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Leeswijzer
Dit plan is verdeeld in elf hoofdstukken. In hoofdstuk twee tot en met vier volgt na de inleiding,
een toelichting op de missie en visie en wordt een korte terugblik 2017-2020 geschetst. In
hoofdstuk vijf wordt de inhoudelijke en artistieke strategie beschreven. In de hoofdstukken zes
tot en met negen worden inclusiviteit, interconnectiviteit, innovatie, culturele diversiteit toegelicht.
In hoofdstuk tien worden de resultaten van het inhoudelijk beleid beschreven en in hoofdstuk elf
wordt de bedrijfsvoering toegelicht. in hoofdstuk elf wordt de bedrijfsvoering, inclusief fair practice
toegelicht.
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Inhoudsopgave

1 | Inleiding

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 | Studio de Bakkerij

De toegekende bijdrage was alleen bestemd
voor de zaalprogrammering (111 afrekenbare
presentaties). Maar we doen veel meer, de
zaalprogrammering is slechts de helft van
al onze jaarlijkse activiteiten. In de vorige
periode heeft de Gemeente Rotterdam besloten
alleen de professionele zaalprogrammering te
ondersteunen, het totale plan werd te ambitieus
gevonden voor een beginnende instelling. Met
behulp van externe fondsen hebben we toch
een groot deel van onze oorspronkelijk ambities
succesvol weten waar te maken. Dit succes
heeft geleid tot de toekennning van meerjarige
subsidies vanuit twee Rijkscultuurfondsen.
Voor de komende beleidsperiode dienen
we opnieuw ons totaalplan in en hopen we
dat naar aanleiding van het succes van de
afgelopen vier jaar de Gemeente Rotterdam
nu wel het vertrouwen heeft om ons
totaalplan te honoreren.

In 2012 opende Maarten Bakker Studio de
Bakkerij aan de Bergweg in Rotterdam-Noord.
Studio de Bakkerij is een vlakke vloer theater
met 56 stoelen. De foyer aan de voorzijde van
het pand heeft ook een galeriefunctie. Een
particulier initiatief dat inmiddels is uitgegroeid
tot de culturele huiskamer van RotterdamNoord. Jaarlijks bereiken we middels ruim 240
activiteiten gemiddeld 15.000 bezoekers. Studio
de Bakkerij programmeert veelbelovend talent,
bekende artiesten, wijkbewoners die zelf op
het podium willen en dit alles voor een breed
publiek van jong tot oud. Daarnaast verzorgt
Studio de Bakkerij vier exposities per jaar
waar lokale kunstenaars worden gevraagd
een invulling aan onze galerieruimte te geven
aansluitend op onze programma’s.
De laatste 2 jaar hebben we meer
geëxperimenteerd met co-creatie en zijn
we steeds meer geworteld in de wijk. Deze
verkenningen brengen ons naar een volgende
fase. Studio de Bakkerij wil groeien in de stad
en zorgen voor meer verdieping en impact in
de wijk. We gaan nog actiever de verbinding
aan met bewoners uit Rotterdam-Noord.
Samen met de buurt, met de diverse culturen
gaat Studio de Bakkerij de programmering
vormgeven. Dit betekent dat er nieuwe formats
zullen komen en de vraaggerichte aanpak
in onze bestaande formats krijgen een extra
dimensie doordat ze meer in co-creatie
ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd gaan
worden.

2 | Missie
Studio de Bakkerij brengt
Rotterdammers samen!
Rotterdam is een stad met een grote diversiteit
aan inwoners. Deze diversiteit brengt een
veelheid aan meningen en zienswijzen met
zich mee, die elkaar kunnen aanvullen en
versterken, maar die ook kunnen schuren. Studio
de Bakkerij gelooft in samenleven. In een fijne
samenleving kijken mensen naar elkaar om en
respecteren elkaar. 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.
Er vinden in Studio de Bakkerij verrassende
ontmoetingen plaats tussen uiteenlopende

In de periode 2017-2020 is Studio de Bakkerij
als nieuwkomer opgenomen in het Cultuurplan
van de Gemeente Rotterdam.

Studio de Bakkerij is de culturele huiskamer van Rotterdam Noord. Kleinschalig, toegankelijk en divers.
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minder eenzaamheid en meer verbinding in
onze omgeving.
Rotterdam-Noord is een wijk die de afgelopen
jaren veranderde in bevolkingssamenstelling.
De verwachting is dat dit de komende
jaren doorzet. Door de grotere mix van
bewoners wordt de inzet op sociale cohesie
nog belangrijker. We zien hierin sterk onze
verantwoordelijkheid en voelen ons gesteund
door het feit dat dit aansluit bij het gemeentelijk
beleid voor kunst en cultuur in 2021-2024. Als
spil in de wijk brengen en houden we mensen
en groepen met elkaar in gesprek en maken
we de verschillende verhalen van de diversiteit
aan individuen uit de wijk zichtbaar om die
vervolgens te delen met elkaar. 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 weerspiegelt
de maatschappij in haar projecten en creëert
hierdoor impact bij personen, zowel in de wijk
als in de stad.

Rotterdam-Noord,
Hanina Ajarai, bewoonster uit
tot programmeur
heeft zich van vrijwilliger ontwikkeld
de taaltalkshow:
van de kinderkletsshow en
de editie van de
“Afgelopen zondag was de der
r aanvang ging
Kinderkletsshow en zo’n kwartier voo
voorbijgangers
ik in de deuropening staan en alle
jullie ook naar
met kinderen aanspreken.”Komen
een Marokkaansde Kinderkletsshow ”, zei ik tegen
e kinderen die
Nederlandse moeder en haar twe
. Ik dacht: ik wil
net boodschappen hadden gedaan
als dat ik lange
niet dat jullie dezelfde fout maken
Studio de Bakkerij
tijd heb gedaan. Dagelijks langs
eldig leuke plek
lopen en niet weten wat voor gew
daar als bezoeker
dat is. En niet alleen dat. Ik heb
regen dat Studio
en vrijwilliger altijd het gevoel gek
wijkbewoner is,
de Bakkerij net zo goed van mij, als
Zo soepel en
is.
als dat het van de medewerkers
eigen talkshow
logisch verliep het proces van mijn
ik me eigenlijk
bedenken, vormgeven en maken dat
ik vrijwilliger af
niet kan herinneren op welke dag
en.”
was en programmeur ben geword

Uit het wijkprofiel Rotterdam-Noord blijkt onder
andere dat objectief gemeten de binding in
de wijk achteruit is gegaan. De subjectieve
beleving is echter dat bewoners wel binding
voelen. Daarnaast wordt aangegeven dat de
leefomgeving is verbeterd. Uit het wijkprofiel
blijkt ook dat het ‘meedoen’ is gestegen,
daarnaast zien we echter dat gevoelens van
veiligheid zijn afgenomen. Wij nemen deze
metingen serieus en vinden het onze taak
om bij te dragen een betere leefbaarheid in
Rotterdam-Noord. Dit doen wij in samenwerking
met wijkbewoners. Studio de Bakkerij is
daarmee uniek in Rotterdam-Noord, de enige
culturele instelling met een focus op inwoners.

3 | Visie
Voor Studio de Bakkerij is met elkaar in
gesprek gaan de manier om in harmonie
met elkaar samen te leven. Daarom brengen
we door middel van theater- en taalbeleving
een zo breed mogelijke groep met zichzelf en
met elkaar in contact. We bieden schoonheid
en inspiratie en vormen een ankerpunt waar
de drempel om je verhaal te delen met
anderen laag is, en waar houvast en
saamhorigheid tussen mensen kan ontstaan.
Hiermee werken we aan minder onzekerheid,

4 | Korte terugblik 2017-2020
Met een nieuwe cultuurplanperiode in aantocht
kijkt Studio de Bakkerij vol trots terug op de
afgelopen vier jaar. In 2015 besloot Maarten
Bakker, oprichter en directeur van Studio de
Bakkerij, om voor de eerste maal een aanvraag
te doen voor het cultuurplan van de gemeente
Rotterdam. De taal- en theaterstudio die hij
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Rotterdammers, tussen jong en oud. We
onderscheiden ons door een zo breed
mogelijke groep met elkaar in contact te
brengen en verschillende domeinen met
elkaar te verbinden. Ons eigen ‘huis’ aan
de Bergweg 283 is de veilige haven van
waaruit we opereren in Rotterdam-Noord.
Jonge en oude bezoekers, en bezoekers met
een Nederlandse en migratieachtergrond weten
de weg naar Studio de Bakkerij goed te vinden.
Studio de Bakkerij is laagdrempelig maar
staat voor professionele activiteiten van hoge
kwaliteit.

in 2012 oprichtte, kende een vliegende
start en groeide in korte tijd uit tot de
culturele huiskamer van Rotterdam-Noord
en een betekenisvolle speler in het culturele
veld. Met een structurele bijdrage uit het
cultuurplan beoogden we onze organisatie
te professionaliseren, verder te ontwikkelen
en de continuïteit van de stichting te
waarborgen.
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instelling niet vanzelfsprekend is. Studio de
Bakkerij beoogde om lokaal waarde toe
te voegen in de wijk vanuit het culturele
domein. Ook verkenden we samenwerkingen
met het onderwijs. Zo organiseerden we
workshops spoken word voor het Laurens
College in Rotterdam en bezochten deze
leerlingen aansluitend 2 keer het Gist
Podium. In samenwerking met Stichting
Peuter&Co bereikten we de afgelopen jaren
2400 peuters in het kader van voorschoolse
educatie. Studio de Bakkerij heeft de lijn
Theater van de wijk met een stedelijke
uitstraling goed kunnen realiseren, we
zijn een begrip in de wijk, weten diverse
bezoekers te bereiken en hebben steeds
meer activiteiten bedacht en uitgevoerd in
co-creatie.

