker in 'Rotterdam Vergeet je Niet'



Invullen beleid van meerjarenbeleidsplan

De missie van Studio de Bakkerij is Rotterdammers samen te brengen. Rotterdam is een stad met een grote diversiteit aan inwoners. Deze diversiteit brengt 
een veelheid aan meningen en zienswijzen met zich mee, die regelmatig schuren. Studio de Bakkerij gelooft in samenleven. De culturele huiskamer van Studio 
de Bakkerij verbindt Rotterdammers door theater- en taalbeleving en daagt hen uit in een veilige omgeving elkaar te leren kennen. 

In het tweede jaar van de cultuurplanperiode 2017-2020 is vorm gegeven aan deze missie door:

• het doorontwikkelen van ons vraaggericht programmeren 
• programma's meer te co-produceren met andere initiatieven en instellingen
• letterlijk een veilige omgeving te creëren door het herstellen van het dak van het theater en aanleggen van een duurzame technische infrastructuur

Doorontwikkelen van het vraaggericht programmeren

Met de ambassadeurs groepen die eind 2017 zijn gevormd is in 2018 doorgewerkt. Met name de ambassadeurs voor jeugd en ambassadeurs voor jongeren 
hebben resultaat opgeleverd in 2018. 

Met de jeugdambassadeurs is de jeugdprogrammering, de zoete inval en het krentenbollenfestival vormgegeven. Diverse ouders uit de wijk hebben meegedacht, 
input gebracht en zijn ook tijdens de twee jeugdfestivals actief geweest. De twee jeugdfestivals hadden dit jaar weer een goede connectie gehad door de twee 
thematieken die in elkaars verlengde lagen. 'Ontdekken' was het thema van de Zoete Inval, 'Zelf Doen' was het thema van het Krentenbollenfestival. Het op 
spelenderwijs kennismaken met elkaar, theater en kunst stond bij beide festivals centraal. Met name de Zoete Inval is een meer inhoudelijk festival geworden 
ten opzichte van de jaren hiervoor. Door meer geworven gelden was het mogelijk professionelere programmering te boeken. Zo stond de kleuterdans 
voorstelling 'HIPHOPHOERA' van Don't Hit Mama production in het festival. Een pareltje in de zomer voor de kinderen uit de wijk.

Met de jongeren ambassadeurs is gewerkt aan community avonden. De zogenaamde JA 
(Jongeren Ambassadeurs) avonden. Daar waar we eerst dachten dat de jongeren mee 
wilden denken met programmering, bleken de jongeren met name zelf avonden te willen 
produceren. Onder begeleiding van de wijkverbinder en enkele experts zijn er in 2018 vier 
JAavonden geweest. Deze avonden trokken een zeer divers en jong publiek. De avonden 
hadden thema's als vrouwen emancipatie en 'wat jongeren willen'. Binnen de 
JAambassadeurs is wel een groot verloop van jongeren die mee doen. In 2019 gaat de 
focus liggen op het duurzaam maken van deze groep jongeren. Samenwerkingen met 'Cult 
North' vanuit het welzijn worden eind 2018 onderzocht en zullen in 2019 vorm krijgen. 
Zo wordt het draagvlak en de zichtbaarheid van deze programmeringen vergroot.
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Door de toekenning van de MeeMaakPodium gelden van het fonds Cultuurparticipatie hebben we de ambassadeurs omgedoopt tot meedenkers en 
meemakers. We kunnen de komende twee jaar door meer personele ondersteuning gaan inzetten op intensivering van de meedenk- en meemaak 
bijeenkomsten. In 2019 wordt ook een Senioren meedenk groep opgericht en maken we een start met meedenkers voor nieuwe publieksgroepen.

Programma's meer in co-productie met andere initiatieven en instellingen vormgeven
 
Studio de Bakkerij merkt dat door opgenomen te zijn in het cultuurplan erkenning te hebben gekregen die zorgt voor vertrouwen bij partner organisaties. 
Steeds met initiatieven en instellingen zoeken contact met ons om samen projecten te ontwikkelen. 
Ook in 2018 zijn er weer diverse samenwerkingen ontstaan. 

