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A. Toelichting op de gerealiseerde activiteiten

1. Samenvatting
2017 was voor De Tekstsmederij het eerste jaar in een nieuwe realiteit: het deel uit maken van de
vierjarige regeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Als organisatie zonder ervaring binnen
een meerjarige regeling, maakten we voor het eerst kennis met de extra mogelijkheden en
verplichtingen die met deze positie verbonden zijn. 2017 was voor De Tekstsmederij op meerdere
fronten een nieuwe start: het lanceren van een nieuw ontwikkelingstraject, het ontmoeten van
nieuwe, beginnende schrijf- en regietalenten, een directie- en bestuurswissel en het organisatorisch
en bestuurlijk verduurzamen en professionaliseren van de organisatie. Vooral dit laatste gegeven; de
transitie van een organisatie die op incidentele basis programma’s ontwikkeld, naar een organisatie
die op lange termijn opereert was en is een ontwikkeling die aandacht vergt. Daarbij was er minder
budget beschikbaar dan oorspronkelijk begroot, o.a. door het wegvallen van de subsidie van het Fonds
Podiumkunsten. In 2017 hebben we een nieuw plan moeten ontwikkelen, gebaseerd op de
beschikbare middelen. Dit plan legt de nadruk op onze kernactiviteit: het opzetten van een nieuwe
structuur voor onze talentontwikkelings-activiteiten.
Wij zijn vol goede moed de uitdagingen aangegaan en hebben gaandeweg De Tekstsmederij
meer smoel gegeven. De herpositionering van De Tekstsmederij als onderdeel van Letteren (met een
cross-over naar theater, in plaats van andersom) was een belangrijke stap voor ons. Net als de
zoektocht naar een nieuw, divers tableau van toneelschrijftalenten die door de rest van de sector (nog)
niet is opgemerkt. Ondertussen begonnen wij ook met het testen van een nieuw publieksprogramma,
het stroomlijnen en verder optimaliseren van de organisatie en het inspelen op een hernieuwde
behoefte vanuit de sector aan oorspronkelijke toneelschrijftalent. Met dank aan het Letterenfonds
leerden wij dit jaar van soortgelijke organisatie in het buitenland over mogelijke vormen van
organisatiestructuren en talentontwikkelingsprogramma’s.
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Dit alles zorgde voor een bewogen 2017, waarin wij niet stil hebben gezeten. De Tekstsmederij
heeft weer smoel gekregen, we hebben talentvolle schrijvers aan ons weten te binden, nieuwe
samenwerkingsverbanden opgezet, een nieuwe website gelanceerd - zodat het ontwikkelproces
online te volgen is en een belangrijke vervolgstap gemaakt in het professionaliseren van de
organisatiestructuur.

2. Overkoepelende analyse activiteiten en doelstellingen
De activiteiten die wij ontplooien hebben een dubbelzijdige functie: aan de ene kant het werven van
nieuwe, talentvolle toneelschrijvers en aan de andere kant het promoten van het
toneelschrijfambacht. Om te waarborgen dat onze talenten in de toekomst een productieve praktijk
kunnen opbouwen, moet er zorg worden gedragen voor het produceren van meer nieuw
Nederlandstalig toneelschrijfwerk. Dit zal alleen gebeuren als daar ook een actieve vraag naar is vanuit
het publiek. Dit is de reden dat talentontwikkeling en ‘publieks-ontwikkeling’ bij ons altijd hand in hand
gaan.
Alles overziend hebben we m.b.t. onze eerste doelstelling boven verwachting gepresteerd in
2017. We hebben twee keer een inspiratieweek georganiseerd, waar zich uiteindelijk meer dan 66
potentiële smeders (schrijvers en regisseurs) uit alle hoeken van het land voor hebben aangemeld. Wij
zijn daarbij vooral tevreden dat we met een relatief korte campagne, op basis van onze verworven
naam, een grote groep mensen hebben weten te bereiken. Door onze stijl van samenwerken (wij
betrekken bijvoorbeeld diverse gerenommeerde acteurs, producenten, en podia bij onze
programma’s) werken wij ook impliciet aan het verbreden van de aandacht voor toneelschrijvers. Dit
levert positieve aanverwante resultaten op; zo fungeren de acteurs die de teksten voorlezen door hun
enthousiasme op natuurlijke wijze als ambassadeurs voor De Tekstsmederij en het toneelschrijven. Op
deze manier wordt onze boodschap vanuit verschillende hoeken uitgedragen.
Daarbij is het goed om te zien dat het type smeders dat op ons afkomt divers is in
vooropleiding, stijl, en werkpraktijk. Wanneer het aankomt op diversiteit in culturele achtergrond is er
echter nog ruimte voor verbetering.
Om die instroom te verbreden zijn wij in 2017 begonnen met het uitrollen van diverse
workshops toneelschrijven in het veld, zoals bijvoorbeeld bij Poetry Circle Nowhere. Ook met onze
andere activiteiten hebben wij ingezet om in 2018 een meer diverse groep potentiële smeders te
kunnen bereiken en activeren.
Met betrekking tot de tweede doelstelling hebben wij in absolute aantallen minder
gepresteerd dan wij zouden willen, de bezoekcijfers waren gemiddeld lager dan voorgaande jaren.
Echter, voor De Tekstsmederij zal de nadruk gezien de aard van onze programma’s, altijd blijven liggen
op de kwalitatieve inhoudelijke verbinding van publiek en maker. Om die kwalitatieve inhoudelijke
verbinding tot stand te kunnen brengen zijn onze programma’s kleinschalig van opzet.
In 2017 hebben we er voor gekozen om ons te richten op het vormgeven en bestendigen van
ons Talentontwikkelingsproject; dit heeft geresulteerd in het verbinden van nieuwe partners, het
behalen van nieuwe bronnen van sponsorinkomsten en duurzame ondersteuning van een aantal
financiers – allemaal partijen die onze visie op talentontwikkeling onderschrijven en ondersteunen. Nu
de inhoud van het traject geformuleerd is, kunnen we in 2018 aandacht geven aan het ontwikkelen
van onze strategie m.b.t. onze publieksprogramma’s. De aanzet is hiervoor reeds gemaakt: in 2018
staan er twee edities van Live Schrijven op de planning, in samenwerking met ISH!. Op het moment
van schrijven is de eerste uitvoering geweest, welke rond de 400 bezoekers heeft getrokken.
In het kader van publieksbereik heeft ook onze nieuwe website een belangrijke impact gehad.
De veelzijdigheid van de site (dat werkt als leven archief van de geschreven en te schrijven teksten)
zorgt ervoor dat het een bijzonder interactief en wervend middel is om (nieuw) publiek te bereiken.
Wij verwachten in 2018 de volledige mogelijkheden van de nieuwe site te kunnen benutten.
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3. Analyse per programma