De inhoudelijke strategie voor de periode
2017-2020 kende twee lijnen. Enerzijds
ambieerde Studio de Bakkerij om zich verder
te ontwikkelen als Theater van de wijk met
een stedelijke uitstraling. Onze standplaats
en thuisbasis is de cultureel diverse wijk
het Oude Noorden. Tot aan 2017 verleidde
Studio de Bakkerij de bewoners van deze
wijk met een kleinschalige en veilige
omgeving, met toegankelijke prijzen, en met
een programma geïnspireerd door wat er
speelt in de wijk. Voor de periode 2017 2020 werd de ambitie uitgesproken om de
focus nog sterker lokaal te maken en om het
vraaggericht programmeren te intensiveren.
Met als doel om zo een nog meer divers
publiek van wijkbewoners te bereiken, voor
wie een bezoek aan een theater of culturele

Anderzijds zetten we erop in om ons te
ontwikkelen als Huis van Talentdoorstroom.
Studio de Bakkerij ontstond ooit uit het
theatergezelschap van Maarten Bakker,
een ervaringsdeskundige op het gebied
van cultureel ondernemerschap. Eén van
de redenen tot het oprichten van Studio
de Bakkerij was het gebrek aan plekken in
de stad waar jonge makers die net van de

Studio de Bakkerij won twee keer ‘de Burger Bepaalt’ als beste podium in Rotterdam Noord. En kwam
regelmatig in de media als klein podium met stedelijke uitstraling.
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opleiding komen kunnen excelleren. Studio
de Bakkerij beoogde talent op verschillende
manieren een platform te bieden. Allereerst
via eigen theaterproducties en festivals,
waarin maak- en speeltalent de kans krijgt
om zich onder begeleiding van professionals
te ontwikkelen. Ook zetten we in op een
traject rond cultureel ondernemerschap, een
aspect waar veel vraag naar bleek uit het
veld. Daarnaast werd ingezet op een extra
repetitieruimte en op talentdoorstroom en
(persoonlijke) ontwikkeling binnen het team
van personeel en vrijwilligers.
Het bleek lastiger dan gedacht om voor
jong talent een opleidingsplaats te zijn,
dat is deels gelukt via onder andere de
Springplankfestivals. We zijn wel altijd
een podium/speelplek geweest voor
jong talent en hebben via deze weg
succesvol talentontwikkeling binnen onze
programmering kunnen realiseren.

5 | Strategie en activiteiten
2021 - 2024
In samenspraak met medewerkers,
vrijwilligers, Raad van Toezicht,
ambassadeurs en bezoekers zijn de
volgende strategische speerpunten
vastgesteld voor de komende
beleidsperiode:

• Doorontwikkelen van onze
vraaggerichte aanpak
• Hernieuwde aandacht voor taal
• Stedelijke expertisedeling op het
gebied van cultuurparticipatie
• Een gezond huis

Naast de Gemeente Rotterdam zijn
er vier fondsen die ons de afgelopen
beleidsperiode een belangrijke financiële
ondersteuning toekenden. In de
bedrijfsvoering hebben we financieel veel
aan deze fondsen gehad, waardoor we ons
hebben kunnen professionaliseren, maar
we merken wel dat de basis onzeker blijft.
In de jaren 2018 en 2019 werden we 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. Vanaf 2020 zijn
we gehonoreerd als categorie 3 podium.
Door deze honorering hebben we onze
zaalprogrammering en de programmering
van onze festivals kunnen verrijken met
grotere namen, waar vooral onder jongeren
in de wijk vraag naar is. Deze grote namen
creëren trots in de wijk, en trekken ook weer
meer aandacht voor andere, kleinschaligere
programmering. Daarnaast werd Studio de
Bakkerij voor de algehele programmering
ondersteund door het VSB Fonds en Stichting
Bevordering van Volkskracht. Tot slot zijn
we in januari 2019 door het Fonds voor
Cultuurparticipatie uitgekozen als één van de
achttien MeeMaakpodia in Nederland.

Oma Greet zet in de Havenloods Live de mensen
achter het lokale nieuws in het zonnetje. Deze
talkshow verbindt diverse mensen met elkaar en
brengt het publiek in contact met parels uit de wijk

Sociale innovatie via eigen producties en
talentontwikkeling
De focus lag in de periode 2017 - 2020 op
onze rol als presentatiepodium. We zien
echter dat de meerwaarde voor de wijk
vooral betekenis krijgt in onze eigen lokale
producties, zoals ‘Door de ogen van…’
de jaarlijkse decembervoorstelling en de
talkshow ‘Havenloods Live’ in samenwerking
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• Sociale innovatie via eigen
producties en talentontwikkeling

met de lokale krant ‘De Havenloods’.
In de nieuwe beleidsperiode zien we onze
eigen producties, die op unieke wijze
professioneel theater, gemeenschap en
sociale thema’s verbinden, als essentieel
onderdeel van ons bestaansrecht. Om te
zorgen dat onze wijkgerichte aanpak breder
draagvlak vindt, gaan we de samenwerking
aan met nieuwe professionele makers die we
kennis laten maken met onze aanpak, en die
we uitdagen om deze verder te ontwikkelen
en aan te scherpen. Hiermee leveren we een
waardevolle en zeer specifieke bijdrage aan
de sector en aan de stad als het gaat om
talentontwikkeling.
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 | Studio de Bakkerij

Dit talent ontwikkelt zich niet altijd via de
gebaande paden. Spoken word kunstenaars,
urban talent, schrijvers en muzikanten zijn vaak
autodidact en bewegen zich in alternatieve
netwerken. In onze programma’s ontsluiten we
deze netwerken en betrekken wij ambitieuze
en veelbelovende denkers en makers in
het zetten van hun eerste stappen naar
professionalisering. Hierdoor innoveren we
mee aan een cultuuraanbod dat inspireert en
verwondert en dat past bij de stad. We zijn
klaar om de learnings van de afgelopen jaren
breder te delen in de stad, en we zien kansen
om ons business model hiermee te verrijken.
We geven jonge makers de ruimte om zich te
ontwikkelen, zoals in de decembervoorstelling
2019: De Rotterdamse Melanta Ayon had een
rol als meemaker en actrice en actrice Elène
Zuidmeer regisseerde wijkbewoners die hun
verhaal vertelden.
Programma’s op het gebied van sociale
innovaties zijn de afgelopen jaren mogelijk
gemaakt door aanvullende subsidies van
de gemeente Rotterdam. Aangezien deze
subsidies per 2021 niet meer beschikbaar
zijn voor cultuurplaninstellingen en deze
programma’s wel de drijvende kracht van
onze instelling zijn, nemen wij daarom deze
producties op in onze structurele begroting
2021-2024.