• Educatie traject bij exposities en zomeractiviteiten van de Kunsthal
• Klassendagen en zondagsprogramma bij Open Monumentendag Rotterdam
• Gezamenlijke muziekprogrammeringen met 'Vocalz', 'Spraakuhloos', 'Roots and Routes' en 'Alfabetsoep'
• Rotterdam Brede Peuterprogrammering met Peuter en CO
• Decemberprogrammering voor ouderen met 'SOL', 'Humanitas', 'Noorderzon 010', 'Wijkraad Liskwartier', Stichting 'Attamnia' en 'Stimulance
• Springplank Festival in co-productie met Theater en Filmhuis Dakota (Den Haag)
• Art en Gallery 'Poetry International' en 'SKVR'
• Programmering voor het 'Bluegrass Festival' in Rotterdam Noord
• Havenloods Live en Greet Leet in co-productie met Theater en Filmhuis Dakota (Den Haag)
• Filmavonden in co-productie met CineNoord Rotterdam

Studio de Bakkerij merkt steeds meer de kracht en de meerwaarde van co-producties. Samen heb je 
meer slagkracht en de kruisbestuiving van elkaars publieksgroepen is een grote meerwaarde voor 
ons. Door deze kruisbestuiving zijn er natuurlijke ontmoetingen en worden er verbindingen gelegd 
tussen Rotterdammers. Precies onze missie!

De samenwerking met het theater waar onze directeur sinds 2017 ook directeur is begint ook 
steeds meer vorm te krijgen. Zowel programmatisch als organisatorisch begint deze samenwerking 
vruchten af te werpen. Ook Theater en Filmhuis Dakota is Meemaakpodium geworden. Het hebben 
van dezelfde fondsenwerver heeft hierin uiteraard een rol gespeeld. Veel processen op administratief 
niveau zijn bij beide organisaties gelijk getrokken en zorgen nu voor tijdwinst en een efficiëntie slag.  
Het Springplank Festival en de Oma Greet programmering die nu in beide theaters plaatsvinden zijn 
mooie pilot projecten geweest voor de intensievere samenwerkingen in de komende jaren. De 
doorontwikkeling van het Springplankfestival en het Kerstproject 2019 zullen komend jaar weer een 
verdere stap zijn in de samenwerking tussen de twee instellingen.
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Studio de Bakkerij verzorgde in 2018 de jeugdprogramma's van Open Monumentendag Rotterdam in het HAKA gebouw



Eind 2018 zijn er ook al de eerste contacten weer gelegd voor samenwerkingen op lokaal niveau met nieuwe initiatieven. Zo zal in januari 2019 de Nico 
Adriaan Stichting een weekend lang onze zaal bezetten met hun clienten die een voorstelling hebben gemaakt. Samen met een kunstenaar uit Noord zorgt 
Studio de Bakkerij voor een aansluitende expositie waar ook de clienten van de NAS worden meegenomen in het maakproces. 

Veilige omgeving door dakrenovatie en verduurzaming van technische infrastructuur

In de zomer van 2018 heeft een grote dakrenovatie plaatsgevonden in de theaterzaal van 
Studio de Bakkerij. In 2017 is betonrot geconstateerd in de dakcontractie, deze moest snel 
worden hersteld. Door het aanbrengen van 4 stalen binten is het dak van de zaal weer veilig 
en kunnen we met een gerust hart het publiek weer laten plaatsnemen op onze tribune.

Deze gelegenheid is direct aangegrepen om nieuwe dakdekking en dakisolatie aan te brengen 
en ook een daklicht te creëren in de zaal. Een wens die we al langer hadden. Met het 
isoleren van het dak is ook een airco systeem aangelegd in de theaterzaal. Met de warme 
zomers van afgelopen jaren werd de hitte in de zaal een terug kerend punt van kritiek van 
ons publiek. Door de isolatie en airco is de klimaatbeheersing in de zaal een stuk beter 
geworden.