Foto: Martijn de Rijk geeft een filosofieworkshop aan de deelnemers van de inspiratieweek.

Inspiratieweken
2 keer 4 dagen / naar planning
De inspiratieweken hebben een positieve impact gehad. Het is een laagdrempelige kennismaking
tussen De Tekstsmederij en potentiele smeders, waardoor wij actief ons netwerk vergroten. Voor de
deelnemers is het een intense, maar positieve ervaring. Zelfs wanneer de inspiratieweek geen vervolg
kent in een volgende fase van het traject is de week van betekenis voor de deelnemer, o.a. door het
opbouwen een netwerk van gelijkgestemde theaterprofessionals. Binnen de twee georganiseerde
weken is er daadwerkelijk cohesie ontstaan tussen de deelnemers, wat zich uitte in nieuwe
Facebookgroepen en uitgebreid mailcontact.
Een belangrijk signaal dat van deze weken is uitgegaan is dat je niet per se een opleiding tot
schrijver nodig hebt om toneelschrijver te zijn. De interesse voor toneelschrijven is veel groter dan in
eerste instantie gedacht/ Dat vinden wij een belangrijke boodschap om uit te dragen en dat hebben
we kunnen doen door het organiseren van deze weken, met de bijkomende publiciteit. Met dit
programma hebben we een handreiking kunnen doen om de stap naar de professionele praktijk te
verkleinen. Dit hebben we gedaan door de deelnemers aan te spreken op hun kracht, tools aan te
reiken voor hun verdere carrière, en hen geholpen in het opbouwen van een netwerk.
Met de inspiratieweken hebben wij positie gekozen als een van de meest laagdrempelige en
benaderbare talentontwikkelingsinitiatieven die er is. Dat is belangrijk omdat wij op deze manier uit
de structuur kunnen breken waarin talentontwikkeling specifiek is voorbehouden aan een groep
voorgeselecteerde mensen.
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Foto: Jade Olieberg en Lisa Giezen vertellen over hun tekst tijdens de presentatie van de Ontmoeting.

Ontmoetingstraject
4 koppels / opbouw naar max. 5 koppels in 2020.
Voor het vervolg van de inspiratieweken, het ontmoetingstraject, werden de volgende koppels
geselecteerd (resp. schrijver en regisseur):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sytske van Koeveringe en Marijn Graven
Jade Olieberg en Lisa Giesen
Ashley Boom en Loek de Bakker
Maarten Hopman en Pieter van Nieuwenhuyze
Michiel Westbeek en Zen Roorda
Esther van der Krol en Inge Wannet