Doorontwikkelen vraaggerichte aanpak
Het succes van Studio de Bakkerij de
afgelopen jaren is voor een groot deel
te danken aan onze vraaggerichte
programmering en aan onze eigen
producties. We kennen de wijk inmiddels
goed en ons team ontwikkelt al sinds
de oprichting van Studio de Bakkerij het
zaalprogramma en de eigen producties
met de wijkbewoners in ons achterhoofd.
Sinds 2018 gaan we een stap verder en
experimenteren we ook met co-creatie
met de wijk. We vragen wijkbewoners
en instellingen in de wijk, zowel sociaal
als cultureel, om actief met ons mee te
programmeren en te organiseren. Ons team
zet haar kennis en expertise in om hierin
te begeleiden en om kwaliteit te bewaken.
Dit leidt tot een gevoel van eigenaarschap
onder de wijkbewoners: Studio de Bakkerij is
ook van hen.
De samenwerking en vervlechting met de
wijk komt zowel terug in onze programmering
als in onze organisatie. Zo kiezen wij er
bewust voor om met elkaar op bezoek te
gaan bij mensen en instellingen in onze
omgeving. Op deze manier kunnen we ook
binnen onze organisatie meer kennis van en
begrip voor onze omgeving creëren.
Vanwege het succes en de positieve reacties
uit de wijk voelen we ons gesterkt om het
experiment met deze werkwijze de komende
jaren voort te zetten, uit te breiden en te
stabiliseren. In de periode 2021 - 2024
maken we de transitie van losse initiatieven
en experimenten naar een coherente
aanpak. In 2019 heeft de programmaleider
binnen het traject van het MeeMaakPodium
een methodiek ontwikkeld om te komen
tot een vraaggerichte programmering.
Deze wordt in 2020 aangescherpt waarna
alle programmaonderdelen van Studio
de Bakkerij ermee vormgegeven kunnen
worden. Deze methodiek is gericht op het
mee laten doen van de omgeving van de
instelling bij het maken van programma’s
met een artistieke waarde uitgevoerd door
professionals.
Vanuit de meedenkgroep ‘jeugd’ kwam de vraag
voor meer professioneel jeugdtheater op de
zondagen en in de vakanties. Samen met deze
groep zoeken we voorstellingen uit die passen bij
de wensen van de bewoners. Meestal organiseert
8 de meedenk groep ook randprogrammering bij
de voorstellingen.

Als participant doorloop je drie fases:

Studio de Bakkerij wil Rotterdam-Noord nog
beter leren kennen en het hele stadsdeel
bedienen. Daarom zoekt Studio de Bakkerij
naar nieuwe ontmoetingen met bewoners,
organisaties en instellingen. Bijvoorbeeld
met gratis programmering en toegankelijke
jeugdactiviteiten. In de nieuwe beleidsperiode
tellen we niet alleen het aantal bezoekers dat
de drempel van Studio de Bakkerij passeert,
maar ook het aantal ontmoetingen dat we
hebben. Zo gaan we op onderzoek in de wijk
en nodigen de wijk natuurlijk ook bij ons op
bezoek uit. Als participant maak je kennis met
Studio de Bakkerij en doe je mee. In deze fase
activeren we bezoekers tot het vaker bezoeken
van programmering van Studio de Bakkerij en
verleiden we ze om meer te doen dan alleen
te kijken. We verleiden ze om mee te gaan
maken.

In 2019 zijn we gestart met
de jongerenambassadeurs.
Zij gaven aan zelf avonden te willen
organiseren en kregen in 2019 de
sleutel van Studio de Bakkerij om dit
te doen. Zij bepalen de inhoudelijke
invulling van de avond en bereiken
daarmee andere jongeren uit
Rotterdam-Noord, die anders niet zo
snel hun weg naar Studio de Bakkerij
zouden vinden. Deze programmering
zorgt voor verbinding en er worden
bruggen gebouwd tussen mensen
en tussen diverse stijlen. Daarnaast
bezoeken ze met de wijkverbinder
andere
kunstinstellingen
om
inspiratie op te doen en kennis te
maken met verschillende disciplines.

Meemaken: het creëren van een gevoel van
eigenaarschap van Studio de Bakkerij in
Rotterdam-Noord.
Vervolgens maken we personen en/
of organisaties die enthousiasme en
betrokkenheid tonen verantwoordelijk
voor onze culturele huiskamer, als
gastprogrammeur of maker. We begeleiden
hen om hun wensen of dromen op gebied
van kunst en cultuur te bewerkstelligen. Sinds
2017 hebben we al een trouwe, diverse kring
van ambassadeurs opgebouwd en hebben
we met veel wijkbewoners mogen werken.
De komende periode verdiepen we deze
waardevolle verbindingen naar duurzame
samenwerkingen. Daarnaast maken bewoners
en organisaties mee in onze festivals,
randprogrammeringen en jeugdactiviteiten. En
onze galeriefunctie wordt benut door lokale
kunstenaars die inhoudelijk aansluiten op
onze programma’s. Ook onze verhuur bekijken
we steeds meer in relatie tot publieksbereik.

In ‘Door de Ogen van’, staat steeds
een gast uit Rotterdam-Noord centraal
staat, die wordt geïnterviewd en die
zijn/haar favoriete film toont. Tijdens
deze avonden wordt er gekookt door
mensen uit de wijk. In de komende
periode bieden we nog meer ruimte
aan dit soort parels.
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Meedoen: Het bewerkstelligen van nieuwe
ontmoetingen in Rotterdam-Noord door
dialooggericht werken.

Randvoorwaarden vraaggerichte aanpak

Alhoewel de zaalverhuur zorgt voor een
aanzienlijk deel van onze baten, kijken we
steeds beter naar gastprogrammering die
past in onze visie. Wanneer deze meemakers
enthousiast zijn en verder willen kunnen ze
gaan meedenken in een volgende fase.
Meedenken: Het maken en versterken van
verbindingen in Rotterdam-Noord.
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In deze fase treffen we ons trouwe theater,
film- en festivalpubliek, netwerkpartners en
meemakers die ondertussen aan Studio de
Bakkerij verbonden zijn. Samen met hen
nemen we het programma van Studio de Bakkerij
onder de loep. We bevragen stadsdeelbewoners
kritisch: wie kennen ze al in de omgeving en
wie willen ze leren kennen? Aan wie willen ze
ons voorstellen? Welke vragen, wensen en
dromen hebben ze? Hoe kan Studio de Bakkerij
hierin een rol in spelen? We willen inwoners uit
Rotterdam-Noord meer met elkaar in contact
brengen en zijn daarom continu in gesprek met
onze bezoekers om te onderzoeken hoe we dit
kunnen doen. We brengen samen met hen in
kaart waar we het verschil maken.

Vraaggerichte programmering vergt
veel personele inzet en kan niet door
1 programmeur gedaan worden.
Daarom werkt Studio de Bakkerij met
diverse programmamakers. Een spil in
de MeeMaakMethodiek is bovendien
de wijkverbinder. Zij zoekt naar nieuwe
ontmoetingen met bewoners, organisaties
en instellingen. Zij is op veel verschillende
plekken in de wijk aanwezig en is heel
actief bezig met het aantrekken van nieuwe
partners. Zij maakt deel uit van een
aantal bestaande wijknetwerken en is het
eerste aanspreekpersoon voor inwoners
uit onze omgeving. Zij zorgt ervoor dat
al deze contacten hun weg vinden in de
organisatie. Een productieondersteuner
die programmamakers en inwoners helpt
bij het uitvoeren van de activiteiten en
daarin professionele ondersteuning biedt is
noodzakelijk. Daarnaast zullen in de komende
beleidsperiode een junior-wijkverbinder en
een productieleider worden toegevoegd aan
het team en werken we met verschillende
freelance programmamakers, gericht op
verschillende publieksgroepen.
De afgelopen jaren gaven we steeds meer
ruimte aan programmamakers uit de wijk, zoals
Sammie Sadano (jongerenprogrammering)
en Hanina Ajarai (taalprogrammering).
Met behulp van deze sleutelfiguren maken
we ons team én ons publiek meer divers
en zetten we in op een groter bereik onder
Stedelijke Toekomstbouwers en Wijkgerichte
Vrijetijdsgenieters. Maarten Bakker bewaakt de
kwaliteit en grote lijn, en zorgt dat de trouwe
groep van Stadse Alleseter verbonden blijft.
Dialooggericht
De rol van de wijkverbinder en de juniorwijkverbinder ontwikkelt zich de komende
jaren door in relatie tot de behoeften van het
publiek en de partners. Zij gaan zich nog meer
richten op duurzame bestendige inhoudelijke
samenwerkingen en praktische samenwerking
met locaties in onze omgeving. Door met elkaar
in gesprek te gaan werken we dialooggericht.