Eind 2017 is Studio de Bakkerij bij het Intiatief 'De Burger Bepaalt' gekozen als beste 
podiumplek in Rotterdam Noord. Met het geldbedrag dat hieraan verbonden zat hebben we 
tijdens de dakrenovatie ook de technische infrastructuur aangepast. Voorheen was het niet 
mogelijk om met LED licht te werken in de theaterzaal. Met de nieuwe infrastructuur is ook 
een nieuwe lichttafel aangeschaft die digitaal licht kan besturen en zijn er 12 LED 
theaterspots aangeschaft. Met deze aanpassingen is er een mooie start gemaakt om de 
techniek van Studio de Bakkerij duurzaam te maken.

Gerealiseerde activiteiten en programmering

In 2018 leverde Studio de Bakkerij prestaties die afrekenbaar waren binnen het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Studio de Bakkerij is binnen het 
cultuurplan aangemerkt als presentatie-instelling. De eigen producties en de speelbeurten van deze producties zijn niet afrekenbaar.  
Op de volgende bladzijde zijn de afrekenbare cijfers te lezen van presentaties en bezoekersaantallen van deze prestaties.  
Binnen de afrekenbare prestaties zijn 111 activiteiten georganiseerd die openbaar toegankelijk waren voor publiek. Deze prestaties vielen onder de 
vraaggerichte programmering zoals hiervoor besproken is. 
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Voor de renovatie werd in de zomer van 2018 het grit en de hele 
technische infrastructuur verwijderd en herplaatst.



Afrekenbare prestaties

In 2018 is een brede vraaggerichte programmering gerealiseerd die toegankelijk was voor een brede doelgroep. Van Surinaams kleutertheater 'Spin Anansi' tot 
in Italiaans gezonden opera 'La Traviata'. Voor al deze programmering is plek op het podium van Studio de Bakkerij.

Met de afrekenbare prestaties zijn 5.715 bezoekers bereikt in 2018. Dat zijn 1.272 meer bezoekers dan in 2017 waar met de afrekenbare prestaties 4.443 
bezoekers werden bereikt. Een toename van 29% !
Met de gemeente Rotterdam is in het toetsingsrapport 2018 afgesproken 100 presentaties te verzorgen. Uiteindelijk zijn er 111 gerealiseerd. Uit de volgende 
tabel valt te lezen waar deze prestaties uit bestonden.
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Prestatieraster Studio de Bakkerij 2018, afrekenbare prestaties

Jaarplan 2018 Gerealiseerd 2018

Aantal Producties nvt nvt

> waarvan in Rotterdam nvt nvt

Aantal presentaties 100 111

> waarvan in Rotterdam 100 111

Toelichting op de afrekenbare prestaties

Genre Aantal

Jeugdprogrammering 54

Peuterfestival, dagen 3

Comedy avonden 9

Muziekprogrammeringen 9

Theaterprogrammeringen 20

Springplankfestival, dagen 3

Wijkavonden om talent uit de wijk een podium te bieden 13

TOTAAL 111

Kerngetallen bezoekers van afrekenbare prestaties cultuurplan

Bezoekers 2018 in Rotterdam

Aantal bezoeken 5715 5715

Waarvan betalend 5000 5000

Waarvan in schoolverband nvt nvt



Niet afrekenbare activiteiten

Naast de afrekenbare prestaties heeft Studio de Bakkerij diverse overige activiteiten georganiseerd waar 16.840 bezoekers mee zijn bereikt.* Ten opzichte van 
de 13.908 bezoekers uit 2017 zijn er 2.932 bezoekers meer bereikt, een toename van 21%!

De belangrijkste niet-afrekenbare activiteiten zijn geweest:

• produceren voorstelling 'Rotterdam Vergeet je Niet!';
• produceren wijktalkshow 'Havenloods Live';
• hernemen en spelen van de schoolvoorstellingen 'Brieven uit de Oorlog', 'Spelen met de Koningin' en 'Ik woon in het Aflabed' in eigen zaal en op scholen en 

in theaters door heel Nederland;
• produceren Koekieboekie voorleesochtenden;
• zomervakantie festival De Zoete Inval

Zowel de afrekenbare als niet-afrekenbare activiteiten dragen bij aan de missie van Studio de Bakkerij. Met name doordat deze activiteiten diverse 
publieksgroepen bereiken en deze publieksgroepen ook tijdens voorstellingen en randprogrammeringen met elkaar in contact worden gebracht. Daarnaast 
zorgen deze activiteiten voor het ontwikkelen van talenten van deelnemers zowel op professioneel als op amateur niveau.
 