Zij kregen begeleiding van Willibrord Keesen, Martine Manten, en Simon Weeda.
Het ontmoetingstraject is een fase van 1,5e maand. Voor de smeders geeft deze fase een gelegenheid
om te onderzoeken hoe een samenwerking tussen schrijver en regisseur eruit kan zien, vanuit hun
eigen ambacht bezien. Hierbij leren wij de smeders kritisch na te denken over hun ambacht,
methodiek, hun eigen maakproces en wat de voorwaarden tot co-creatie zijn.
De strategie om vooral aandacht te geven aan het proces i.p.v. het resultaat was soms nieuw
voor de smeders. Zij vonden het ook niet altijd makkelijk om de gegeven tijd en ruimte voor onderzoek
te benutten - achteraf gaven ze echter allen aan dat dit een zeer waardevolle les geweest is. Daarnaast
heeft het horen spelen en lenze van de teksten door professionele acteurs (o.a. Sylvia Poorta, Gustav
Borremans, Sebastiaan Frowijn, en Jouman Fattal) in belangrijke mate bijgedragen aan hun
ontwikkeling en inzicht in het schrijf- en maakproces. De koppels hebben zich grotendeels enthousiast
getoond om samen verder te werken in een volgende fase.
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2017 was voor De Tekstsmederij de eerste keer dat we drie dagen achter elkaar in Theater Bellevue
stonden. Deze nieuwe vorm bracht productionele en publicitaire voordelen met zich mee, maar bleek
qua timing niet handig. De keuze voor een weekend was voor ons publiek minder aantrekkelijk dan
een programmering aan het begin van een week, zoals we dat eerdere jaren gedaan hebben.
Nieuw was ook dat alle gepresenteerde smeders in dezelfde fase zaten, in tegenstelling tot
voorgaande jaren. Iedere smeder presenteerde zich voor het eerst en had nog geen publiek
opgebouwd dat hen al langer volgt. We gaan evalueren of deze vorm gecontinueerd wordt of dat er
aanpassingen noodzakelijk zijn om het publieksbereik te vergroten.
Tegelijkertijd werkte de inhoudelijke doelstelling van dit programma (het platform bieden aan
nieuw talent) goed. Zo werd Sytske van Koeveringen naar aanleiding van het Ontmoetingstraject
geselecteerd voor een talentontwikkelingsprogramma van Productiehuis Frascati. Ook was de
inhoudelijke kwaliteit van de geschreven teksten hoog; taffelgasten Robbert van Heuven
(huisdramaturg NNT), Tom Helmer (huisdramaturg Theater Bellevue), en Caspar Nieuwenhuis
(artistiek directeur Likeminds) waren allen zeer te spreken over het gepresenteerde materiaal.

Foto: Sebastiaan Frowijn speelt in de Regiesessie van Maaike Bergstra.

Regiesessie
2 edities / naar planning
Vanuit de samenwerking met stichting De Versterking committeert De Tekstsmederij zich aan één
speciale Regiesessie per jaar, rondom de winnaar van het TheaterTekstTalent Stipendium. In 2017 was
dat toneelschrijver Maaike Bergstra. Zij kreeg de kans om, samen met een of meerdere regisseurs naar
keuze, fragmenten van haar stipendiumtekst anderhalve week uit te proberen op de vloer met acteurs.
De resultaten hiervan werden door De Tekstsmederij aan een publiek gepresenteerd. De Regiesessie
is bedoeld als een praktisch ingesteld leerproces voor zowel toneelschrijvers als regisseurs: hoe kom
je van tekst naar vloer? Hiermee vormt De Regiesessie een logische aanvulling op het Tekstsmederijaanbod.
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Voor deze Regiesessie werkte Maaike samen met regisseurs Albert van Andel, Roeland
Hofman, en Annelies van Wieringen. In Maaike’s eigen woorden: “De Regiesessie was een cadeau. Een
plek waar ik met acteurs en regisseurs samen kon werken en echt het proces aan kon gaan. Ik heb er
heel veel aan gehad.”
In januari organiseerde De Tekstsmederij ook een Regiesessie met toneelschrijver Dirk
Uiterwaal en regisseur Sterresoet van Schooten. Zij hadden het traject eerder doorlopen in 2016 en
zouden ook in dat jaar met de Regiesessie hun traject bij De Tekstsmederij afronden. Door praktische
omstandigheden is besloten de Regiesessie met een maand te verplaatsen van december 2016 naar
januari 2017.
In 2018 zal De Tekstsmederij ten minste drie Regiesessies organiseren, waaronder minimaal
twee voor doorstromende koppels uit het ingezette talentontwikkelingstraject.