Voor verschillende groepen zijn er
meedenkgroepen. De seniorengroep kwam
met de vraag om door de weeks overdag te
programmeren. In 2020 loopt een pilot om op de
laatste donderdag van de maand een matinee
voor senioren te programmeren. Yvonne Keuls
nam in januari de aftrap.
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Studio de Bakkerij is zich in dit proces bewust
van meerdere uitdagingen. Alles wat we doen
moet realistisch blijven in mens en middelen.
De initiatieven die uit de meedenkgroepen
komen worden beoordeeld op haalbaarheid
en in samenwerking uitgevoerd. We hebben
maar 1 fysieke ruimte, soms ervaren we een
‘gevecht’ om de ruimte. We zoeken daarom
naar meer praktische samenwerking met
bijvoorbeeld Huizen van de Wijk. Daarnaast
hebben we contact met woningcorporaties
die ruimtes in de wijk beschikbaar stellen
voor ‘community’ activiteiten. De corporaties
zoeken naar invulling voor programmering
in deze ruimtes en hebben ons daarvoor
benaderd. Een bijkomend voordeel is dat we
op deze manier op verschillende plekken in
de wijk zichtbaar zijn als een satellietlocatie.

van wie Nederlands niet de moedertaal
is. In samenwerking met Stichting Lezen en
Schrijven, SOL en de taalcoach van WMO
Radar en Hanina Ajarai organiseren we deze
taaltalkshows voor kinderen en volwassenen.
Dit is een duidelijk voorbeeld dat is ontstaan
door onze antennes in de wijk. Deze talkshow
trekt een zeer divers publiek, met aan de
ene kant inburgeraars via de taal-instituten,
en aan de andere kant geïnteresseerde
bewoners die kennis willen nemen van
diverse taal-onderwerpen.
In de komende periode zetten we in op
meer van dit soort impactvolle cross-overs
waar verschillende publieksgroepen met
elkaar in contact komen. Studio de Bakkerij
staat op een ‘kruispunt’ in de wijk, tussen de
bakfietsmoeders uit het Liskwartier, de volkse
groep bewoners uit de Agniesebuurt en de
kleurrijke bewoners van het Oude Noorden.
Met dit soort ‘kruispuntprogrammeringen’,
brengen we de verschillende groepen met
elkaar in contact. Ook verkennen we nieuwe
domeinen. Zo werd binnen de kaders van het
Ook van Jou Festival 2019 een samenwerking
gestart met Excelsior en Sport Noord om ook
jongeren te verleiden tot cultuurdeelname.
Daarnaast werkten we samen met
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten. Dit
soort onverwachtse partnerships blijven we
opzoeken.

Co-creatie met andere organisaties
Studio de Bakkerij ontwikkelde in de
afgelopen periode een aantal sterke formats,
die een begrip zijn geworden in de buurt,
zoals het kinderzomerfestival ‘De Zoete Inval’.
Om nieuwe publieksgroepen bij deze formats
te betrekken, worden de formats de komende
periode in toenemende mate ingevuld in cocreatie met partners. Een bestaand voorbeeld
is het Gist Podium, een maandelijks taal- en
muziekpodium dat we in 2014 zijn gestart.
Vanaf seizoen 2018 - 2019 is dit onderdeel
geprogrammeerd door Jimmy Adelina van
muziekschool Vocalz.
In 2019 zijn we gestart met Hanina’s Taal
Talkshow en de kinderkletsshow. Vanuit
de gemeente Rotterdam, de taalcoaches
en taalaanbieders in de wijk en Stichting
Lezen en Schrijven werd aangegeven dat er
behoefte is aan programma’s op het gebied
van taal, voor zowel kinderen als volwassen,

Studio de Bakkerij werkt regelmatig met andere
organisaties om in co-creatie tot nieuwe projecten
te komen. Het ‘Ook van Jou’ festival is gemaakt
met meer dan 10 verschillende groepen en
organisaties en diverse bewoners uit RotterdamNoord. Door samen te werken komt er een diverse
programmering en een divers publiek.
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We zien dat als het gaat om participatie en het
verbinden van de wijk het niet meer is ‘u vraagt,
wij draaien’, maar het gaat steeds meer richting
de kracht van de community, waarbij de vraag
wordt gesteld: ‘Wat kunnen jullie zelf doen’
en hoe kunnen wij ondersteunen, begeleiden
en verder brengen. Wij zien dit als een zeer
positieve ontwikkeling.

Hernieuwde aandacht voor taal
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In de voorbereidende gesprekken met
het team van Studio de Bakkerij, en het
opstellen van een SWOT-analyse, kwam naar
voren dat de organisatie haar oorsprong
in taaltheater graag hernieuwde aandacht
wil geven. Taalontwikkeling is één van de
onderscheidende basiswaarden die ten
grondslag lag aan het ontstaan van Studio
de Bakkerij. Voor artistiek directeur Maarten
Bakker is het een vanzelfsprekendheid
geworden om een zaalprogramma samen
te stellen dat ‘talig’ is. Zo zijn er vaak
voorstellingen gebaseerd op kinderboeken,
talkshows en teksttoneel te zien en is er
binnen de exposities altijd een link met taal
te vinden.
Binnen ons professionele team is de
aandacht voor taal vanzelfsprekend. In onze
meedenkgroepen is de aandacht voor talige
programma’s niet altijd vanzelfsprekend.
Omdat Maarten Bakker voorheen het hele
programma maakte, maar we nu met
meerdere programmamakers samenwerken
merken we dat de aandacht voor taal niet
altijd meer aanwezig is. Hier zullen we de
komende beleidsperiode op sturen, taal
blijft immers een belangrijk instrument voor
verbinding. Bovendien kwam de afgelopen
jaren een specifieke vraag vanuit de wijk
naar taalontwikkelingsprojecten. In de
laatste twee jaar van deze beleidsperiode
zijn verschillende nieuwe formats
gelanceerd om hieraan te beantwoorden,
zoals koekieboekie, de tweewekelijkse
voorleesmiddag en de eerdere genoemde
Hanina’s taaltalkshow en de kinderkletsshow.

onderwijs plezier in taal wil (terug) geven.
De leesvaardigheid en het plezier in lezen
bij 15-jarige scholieren is de laatste jaren
achteruit gehold, zo meldden de media
nog in december 2019. Een kwart van
hen is laaggeletterd. Zij beleven geen
plezier aan taal. Dat mogen we niet laten
gebeuren. Kinderen staan hierdoor meteen
op achterstand. In Rotterdam bestaan er
tientallen programma’s om laaggeletterdheid
te bestrijden, maar er is niet één programma
met kunst & cultuur. Het begint allemaal
met plezier in taal. In 2020 wordt een pilot
uitgevoerd in IJsselmonde. Met de resultaten
daarvan gaan we de komende vier jaar op
en na school meer programma’s ontwikkelen,
ook met partners in de wijken.
In onze hernieuwde aandacht voor taal
staat het leren ‘taal geven’ aan je verhaal
centraal. We richten ons op kinderen en
volwassenen die de Nederlandse taal (nog)
niet volledig machtig zijn en willen hen
empoweren om zich verder te ontwikkelen.
Wijkbewoners die taal wel spreken zijn
worden aangemoedigd om zich aan
te sluiten als vrijwilliger. Zo ontstaat er
kennisdeling en ontmoeting.

We investeren de komende
beleidsperiode in het zoeken naar talige
samenwerkingspartners om de aandacht
voor taal weer terug te krijgen. Zo zijn we
inmiddels onderdeel van de Taalcoalitie.
Op initiatief van KCR hebben de Openbare
Bibliotheek, Studio de Bakkerij, Poetry
International, Jeugdtheater Hofplein en
Villa Zebra een taalcoalitie opgericht die
leerlingen in het primair en voortgezet

Met de koekieboekie voorleesochtenden bereiken
we kinderen uit Rotterdam-Nood voor wie voorlezen
niet altijd vanzelfsprekend is. Deze ochtenden
en middagen worden geheel door vrijwilligers
gerund en in samenwerking met diverse partners
georganiseerd.
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Stedelijke expertisedeling op het gebied
van cultuurparticipatie
We zien dat het belang van kleinschaligheid
en wijkniveau groter wordt, ook voor
grotere instellingen en bedrijven. In de
afgelopen jaren heeft Studio de Bakkerij
zich ontwikkeld als expert op het gebied
van lokale verbinding. We delen deze
opgebouwde expertise al binnen het
culturele domein, bijvoorbeeld met Theater
Dakota in Den Haag, dat gelegen is in een
wijk die vergelijkbare uitdagingen deelt met
Rotterdam-Noord. Dakota is onderdeel van
de proeftuinregeling van OC&W. Doordat
beide instellingen 1 directeur delen vindt er
automatisch veel uitwisseling plaats.

Met kleinschalige eigen producties kan Studio de
Bakkerij op locatie spelen zoals op scholen en in
wijkgebouwen. In seizoen 2019-2020 wordt een
pilot gedraaid in samenwerking met de KCR en
de afdeling Jeugd van de Gemeente Rotterdam.
De voorstelling ‘Mama is niet bang’ wordt door
heel Rotterdam op plekken gespeeld waar de
cultuurparticipatie laag is.