Veel van de niet-afrekenbare prestaties, zoals de culturele verhuringen die we verzorgen voor CineNoord (lokale filmvertoningen), verkoop van voorstellingen 
en zakelijke verhuringen, zorgen voor inkomsten die de afrekenbare activiteiten financieel ondersteunen.  

In bovenstaande tabel zijn de verhoudingen tussen afrekenbare en niet-afrekenbare prestaties te lezen en de bezoekersaantallen hiervan.
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Duiding afrekenbaar t.o.v niet-afrekenbaar

Aantal 
prestaties

Aantal 
bezoekers

Waarvan in 
schoolverband

afrekenbaar 111 5.715 0

niet-afrekenbaar 185 11.125 5.231

TOTAAL 296 16.840 5.231



Schoolvoorstellingen  

Zoals in bijlage 1 ook te lezen valt, is het goed om te weten dat meer dan 5.000 bezoekers 
bestonden uit leerlingen die onze producties bezochten, waarvan de meeste niet in Rotterdam 
plaatsvonden. In 2019 zal dit aantal fors gaan afnemen aangezien we uitgaande van onze lokale 
kracht hebben gekozen geen schoolvoorstellingen meer te produceren die op toernee door het 
land gaan. De voorstelling 'Brieven uit de Oorlog' is in 2018 voor de laatste keer gespeeld. Na 5 jaren 
en meer dan 250 voorstellingen is er afscheid genomen van deze productie.  

Wel blijven we kleinschalige schoolvoorstellingen produceren die in de regio Rotterdam spelen. In 
2019 zal de opvolger van 'Spelen met de Koningin' in premiere gaan, 'Mama is niet bang'. Met deze 
voorstelling gaan we weer de Rotterdamse kleuterklassen in om de kinderen dichtbij theater te 
laten ervaren met een meespeel voorstelling. 

MeeMaakPodium
 
Ook landelijk wordt het lokale karakter van Studio de Bakkerij gewaardeerd. In 2018 is 
Studio de Bakkerij namelijk voor de jaren 2019 en 2020 aangemerkt als MeeMaakPodium 
door het fonds voor cultuurparticipatie. In heel Nederland zijn 18 plekken aangewezen als 
MeeMaakPodia. Plekken die onderzoeken hoe ze bewoners en partners uit de wijk hun plek 
mee kunnen laten maken. 
Met het krijgen van deze titel brengt Studio de Bakkerij nu ook landelijke gelden naar 
Rotterdam. Daar zijn we uiteraard trots op.

‘De commissie ziet een oprechte interesse in de groepen 
waarmee gewerkt wordt. Ook met verschillende partijen 
uit de stad weten ze aansluiting te vinden.‘ – 
beoordeling Fonds Cultuurparticipatie.
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Brieven uit de Oorlog speelde in 2018 voor de laatste maal

Studio de Bakkerij als MeeMaakPodium in de krant



 
Publieksbeleid

Studio de Bakkerij wil met de programmering een brede groep Rotterdammers 
bereiken. Onze nadruk ligt op lokaal bereik en het bereiken van mensen die kennis 
willen maken met cultuur. Binnen onze programmering werken we dan ook samen 
met sleutelfiguren uit de wijk die weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Zij 
denken mee met het bereiken van publiek en brengen via hun netwerken en social 
media Studio de Bakkerij onder de aandacht van hun achterban.