Studio de Bakkerij wil graag verder groeien
in het delen van kennis en expertise,
ook buiten het culturele veld. Een sterke
infrastructuur waarin cultuur, welzijn en
andere domeinen op organische wijze
verbindingen met elkaar aan gaan ziet
Studio de Bakkerij als een vereiste om haar
werk te kunnen doen.

In navolging van de interactieve
kleutervoorstelling ‘Mama is niet bang’
produceren we de komende periode twee
keer per jaar een voorstelling of productie
die kan reizen door de stad en eventueel de
regio. Om dit mogelijk te maken verstevigen
we onze banden met gelijkgestemde
theaters in de stad en met de huizen van
de wijk. Hiermee bouwen we aan onze
stedelijke uitstraling. We exporteren niet
alleen onze eigen producties maar ook
onze aanpak. Studio de Bakkerij heeft
de afgelopen 4 jaar kunnen fungeren als
proeftuin voor het werken met de wijk en
we hebben ons ontwikkeld tot expert op dit
gebied. Deze expertise kan goed vertaald
worden naar andere plekken in de stad. De
komende periode onderzoeken we hoe we
deze expertise kunnen inzetten, zo kunnen er
bijvoorbeeld per jaar 2 producties worden
ontwikkeld die op verschillende locaties in
de stad spelen, in huizen van de wijk en op
scholen, waarin we samenwerken met KCR.

De afgelopen vier jaar hebben we met onze
manier van werken gebouwd aan onze
positie als theater van de wijk met stedelijke
uitstraling. We hebben vooral resultaten
geboekt in de wijk door onze inspanningen
rond vraaggericht programmeren. De
komende vier jaar willen we doorbouwen
aan onze experstisedeling, zodat we ook als
theater stedelijke impact kunnen krijgen.
Studio de Bakkerij is aangesloten bij de
werkgroep ‘Samen meer Rotterdammers’.
Samen met 21 andere culturele instellingen is
dit initiatief genomen om het aanbod in de
wijken te verbeteren. Met het doel om in 2024
70% van de Rotterdammers te bereiken en
met name publiek dat anders niet zo snel in
aanraking komt met theater. Studio de Bakkerij
zal in samenwerking met (culturele) aanbieders
uit de wijken Prins Alexander en IJsselmonde,
co-programmeren in deze wijken. Dit doen wij
met onze programma’s die zorgen voor een
ander publieksbereik, zoals de taaltalkshows.
In deze gebieden is de cultuurparticipatie nog
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heel laag en daarom zetten wij daar onze
expertise in.

Een gezond huis
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Een gezond huis is het basisspeerpunt
van waaruit we onze andere speerpunten
kunnen realiseren. Studio de Bakkerij is in
2012 als particulier initiatief gestart met
veel goodwill van medewerkers en stevige
ondersteuning van een enthousiast team
van vrijwilligers. Dankzij de bijdrage vanuit
het cultuurplan in de periode 2017-2020
hebben we de kans gekregen om door te
groeien naar een professionele instelling. De
bijdrage vanuit het Cultuurplan hebben we
evenredig kunnen matchen met toekenningen
van vier grotere fondsen voor de totale
programmering zoals de toekenning als
MeeMaakPodium van het Fonds voor
Cultuurparticipatie, de zogenaamde ‘SKIP’
van het Fonds Podiumkunsten en bijdragen
voor de algemene programmering van onder
andere het VSB fonds, Stichting Bevordering
van Volkskracht en diverse kleinere fondsen.
Dankzij deze aanvullende financiering zijn we
steeds meer activiteiten gaan ontplooien die
impact hebben in de wijk en die tegelijkertijd
meer personele inzet vragen. We werken
met veel vrijwilligers, de tweewekelijkse
voorleesmiddag voor kinderen wordt
bijvoorbeeld geheel georganiseerd en
uitgevoerd door vrijwillige inzet. Onze
floormanagers zijn ook allemaal vrijwilligers.
Al onze betaalde krachten, draaien
maandelijks gemiddeld twee keer per
maand vrijwillig een floormananagersdienst.
Dit is natuurlijk heel mooi, maar het schuurt
ook. Studio de Bakkerij zou, volgens de fair
practice code dit soort taken eerlijk willen en
moeten kunnen belonen. We kijken ernaar uit
om in de volgende cultuurplanperiode een
culturele instelling te zijn, die niet op cruciale
posten leunt op vrijwilligers (floormanagers,
en ook de administratieve en facilitaire
taken) en waar mensen niet worden
overvraagd. Na zes jaar bouwen is het tijd
om onze investeringen te bestendigen om de
continuïteit te waarborgen. In deze periode
staat het toewerken naar een gezond huis
dan ook hoog op de agenda.

Het team en vrijwilligersteam van Studio de
Bakkerij is zeer divers. Afgelopen jaar bezochten
we op de teamdag de moskee bij ons in de buurt
en aten we gezamenlijk een Iftar aangezien onze
teamdag in de Ramadan viel.

We zijn er trots op dat we de
cultuurplanbijdrage van de Gemeente
Rotterdam hebben kunnen vermenigvuldigen
met bijdragen van andere fondsen. Hierin
zit voor de komende beleidsperiode echter
ook een risico. Op basis van gesprekken
met de contactpersonen van de fondsen
zien wij een bedreiging als het gaat om
de continuering van deze inkomsten. De
fondsen zijn enthousiast over onze plannen
en activiteiten, maar zien de toekenningen
als ‘opstart’ bijdrage. De fondsen hebben
niet de doelstelling een instelling structureel
te financieren. Dit laatste wordt beschouwd
als een verantwoordelijkheid van de
Gemeente Rotterdam. Er zal nog wel worden
aangevraagd kunnen worden voor projecten,
maar het wegvallen van fondsen voor onze
structurele activiteiten betekent dalende
inkomsten voor de komende jaren. We
kunnen dit niet opvangen met de inkomsten
uit kaartverkoop en verhuur. Deze zullen
de komende jaren niet groeien omdat we
publiek bereiken dat niet per se financieel
heel daadkrachtig is. Wat betreft de verhuur
van ons pand zitten we aan de maximale
capaciteit. Om een gezond huis te blijven is
het noodzakelijk dat gemeente Rotterdam de
komende jaren een grotere investering doet
in Studio de Bakkerij, zodat we het huidige
niveau kunnen vasthouden.
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Personeel

Een gezond huis betekent daarnaast dat de
boog niet altijd gespannen kan staan. In
de afgelopen periode hebben we gemerkt
dat - alhoewel het kernteam een enorme
slag geslagen heeft op het gebied van
professionalisering en zelfsturing - het nog
steeds kwetsbaar is, met name omdat het
zo’n klein team is. Er is enorm hard gewerkt
om te komen waar we nu zijn. Daar zijn
we samen trots op, maar er heeft ook
uitholling plaatsgevonden. Bij uitval door
ziekte of persoonlijke omstandigheden van
teamleden komt er bovendien direct een
grote druk te liggen op zijn/haar collega’s.
Om het bestaande werk en de ambities
goed en gezond te kunnen blijven uitvoeren
is uitbreiding van het team nodig. Jonge
talenten die kunnen leren van onze ervaren
medewerkers en die werk uit handen kunnen
nemen is gewenst, zeker met het oog op
de ambities voor de komende periode. Een
goed fundament is de basis voor de culturele
huiskamer van Rotterdam Noord.

We blijven bij het aantrekken van nieuwe
personeel bewust zoeken naar kandidaten
die zorgen voor een verbreding van ons
huidige team. Wij kijken daarbij zowel naar
(culturele) diversiteit als naar personen
die subgroepen binnen Rotterdam-Noord
vertegenwoordigen.

Studio de Bakkerij heeft in 2018
deelgenomen aan het collectieve
Rotterdamse cultuurpublieksonderzoek
(Whize). Uit de resultaten blijkt dat de
grootste groep onder ons publiek de Stadse
Alleseters zijn (zie Rotterdams culturele
doelgroepenmodel). Studio de Bakkerij heeft
vooral een lokale aantrekkingskracht en weet
de buurtbewoners goed aan te spreken met
hun aanbod. Bezoekers komen uit de directe
omgeving van de instelling. Vergeleken met
2017 is er in 2018 een significante groei
van Stedelijke Toekomstbouwers onder
de bezoekers van Studio de Bakkerij. Een
kansrijke doelgroep voor Studio de Bakkerij is
uitbreiding van het bereik van de Stedelijke
Toekomstbouwer. Deze groep is heel divers,
ze zijn tussen de 18 en 50 jaar, maken
plannen voor de toekomst en brengen veel
tijd door met familie en vrienden. Onder
deze doelgroep vallen ook gezinnen. Studio
de Bakkerij weet deze groep al redelijk goed
te bereiken (tweede doelgroep in Rotterdam
voor Studio de Bakkerij), maar hier is ruimte
voor groei.

6 | Inclusiviteit en Publieksbereik
Culturele diversiteit en inclusie zijn verankerd
in het DNA van Studio de Bakkerij. Als
culturele huiskamer van Rotterdam-Noord
passen we een inclusieve aanpak toe die
zich niet alleen vertaalt in het programma,
maar ook in personeel, publiek en partners.
Hoewel het voor een klein team soms lastig
is harde cijfers aan de ambities te hangen
voor personeel volgen we de code.
Programma

“Hoofdoelgroepen van Studio de
Bakkerij
zijn in Rotterdam de Stadse Allesete
rs,
Elitaire Cultuurminnaars en de Act
ieve
Families. Wanneer je kijkt naar de
spreiding in de stad zien we een
lokale
aantrekkingskracht : Studio de Bak
kerij
trekt vooral publiek uit de omgev
ing
en vervult daarmee een sterke loka
le
functiebehoefte........Studio de Bak
kerij heeft
een lokale aantrekkingskracht en
weet de
buurtbewoners goed aan te spreke
n met hun
aanbod. Studio de Bakkerij onders
cheidt zich
hiermee van andere cultuurplanin
stellingen.”

Studio de Bakkerij verzorgt in samenwerking
met de omgeving in de nieuwe beleidsperiode
een inclusief programma waarin aanbod zal
zijn voor de diverse groepen die RotterdamNoord rijk is. Jong talent zal afgewisseld
worden met gevestigde orde. Ook talent uit
de wijk zelf zal in al z’n diversiteit een podium
kunnen vinden in Studio de Bakkerij.

Uit: Publieksanalyse rapport Studio
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Publieksbereik
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Focusgroepen in ons publiek

• Ouderen 65+ en kwetsbare groepen

Als culturele huiskamer willen we alle
bewoners van Rotterdam-Noord bedienen.
In de periode 2017-2020 hadden we al
speciale aandacht voor bewoners die niet
vanzelfsprekend in aanraking komen met
kunst en cultuur. Daarnaast is het belangrijk
dat onze programmering bereikbaar is
voor diverse mensen door toegankelijkheid
in entreeprijs. Op basis van het bereik
in de afgelopen jaren en het collectieve
Rotterdamse cultuurpublieksonderzoek zullen
wij ons de komende cultuurplanperiode,
naast het breed programmeren in de wijk
voor volwassenen, in het bijzonder richten op
inwoners die extra aandacht nodig hebben.
In de komende beleidsperiode leggen we de
prioriteit op drie focusgroepen. Binnen alle
drie besteden we aandacht aan diversiteit
in de breedste zin van het woord: cultureel,
seksueel, gender, opleidingsniveau etc.

We richten ons specifiek op (eenzame) ouderen
en kwetsbare mensen om juist
ook deze groep de kans te geven anderen te
ontmoeten. Door hen actief te houden zorgen
we voor een gezondere samenleving. De
meesten bereiken we via onze partners. Deze
samenwerking is essentieel: onze partners
kennen de doelgroep.
• Jongeren (13 - 25 jaar)
Jongeren weten de weg naar Studio de
Bakkerij nu met name te vinden via Gist Podium
en de Jongerenambassadeurs. Cultuur kan
een grote rol van betekenis spelen. Via de
(jongeren) ambassadeurs onderzoeken we
waar jongeren behoefte aan hebben en op
welke manier we ze beter kunnen bereiken. We
weten jongeren al steeds beter te bereiken. Dit
een hele kansrijke groep voor de komende vier
jaar.

• Kinderen en hun (groot)ouders
Kennis maken met kunst en cultuur kan niet jong
genoeg gebeuren. Het zorgt voor zelfexpressie
en daarmee voor meer weerbaarheid. Daarom
zijn kinderen van 0-12 een focusgroep voor
ons. We betrekken ook hun (groot)ouders en
verzorgers actiever in de programmering de
komende periode door randprogramma’s
belangrijker te maken. Zo bereiken we meer
impact bij deze publieksgroep.

We hebben gekozen voor deze focusgroepen,
omdat uit onze ervaring en uit de wijkscan
blijkt dat bij deze groepen, ongeacht culturele
achtergrond, de grootste uitdagingen maar
ook de grootste kansen liggen. In 2024 hebben
we voor alle drie deze focusgroepen sterke
programmalijnen ontwikkeld samen met onze
partners.
7 | Interconnectiviteit

Ouderen 65+ zijn de komende jaren een van onze
focusgroepen. In de afgelopen jaren maakten
wij ieder jaar een decembervoorstelling waar
er speciale aandacht was voor ouderen. De
jonge Rotterdamse schrijfster Elfie Tromp schreef
in 2018 een monoloog voor de december
voorstelling ‘Rotterdam Vergeet je niet’, zij droeg
deze monoloog 2 maal zelf voor tijdens de
voorstellingen.

Studio de Bakkerij staat midden in de
maatschappij en kan alleen succesvol zijn
dankzij haar samenwerkingspartners, zowel
landelijk als regionaal. We maken gebruik van
en spelen in op wat de omgeving ons te bieden
heeft. We werken samen met verschillende
instellingen om nog meer connectie te maken
met onze doelgroep. Zij adviseren ons over de
inhoudelijke aansluiting met de doelgroepen.
Door samenwerkingen met andere theaters,
welzijnsinstellingen, scholen en taalorganisaties
kunnen wij elkaars krachten versterken en
bereiken wij deelnemers en publiek dat nog
niet eerder in Studio de Bakkerij is geweest. Wij
werken samen binnen verschillende domeinen,

16

met organisaties en individuen, met culturele
instellingen, met welzijnsinstellingen, met
scholen, met sportorganisaties. Wij geloven dat
we op die manier verbindingen kunnen leggen
met andere publieksgroepen en verrassend
kunnen blijven voor onze omgeving.

verbonden aan Kinderparadijs Meidoorn
als pedagogisch werker. De belangrijkste
partners hierin zijn SOL Netwerk, Stichting
Lezen en Schrijven, Kinderparadijs Meidoorn,
Rotterdammers voor elkaar en Humanitas.
Interconnectiviteit met voorschoolse opvang

Interconnectiviteit met culturele instellingen
In opdracht van Stichting Peuter&Co en
in samenwerking met MaasTD en Theater
Zuidplein bereikten we de afgelopen jaren
2400 peuters. Op dit moment wordt gezocht
naar hernieuwde samenwerking.

Binnen de keten van culturele instellingen
zijn we een plek waar mensen kunnen
kennismaken met kunst en cultuur en liefde
voor kunst en cultuur kunnen ontwikkelen.
Uit publieksonderzoek wordt geconcludeerd
dat Studio de Bakkerij uniek is in de stad.
Door de geografische ligging bedienen we
ons eigen publiek. De meest dichtbijgelegen
grote culturele instelling voor professionele
theaterbeleving is Theater Rotterdam. Wij
zien de nabijgelegen ligging hiervan in
de meeste gevallen als een pre. Studio
de Bakkerij kan door het verschil in
schaalgrootte juist een brugfunctie vervullen
op weg naar Theater Rotterdam. Dankzij
Studio de Bakkerij kunnen inwoners uit
Rotterdam-Noord die niet naar het centrum
kunnen of willen, dichtbij huis van cultuur
genieten. Binnen de culturele instellingen
zijn de intermediairs als Cultuur Concreet
en KCR en organisaties als CineNoord
onze belangrijkste partners.

Binnen de meedenkgroepen werken we samen
met jongeren, met ouderen, met kinderen en
met ouders. De wijkverbinder legt connecties
met verschillende domeinen en geeft hier
specifiek aandacht aan. Tijdens het jaarlijkse
‘Ook van Jou’ festival treden we hiermee naar
buiten en is de verbinding zichtbaar met sport,
welzijn en beeldende kunst in het openbaar
domein (SKAR). Onze belangrijkste partners
hierin zijn de Wijkraad Liskwartier, bewoners uit
Rotterdam-Noord en lokale ondernemers.
Interconnectiviteit landelijk
Studio de Bakkerij werd in 2019 onderdeel van
de ‘Participatie Federatie,’ een coalitie van
twaalf culturele instellingen in de vier grote
steden van Nederland, die zich inzetten voor
communitybuilding en inclusieve cultuur via de
podiumkunsten. Het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
is aangehaakt als kennispartner en er is
binding met bestaande BIS-instellingen,
kunstvakonderwijs en lokale collega’s. We
sluiten met voorbeeldprogramma’s aan bij
evenementen en manifestaties in Nederland.
Aangezien Maarten Bakker ook directeur is
van theater Dakota, cultuuranker in de wijk
Escamp Den Haag zijn er op regionaal niveau
vergaande samenwerkingen met theater
Dakota. We delen kennis en projecten.