In 2018 heeft Studio de Bakkerij enkele projecten opgezet die speciaal op bepaalde 
publieksgroepen zijn gericht. Zo is een reeks gratis voorleesochtenden georganiseerd 
om ouders met kinderen te bereiken die onze reguliere programmering niet 
bezoeken. Deze Koekieboekie voorleesochtenden hadden bij de opstart wisselend 
succes. Maar door het blijven volhouden en partners blijven betrekken kwam er een 
steeds diverser publiek op deze ochtenden af.  
In december is er speciaal voor ouderen de voorstelling 'Rotterdam vergeet je Niet' 
geproduceerd. Samen met onze partners hebben we meer dan 150 eenzame ouderen 
bereikt die in Studio de Bakkerij een gezellige middag of avond hebben beleefd in een 
maand die voor veel van hen als zeer eenzaam wordt ervaren. 
Met onze groep Jongeren Ambassadeurs is in 2018 een reeks avonden 
georganiseerd waarin jongeren en hun behoeftes centraal zijn gesteld. Ook in de 
reguliere programmering hebben we het afgelopen jaar meer ruimte gemaakt voor 
voorstellingen die jongeren aantrekken. Het blijft een uitdaging om deze ongrijpbare 
groep op een duurzame manier aan ons te binden. De lokale uitstraling, die voor 
andere doelgroepen een kracht is, lijkt juist voor deze doelgroep een drempel.

Naast deze inhoudelijke inspanningen wordt het publiek van Studio de Bakkerij 
bereikt voor de meer traditionele kanalen zoals:

•Website
•Programmaboekjes
•Flyer & Poster verspreiding
•Social Media (facebook, instagram, youtube)
•Freepublicity (krant, radio) 
•Deelname UITkrant en de overige kanalen die Rotterdam Festivals aanbiedt
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Koekieboekie voorleesochtend



Publieksonderzoek

Studio de Bakkerij heeft net als alle andere cultuurplaninstellingen meegedaan aan het 
publieksbereik onderzoek van Rotterdam Festivals. Het gehele jaar zijn postcodes en 
huisnummers verzameld van ons publiek tijdens kaartverkoop en door enquêtering bij gratis 
te bezoeken activiteiten. We hadden ruim voldoende publieksinformatie voor het onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het beleid wat gevoerd wordt ook het 
gewenste effect bereikt. 
We werken lokaal. Dit blijkt ook uit de cijfers: 70% van onze bezoekers komt uit Rotterdam 
uit de omgeving van het theater. Uit het rapport blijkt het volgende: 'Studio de Bakkerij heeft 
vooral een lokale aantrekkingskracht. Bezoekers komen uit de directe omgeving van de 
instelling. Liskwartier, Oude Noorden en Hillegersberg Zuid'
Van deze Rotterdamse bezoekers wordt het aanbod van Studio de Bakkerij voornamelijk 
bezocht door Stadse Alleseters* (geel op de kaart) en Stedelijke Toekomstbouwers * (groen 
op de kaart) bezocht. 

In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken met name deze laatste groep actiever te betrekken bij Studio de Bakkerij. We zijn dan ook blij om te zien dat 
tijdens het onderzoek is gebleken dat deze groep in 2017 15,5% van ons publiek was en in 2018 deze Stedelijke Toekomstbouwers 23% van ons publiek zijn. 
Een toename van 7,5%.   
Deze publieksgroep is extra bereikt door de gratis voorleesochtenden en de gratis zomerprogrammering voor kinderen. Daarnaast bereiken we deze 
publieksgroep door de 'Gist'programmeringen waar we diverse culturen een podium bieden en mensen op laagdrempelige manier kennis laten maken met het 
theater.

We zijn er trots op dat onze inspanningen ook daadwerkelijk hebben geleid naar een verschuiving in ons publiek. Het percentage elitaire cultuurminnaars en 
klassieke kunstliefhebbers neemt iets af, daar waar de Stedelijke Toekomstbouwers ons juist beter weten te vinden ten opzichte van vorig jaar.
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* Benamingen van publieksgroepen volgens het nieuw Rotterdams doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals

Bezoekersdichtheid Studio de Bakkerij  
bron: Publieksonderzoek Rotterdam Festivals

Publieks Onderzoek Rotterdam Festival Studio de Bakkerij 2018 versus 2017

2018                  2017



Personeelsbeleid

In 2018 zijn er weinig personele veranderingen binnen het team van Studio de Bakkerij geweest.
Na de vele veranderingen van voorgaande jaren is het prettig dat de rust in het team weer is terug gekeerd. Afgelopen jaar is doorgebouwd aan de 
zelforganisatie van het team. Deze verandering is in 2017 al ingezet en laat z'n resultaat in 2018 zien. Directeur Maarten Bakker is in 2017 ook directeur van 
Theater en Filmhuis Dakota in Den Haag geworden. Dit was een grote verandering in 2017 en het team is dat jaar nog veel zoekende geweest hoe hier mee 
om te gaan.  In 2018 is het team veel meer aan deze situatie gewend geraakt en ontstond meer rust binnen het vaste team.