Interconnectiviteit met andere domeinen
zoals welzijn en taal
Als culturele instelling werken we veel samen
met welzijnsorganisaties uit de wijk. Veel van
het bereik van nieuw publiek gaat allemaal via
deze partners. De wijkverbinder is aangesloten
bij het netwerk van de wijkorganisaties. We
zullen dit in de komende beleidsperiode
uitbreiden naar maatschappelijk werk op
scholen. We richten ons op samenwerkingen
die verschillen in cultuurdeelname verkleinen
op het gebied van armoede, eenzaamheid,
sociale integratie en preventie om zo de
actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk
verschillende groepen mensen (beter) mogelijk
te maken. We werken aan cross-overs in
doelgroepen en inhoud, zo is programmeur
Mitchell Sam-Sin (Sammie Sedano) ook

Tot slot besteden we aandacht aan de
duurzaamheid van samenwerkingen. Studio de
Bakkerij investeerde de afgelopen jaren veel,
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Interconnectiviteit met de directe omgeving

en wil een aantal van haar samenwerkingen
verduurzamen. De komende periode
onderzoeken we hoe we samenwerkingen
gezond kunnen houden, ook na een aantal
jaar.
8 | Innovatie
Studio de Bakkerij is innovatief in werkwijze,
programmering en zichtbaarheid.
Innovatie in werkwijze
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Het ontwikkelen van onze meemaakmethodiek
sluit aan bij het gemeentelijke uitgangspunt
innovatie. In aansluiting op de behoeften
van nieuwe doelgroepen maken we samen
met deze doelgroepen programmering. De
afgelopen jaren zijn we voortrekker geweest
op het snijvlak van welzijn en cultuur. Hier
gaan we mee door. We hebben mooie
pilots in handen, die we door ontwikkelen en
waarmee we letterlijk naar buiten treden op
onder andere het ‘Ook van Jou’ festival of in
de gebieden Prins Alexander en IJsselmonde.
Taalorganisaties hebben ons gevonden,
waardoor we nu samen cultuur inzetten voor
vraagstukken in de wijk. Dit zien we als onze
verantwoordelijkheid. Daarnaast worden
we vanaf 2020 uitbetaalpunt van kleine
Opzoomermeeprojecten. Wij zien dit als
een kans, doordat we hierdoor zoveel meer
inwoners over de vloer krijgen kunnen we het
gesprek aangaan en nog meer ontdekken wat
de wijk bezighoudt.
Innovatie in programmering
We blijven zoeken naar jonge makers die
inspelen op dat wat de wijk bezighoudt
en waar mogelijk samen met de wijk
voorstellingen of presentaties maken. Dit
is risicovol, want we hebben ervaren dat
een traject met jonge makers niet altijd een
tevreden resultaat geeft. In de toekenning
van de SKIP subsidie 2020-2021 wordt
expliciet genoemd en gewaardeerd dat wij
het risico durven te nemen om jonge makers
een podium/speelplek te geven. Daarnaast
proberen wij namen aan te trekken die

specifieke groepen in de wijk aanspreken en
bedienen, maar die vaak niet kostendekkend
zijn.
De commissie vindt dat Studio de Bakkerij
zich qua artistieke positie ten opzichte van
de andere kleinschalige vlakke vloer podia
in Rotterdam duidelijk onderscheidt. Hoewel
de prognoses van de bezoekersaantallen
voor de komende periode op hetzelfde
niveau blijven, waardeert de commissie de
wijze waarop Studio de Bakkerij werkt aan
publieksbinding. Ze waardeert daarnaast
de wijze waarop buurtbewoners inspraak
hebben op de programmering van het
podium waardoor de aansluiting met het
publiek geborgd wordt.
Uit de beoordeling van de SKIP-aanvraag ‘20-’21

Innovatie in zichtbaarheid
In deze tijd is publieksbereik steeds
persoonlijker. Er zal een uitbreiding en
verandering plaatsvinden van middelen die
we inzetten in relatie tot ons publieksbereik. Nu
wordt iedereen op dezelfde manier bediend.
De komende beleidsperiode kijken we welke
middelen passen bij welke publieksgroepen.
We zetten hiervoor een differentiatie in van
pr-medewerkers in: een specialist in de
traditionele PR en een specialist in nieuwe
communicatiemiddelen. In het kader van
de Meemaakmethodiek vragen we onze
meemakers actief de programma’s onder de
aandacht te brengen bij hun achterban. 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. We zullen meer de wijk ingaan en
buiten onze muren denken, zodat we nog meer
zichtbaar zijn. 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.
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10 | Resultaten van het inhoudelijk
beleid in 2024

Uit de scan die Studio de Bakkerij eind
2018 heeft gedaan op de website
codeculturelediversiteit.nl kwam het volgende
naar voren: ‘De instelling besteedt veel
aandacht aan diversiteit op het gebied van
Publiek, Programma, Personeel en Partners
(goed tot uitstekend).’
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 wordt 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
meer divers geworden. Zowel in het kernteam
als bij de vrijwilligers zijn nieuwe leden
toegevoegd met een niet-westerse achtergrond
of uit andere minderheidsgroepen. Het
vrijwilligersteam bestond in 2018 uit ongeveer
40 vrijwilligers. Studio de Bakkerij focust zich op
het aantrekken van vrijwilligers die het team
meer divers maken.
Ook in de samenstelling van de Raad van
Toezicht is bewust gezocht naar diversiteit. Dit
heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een
diverse samenstelling van de Raad van Toezicht
op gebied van man/vrouw verhouding, leeftijd
en culturele achtergrond.
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.
Daarnaast heeft Studio de Bakkerij
samenwerkingen met speciale PR-kanalen om
diverse interculturele doelgroepen in RotterdamNoord te bereiken zoals Stanvaste Radio en
interculturele bewonersverenigingen.
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Programma
• In 2024 organiseert Studio de Bakkerij
240 voorstellingen, presentaties en
activiteiten (voorstellingen, talkshows en
MeeMaak-programmeringen) per jaar op
de eigen locatie en satellietlocaties. Het
volledige programma is vraaggericht,
en richt zich voornamelijk op RotterdamNoord. De bewoners herkennen zich
in het programma en zijn trots op hún
culturele huiskamer.
• In 2024 is het netwerk van lokale
programmamakers versterkt en hebben
zij een grotere rol in de programmering
van Studio de Bakkerij. De artistiek leider
stuurt het netwerk aan /bij wanneer
nodig, programmeert minder zelf en
bewaakt vooral de grote lijnen. In 2024
heeft Studio de Bakkerij zich ontwikkeld
van theater naar MeeMaakPodium.
Publiek
• In 2024 bereiken we 16.000 mensen
• In 2024 is het percentage bereikte
Stedelijke Toekomstbouwers even groot
als de groep Stadse Alleseters die Studio
de Bakkerij bedient. Daarnaast is er een
significante toename in bereik onder
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters, ten koste
van Elitaire cultuurminnaars. *
• In 2024 heeft Studio de Bakkerij een
nieuwe stap gemaakt op het gebied van
bereik via social media.
Personeel
• In 2024 is de positie van de wijkverbinder
binnen de organisatie uitgebreid naar
1 FTE, die structureel gefinancierd
wordt. Er is een junior wijkverbinder aan
het team toegevoegd. Er zijn nieuwe
ambassadeursgroepen die actief
meedenken over jeugd- en ouderen-

* Zie Bijlage A voor tabel publieksbereik volgens
doelgroepen model Whize
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9 | Culturele diversiteit

programmering, en er zijn minstens
twee nieuwe formats ontstaan vanuit de
gesprekken met de wijk.