In 2018 is onderzocht of voor enkele medewerkers die via payroll werken voor Studio de Bakkerij een 
dienstverband kon worden gecreëerd. In 2018 is één medewerker in dienst gekomen van de stichting. 
Een tweede medewerker volgt begin 2019. Het in dienst nemen van personeel is een volgende 
professionaliseringsslag van Studio de Bakkerij en biedt medewerkers de sociale zekerheid die ze 
verdienen. 
Helaas bieden de financiële middelen geen ruimte om deze medewerkers een pensioenvoorziening aan 
te bieden.

In november 2018 is de vacature van muziekprogrammeur GIST vrijgekomen. Deze vacature is ingevuld 
door Jimmy Adelina. Jimmy was reeds bekend bij ons als samenwerkingspartner bij het GIST podium. Hij 
heeft afgelopen jaren al vele talenten aangedragen die op ons podium hebben opgetreden. Met het 
aantrekken van Jimmy verwachten we ook een nieuwe publieksgroep aan te spreken die hij met zich 
mee brengt.

   
In 2018 was het kernteam als volgt samengesteld:

• M.J.Bakker - Directeur-bestuurder
• H.Niemansverdriet - Officemanager
• I.Kyvon - PR en Productie
• R.Tol - Techniek
• M.van Oudheusden - Fondsenwering
• E.Blikman - Wijkverbinder
• E. Zoutewelle - Horeca en Verhuur
• E. Persoon - Programmamaker en Acteur
• T. Friedrich - Vrijwilligers coördinator
• J. Adelina - Muziekprogrammeur GIST
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RegistrerenAanmeldenZoeken Zoeken

Meld je aan om foto's en video's van vrienden te bekijken en andere interessante accounts te
ontdekken.

Doorgaan als meneerbakkert

Registreren

vocalsz_ • Volgen
Rotterdam, Netherlands

180 vind-ik-leuks

Alle 26 reacties bekijken

vocalsz_ After many requests, we decided
to post a picture of the founder. 

!

 by
@bianca.delacroix & @misvids 
#vocalsz #founder #requests #inclusion
#musicpreneur #rotterdam
#jimmyvonvocalsz #diversity
#musicdiversity #musicinclusion
#musicdemocracy #musicfreedom
#nonformaleducation

bilalmuhidin You got that right brother 

"

25 FEBRUARI

Aanmelden om dit leuk te vinden of hier
op te reageren.

×

Jimmy Adelina



Het vrijwilligersteam bestond in 2018 uit ongeveer 40 vrijwilligers. Ondanks deze reeds grote groep vrijwilligers biedt 
Studio de Bakkerij altijd ruimte aan mensen die iets willen betekenen voor ons. Daarnaast focust Studio de Bakkerij zich 
op het aantrekken van vrijwilligers die het team diverser maken. Samenwerkingen met stichting Hoedje van Papier en 
Stichting Atamnia hebben geleid tot een toestroom van enkele statushouders binnen het vrijwilligersteam. 

Binnen de projecten die Studio de Bakkerij produceert staat inclusie voorop. Niemand mag zich uitgesloten voelen en 
iedereen moet zich welkom voelen. Studio de Bakkerij tracht om een afspiegeling van de maatschappij te laten zien in 
projecten. 

Trots zijn we op het verhaal van Amir Naal en Amro Kasr in onze kerstvoorstelling 'Rotterdam Vergeet je Niet'. Amir is 
een statushouder die gevlucht is uit Syrië. In zijn Syrië was hij een begenadigd toneelspeler. Helaas door de taalbarrière 
kon Amir zijn passie niet meer beoefenen in Nederland. Hij deed vrijwilligerswerk als facilitair medewerker bij ons toen 
zijn verhaal ter sprake kwam. Voor ons kerstproject hebben we hem aan Amro gekoppeld. Amro speelde eerder in 
'Brieven uit de Oorlog' van Studio de Bakkerij. Hij is schrijver en acteur van Egyptische afkomst en spreekt Arabisch. 
Samen maakten zij de scène 'Mam, mag ik naar Europa?'. Deze indrukwekkende scène, waarin beide acteurs samen het 
verhaal van Amir vertelden, heeft veel bezoekers van de voorstelling geraakt en heeft een verhaal blootgelegd dat 
anders verborgen was gebleven. De scène was zo succesvol dat in 2019 een doorontwikkeling gaat plaatsvinden naar 
een avondvullende voorstelling door deze twee acteurs.

Code culturele diversiteit 

'De instelling besteedt veel aandacht aan diversiteit op het gebied van Publiek, Programma, Personeel en Partners (goed tot uitstekend).' 

Dit kwam (weer) naar voren uit de scan die Studio de Bakkerij eind 2018 heeft gedaan op de website codeculturelediversiteit.nl.

Het kernteam van Studio de Bakkerij draagt het belang van diversiteit voor de organisatie uit. Door divers te programmeren en diversiteit te realiseren in het 
personeelsbestand is de stichting toegankelijk voor diverse doelgroepen.

In het aannamebeleid is aandacht besteed aan culturele diversiteit. Vanwege de kleine omvang van Studio de Bakkerij zijn geen streefcijfers geformuleerd. Door 
deze aandacht is het team van Studio de Bakkerij in 2018 diverser geworden. Zowel in het kernteam als bij de vrijwilligers zijn nieuwe leden toegevoegd met 
een niet-westerse achtergrond of uit andere minderheidsgroepen.

Ook in de samenstelling van de Raad van Toezicht is bewust gezocht naar diversiteit. Dit heeft geresulteerd in een diverse samenstelling van de Raad van 
Toezicht op gebied van man/vrouw verhouding, leeftijd als culturele achtergrond.
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PR uiting Rotterdam Vergeet je Niet met
Mama mag ik naar Europa?uitmaakte

http://codeculturelediversiteit.nl


 Bij het ontwikkelen van het programma staat aandacht voor diversiteit boven aan de agenda. De 
grote verscheidenheid van bewoners in Rotterdam Noord vraagt een interculturele 
programmering. Samen met onze sleutelfiguren gaan de programmamakers van Studio de Bakkerij 
telkens op zoek naar vernieuwende concepten en programmeringen om een zo divers mogelijke 
doelgroep te bereiken. De samenwerking met specifieke partners, makers en programmeurs zorgt 
voor een intercultureel programma.

Voorbeelden van samenwerkingen in 2018 op intercultureel gebied zijn:

•'Genoeg is Genoeg', voorstellingen reeks van TG Kosmopoliet over de 1e generatie 
arbeidsmigranten die is afgemonteerd en in premiere is gegaan bij Studio de Bakkerij;

•Sprakuhloos avonden (diverse Spokenword avonden);
•'Vocals' interculturele muziekprogrammeringen tijdens GISTpodium;
•Peuter en CO (multiculturele voorschoolse opvang);

•Verschillende Engelse programmeringen voor Expats;
•Rotterdam Lacht (AOT EVENTS, multiculturele Stand Up comedy);
•Interculturele ambassadeurs voor programmeringen van jeugdfestivals via de wijkverbinder.

Daarnaast heeft Studio de Bakkerij samenwerkingen met speciale PR kanalen om diverse 
interculturele doelgroepen in Rotterdam Noord te bereiken zoals:

•Stanvaste Radio
•Diverse wijkkrantjes en lokale websites
•Interculturele Bewonersverenigingen
•Weekblad de Havenloods

Vanuit het publieks onderzoek van Rotterdam Festivals blijkt het volgende: 

'Studio de Bakkerij heeft een lokale aantrekkingskracht en weet de buurtbewoners 
goed aan te spreken met hun aanbod. Studio de Bakkerij onderscheidt zich 
hiermee van andere cultuurplaninstellingen.'

Wij kennen de lokale buurtbewoners goed en weten dat er een zeer diverse groep aan bewoners 
in de wijk om ons heen woont. We zijn blij dat het onderzoek onze eigen ervaringen bevestigt en

           laat zien dat we de diverse afspiegeling van de wijk goed weten te bereiken.
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Mahjoub Benmoussa in Genoeg is genoeg



De Financiën

2018 is op financieel vlak een uitdagend jaar geweest voor Studio de Bakkerij.