11 | Bedrijfsvoering, inclusief
fair practice code
Personele inzet

• In 2024 is de zakelijke kant van Studio de
Bakkerij geprofessionaliseerd en volledig
betaald. Daarnaast heeft er ontwikkeling
plaatsgevonden aan de artistieke kant,
en is er zicht op een mogelijke assistent
artistiek leider.
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• Door het organiseren van meer
ondersteuning, door te bouwen op
succesvolle formats en minder in te
zetten op tijdelijkheid komt er in het team
meer tijd voor reflectie en lange-termijn
denken. In 2024 wordt de werkdruk in het
kernteam als lager ervaren.
Partners
• Tussen 2021 en 2024 reizen er per
jaar twee voorstellingen en/of producties
van Studio de Bakkerij door Rotterdam.
Deze producties bereiken samen publiek op
minimaal 20 plekken per jaar. Ons netwerk
van gelijkgestemde podia in de stad en
van huizen in de wijk is uitgebreid naar
nieuwe stadsdelen.
• In 2024 heeft Studio de Bakkerij
partnerships die een win-winsituatie
opleveren bestendigd. Deze partnerships
zijn gelijkwaardig, en dragen niet alleen
bij aan een interessant programma met
impact, maar ook aan meer (meetbare)
zichtbaarheid in de wijk.
• In 2024 werkt Studio de Bakkerij samen
met minstens twee nieuwe partners
in nieuwe domeinen, te weten het
sociale domein en het domein sport. De
samenwerkingen ontstaan binnen de
festivals van Studio de Bakkerij en vinden
daarbuiten doorgang.

Studio de Bakkerij werkt de komende jaren
aan een bedrijfsvoering die past bij de
nieuwe koers. Vraaggericht programmeren
en co-creatie vragen om een andere aanpak:
werken met bewoners vraagt om intensieve
begeleiding en aandacht. Door het hebben
van een parttime directeur wordt een hoge
mate van zelforganisatie van het team
verwacht. Zelforganisatie vraagt om eigen
verantwoordelijkheid. Het wordt daarom nog
belangrijker om het team eerlijk te kunnen
belonen voor hun werk. De beloning van het
personeel is de grootste uitdaging binnen de
Fair Practice Code. Studio de Bakkerij is niet
aangesloten bij een CAO en hanteert eigen
arbeidsvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd
op de CAO Nederlandse Podia. Echter heeft
Studio de Bakkerij geen pensioenvoorziening,
wordt gewerkt met een 40-urige werkweek
in plaats van 36 zoals in de CAO en zijn
er geen onregelmatigheidstoeslagen. Het
leeuwendeel van het werk wordt door ZZPers
uitgevoerd waar geen sociaal vangnet
voor is. Dit zorgt voor een kwetsbare en
onwenselijke situatie. Studio de Bakkerij
zou deze ZZPers liever een dienstverband
aanbieden.
De werknemers van Studio de Bakkerij
hebben veel liefde voor het vak en staan
achter de missie, maar geven aan tegen de
grenzen aan te lopen van wat nog wenselijk
is. Iedere betaalde werknemer of ZZPer die
meer structureel aan ons verbonden is werkt
2 diensten per maand (14 uur totaal) vrijwillig
als floormanager bij een voorstelling om de
vrijwilligers aan te sturen en de kasstroom
te bewaken. Dit komt omgerekend op 112
vrijwillige uren uitgevoerd door regulier
personeel.
Deze situatie is niet meer wenselijk en
in de komende beleidsperiode zal dan
ook een betaalde floormanager worden
aangetrokken die een deel van deze uren
gaat invullen.
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Wenselijke gezonde verdeling betaald en onbetaald werk | Totaal FTE 10,11

Voornemen is om per 01-01-2021 aan te
sluiten bij de CAO Nederlandse Podia. En
een deel van de ZZPers in dienst te nemen
om een stevigere basis voor de stichting te
verzorgen.
Om de gestelde ambities waar te maken
is uitbreiding van het team nodig. Enerzijds
gebeurt dit door het sterke en betrokken
team van vrijwilligers nog beter in te zetten.
Anderzijds moet betaalde versterking
aangetrokken worden op het gebied van
techniek, pr&productie en floormanagement.

Met de beoogde aansluiting bij de CAO
Nederlandse Podia neemt Studio de
Bakkerij de stap om tot eerlijke beloning
van werknemers te komen. De artiesten
en gezelschappen die bij Studio de
Bakkerij spelen worden ‘fair’ betaald
en worden meestal vertegenwoordigd
door een impresariaat die hun belangen
vertegenwoordigd.
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Huidige verdeling betaald en onbetaald werk | Totaal FTE 8,45

Financiering

de continuering van deze inkomsten. De
fondsen zijn enthousiast over onze plannen
en activiteiten en zien de toekenningen
als ‘opstart’ bijdrage en hebben niet de
doelstelling een instelling structureel te
financieren. Dit laatste wordt beschouwd als
een verantwoordelijkheid van de Gemeente
Rotterdam. Er zal nog wel aangevraagd
kunnen worden voor projecten, het wegvallen
van fondsen voor onze structurele activiteiten
in de periode 2012-2024 betekent dalende
inkomsten voor de komende jaren.

Studio de Bakkerij heeft altijd al oog gehad
voor een gezonde financieringsmix.
De structurele bijdrage van de gemeente van
120K was in 2017 en 2018 ongeveer 30% van
de totale omzet. De rest bestond uit overige
subsidies, eigen inkomsten en particuliere
fondsen.

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 | Studio de Bakkerij

Zoals ook in hoofdstuk 5 is benoemd heeft
Studio de Bakkerij eind 2019 en 2020 een
stevige impuls gehad voor het vraaggericht
werken van het Fonds Cultuurparticipatie en
het VSB Fonds. Met 70K per jaar hiervoor
hebben we een mooie start kunnen maken.

Per 2020 kunnen cultuurplaninstellingen ook
geen aanspraak meer maken op culturele
projectsubsidies. Hiermee valt ook een deel
van onze inkomsten weg.

We zijn er trots op dat we de
cultuurplanbijdrage van de Gemeente
Rotterdam hebben kunnen vermenigvuldigen
met bijdragen van andere fondsen. Hierin
zit voor de komende beleidsperiode echter
ook een risico. Op basis van gesprekken
met de contactpersonen van de fondsen
zien wij een bedreiging als het gaat om

Voor de komende beleidsperiode blijft
de stichting werken aan een gezonde mix
van gelden. Echter bij het toegankelijk
houden van de programmering voor minder
financieel daadkrachtige publieksgroepen
zullen de inkomsten uit kaartverkoop en
horeca niet meer stijgen.

41%

29%
16%
10%
4%

Inkomsten verdeling 2018 | Totaal € 426.724

22

Fondsen en projectsubsidies kunnen weinig
voor ons exploitatietekort betekenen.
Bij een eerlijkere betaling, minder
overbelasting van personeel en de
broodnodige uitbreiding van het
personeelsbestand zal een groter
exploitatietekort ontstaan.
Ook vallen voor 2021-2024 niet meer alleen
de presentaties onder de aanvraag aan de
Gemeente Rotterdam maar ook onze lokale
producties en overige activiteiten. Daar waar
dit in 2017-2020 nog niet het geval was.
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Studio de Bakkerij doet een
grotere aanvraag voor de volgende
cultuurplanperiode vanwege de
volgende redenen:
• We dienen ons totaalplan in met ruim
240 activiteiten per jaar;
• De waarschijnlijk wegvallende gelden
van de fondsen voor structurele
bijdragen. De fondsen zijn enthousiast
over onze plannen en activiteiten, maar
zien de toekenningen als ‘opstart’
bijdrage. De fondsen hebben niet de
doelstelling een instelling als Studio de
Bakkerij structureel te financieren;
• Het bescheiden bedrag dat Studio de
Bakkerij op dit moment van de gemeente
ontvangt voor de vele werkzaamheden
die verricht worden die impact hebben
op de wijk en stad;
• Het wijkgericht werken dat aansluit op
de gemeentelijke uitgangspunten is zeer
arbeidsintensief. De activiteiten die in
samenwerking met bewoners worden
georganiseerd vragen meer personele
inzet;
• Naleven van de fair practice code.
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Bijlage A Tabel publieksbereik volgens doelgroepen model Whize

Stadse Alleseters
Elitaire
Cultuurminnaars
Klassieke
Kunstliefhebbers
Actieve Families
Randstedelijke
Gemakzoekers
Digitale Kijkers
Stedelijke
Toekomstbouwers
Wijkgerichte
Vrijetijdsgenieters
Overige
Totaal bezoekers

Bereik 2018
Rotterdam
30,5%
10,2%

Bereik 2018
Nederland
24,2%
11,6%

Prognose 2024
Rotterdam
23%
3,5%

Prognose 2024
Nederland
20%
9%

3,1%

5,5%

3%

5%

9,9%
4,1%

11,9%
8,7%

10%
7%

11%
10%

7,6%
23%

6,9%
18,7%

8%
25%

7,5%
18%

11,1%

11,1%

20%

18%

0,5%

2,5%

0,3%
1,4%
Bereikt 2018
Prognose 2024
5.220
16.000
(verantwoording
CP)
11.620
(activiteiten
buiten CP)