Eind 2017 is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld waaruit bleek dat de stichting de afgelopen jaren te weinig heeft gespaard voor het groot 
onderhoud. We hebben de jaarlijkse dotatie voor dit groot onderhoud dan ook opgehoogd naar het geadviseerde bedrag. Deze extra kosten hadden we niet 
voorzien. 

Daarnaast is de afgelopen jaren een tekort opgelopen door te weinig te doteren voor dit groot onderhoud. We hopen dit gat de komende jaren in te lopen. 
Dit zal in de toekomst een aandachtspunt zijn. Het negatieve resultaat van 2018 komt met name door deze extra dotatie.

Ook in 2018 hebben wij weer een goede financieringsmix van overheidsgelden, eigen inkomsten en gelden vanuit fondsen en particulieren weten te 
realiseren. We zien een kleine verschuiving van particulieren gelden naar publieke middelen. Dit komt met name door een bijdrage van de Gemeente Den 
Haag aan een gezamenlijk project dat met Theater en Filmhuis Dakota is uitgevoerd en waar Studio de Bakkerij penvoerder voor was.
Ook de SKIP gelden van het fonds Podiumkunsten zijn in 2018 gestegen in verband met de toewijzing van een SKIP 2 podium, waar we voorheen een SKIP 
1 podium waren.

Governance
 
Studio de Bakkerij heeft een Raad van Toezicht model. 
Directeur-bestuurder is M.J. Bakker – de Prouw.

De Raad van Toezicht is gedurende 2018 als volgt samengesteld:  

• E. Barioglu
• S. Belhaj
• C.S. Dekker - Buijs
• M.B.M. Kooman - Van Velzen, afgetreden 01-05-2018 
• R.P. Krouwer, afgetreden 01-12-2018
• S.J.J. van Marion
• B.B. Westerveld, aangetreden 24-09-2018  
 

  / 1313

De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers in zowel geslacht, leeftijd als afkomst. Er 
bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. 
Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van 
de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Hiermee voldoet Studio de 
Bakkerij aan de Governance Code Cultuur.  
 
De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder is niet in dienst bij Studio de 
Bakkerij. Met hem is in 2017 een managementovereenkomst afgesloten voor de duur van 
10 jaar, met een opzegtermijn van 6 maanden. De bezoldiging van de directeur-bestuurder 
bestaat alleen uit een vast beloningscomponent en is gebaseerd op de CAO Nederlandse 
Podia 2017-2019. De directeur- bestuurder draagt zelf zorg voor pensioen en sociale 
verzekeringen.  
 
De raad van toezicht heeft op 18 maart 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld.
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BIJLAGE 1 Totaal aantal activiteiten + bezoekersaantallen

Activiteit Aantal Waarvan in 
Rotterdam

bezoekers Waarvan In 
Rotterdam

betalend schoolverband 
in Rotterdam

afrekenbare prestaties 
cultuurplan

111 111 5715 4000 5715 0

Brieven uit de Oorlog 31 24 2936 1305 2936 2500

Havenloods Live 7 7 533 533 533 0

Rotterdam Vergeet je 
Niet

10 10 738 738 591 0

Zoete Inval 8 8 477 477 0 0

Filmvertoningen via 
partners

38 38 1072 1072 1072 0

Koekieboekie 
voorleesochtenden

21 21 478 478 0 0

Culturele verhuringen 10 10 534 534 nvt 0

Besloten verhuur 14 14 986 986 nvt 0

Koningin Leest Voor 
extern

17 17 724 724 724 724

Ik woon in  het 
Aflabed

13 8 1742 542 1742 1742

Open 
Monumentendag

3 3 350 350 0 200

Activiteiten rondom 
exposities

4 4 275 275 0 65

Diverse activiteiten 
extern

9 9 280 280 0 0

TOTAAL 296 284 16840 12294 13313 5231

Afrekenbare 
prestaties

111 5715

Niet-afrekenbare 
prestaties

185 11125