Toneelleesclub
1 pilot editie / opbouw naar 1x p. maand in 2020
De Toneelleesclub is een nieuw programma van De Tekstsmederij en specifiek ontwikkeld om een
breed publiek kennis te laten maken met toneelteksten. Waar het lezen van romans normaal is, is het
lezen van theaterteksten dat niet. Met de Toneelleesclub willen we daar een verandering in brengen.
In een kleine groep (maximaal 15 man) en onder leiding van een ervaren professional bespreken we
een toneeltekst. Doelgroep van de Toneelleesclub is een niet professioneel publiek. We hebben
gekozen voor een informelere setting in het café, om zo de openheid van het gesprek te vergoten.
Voorafgaand aan de Toneelleesclub hebben we een digitale enquête uitgezet om de vraag naar
een dergelijk programma te toetsen. Aan de hand van de positieve respons op de enquête hebben we
besloten een piloteditie te organiseren met Rik van den Bos waar we zijn tekst ‘In Vrede’ bespraken.
Deze eerste editie was een proof of concept waarbij we hebben onderzocht of er vraag is naar een
dergelijk programma, op welke manier zo’n gesprek vormgegeven moet worden en wat de
productionele voorwaarden zijn. Zowel wij als publiek waren enthousiast, waardoor we het voor 2018
4 keer opgenomen hebben in onze planning.
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Foto: Abdelkader Benali presenteert de Middag van de Toneeltekst.

Middag van de Toneeltekst
1 keer per jaar / naar planning
De Middag van de Toneeltekst is een belangrijk programma van De Tekstsmederij, voornamelijk
gericht op professionals. Onze samenwerking met het Nederlands Theater Festival en het Prins
Bernhard Cultuurfonds brengt de bekendheid van De Tekstsmederij op een hoger plan. Daarnaast stelt
onze Staat van de Theatertekst ons in staat om het gesprek over toneelschrijven te blijven sturen en
aanwakkeren.
De staat van het Theater werd in 2017 uitgespreken door Özcan Gölpinar. Zijn pleidooi voor
meer ruimte voor toneelschrijvers, meer diversiteit en meer flexibiliteit m.b.t. het schrijfproces was
ons uit het hart gegrepen. Zijn staat onderstreepte impliciet ook het belang van een platform als De
Tekstsmederij.
Dit was de vierde editie van dit programma. Voor 2018 willen we het programma opnieuw
onder de lopen nemen om te kijken op welke manier we kritischer kunnen aansluiten bij de
ontwikkelingen binnen het veld en het noodzakelijke gesprek dat daarbij gevoerd moet worden. Met
onze partners zullen we de editie van 2018 zowel in vorm als inhoud, opnieuw bepalen.

Foto: Artistiek leider Timen Jan Veenstra geeft een toneelschrijfworkshop bij het Café Theater Festival.

Workshops
4 / uitvoeringen in toenemende mate naar 2020
Wij ontwikkelen workshops om nieuw talent te scouten en om het ambacht van toneelschrijven bij
een nieuwe generatie schrijvers onder de aandacht te brengen. Wij wachten daarmee bewust niet af
of talent naar ons toestapt, maar maken de beweging naar het talent toe.
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We hebben in 2017 een blauwdruk ontwikkeld voor de verschillende workshops, die wij nu het
hele jaar door kunnen aanbieden, ook in eigen beheer. In 2018 ligt de focus op het creëren van een
fijnmazige afzetmarkt, waar wij deze workshops aan kunnen verkopen. Hierbij kijken wij ook expliciet
op nationaal niveau. We gaan op zoek naar een strategie om het welslagen hiervan niet in de handen
van externe organisaties te leggen. Het scouten van nieuw talent is daarvoor te belangrijk.

4. Marketing en publiciteit
We hadden in 2017 twee focusgroepen: de nieuwe generatie toneelschrijvers en regisseurs en het
publiek dat waarde hecht aan het maken van nieuwe toneelteksten. De strategie voor het bereiken
van het publiek is:
1. korte campagnes specifiek op onze publieksactiviteiten, en
2. via de smeders en professionals die deelnemen aan ons traject werken aan fanbuiliding van
het publiek.
Uiteraard willen we graag zien dat het publiek ook in actie komt door deel te nemen aan de activiteiten,
maar latente interesse is in deze fase ook belangrijk: inspireren, enthousiasmeren, duurzame
betrokkenheid creëren. Dit doen we door een actueel inkijkje te geven in de wereld van onze smeders.
Ze delen hun maakproces door middel van updates.

Ook delen we op de site verschillende versies van
de tekst , zodat het publiek alvast theaterteksten in
de maak kan lezen.
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Resultaten lezers/bezoekers online:
Abonnees nieuwsbrief
Facebook fans
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website (oktober t/m december)

419
2.195
898
560
1.745
762

Voor 2018 gaan we meer inzetten op LinkedIn voor het bereiken van professioneel netwerk. Daarnaast
activeren de smeders een aparte Instagram-account om inzicht te geven in hun proces en op deze
manier publiek aan zich te binden. (in werking sinds januari 2018 en telt na twee maanden 418 volgers
in totaal)
Opgemerkt
De Tekstsmederij kreeg in 2017 een vernieuwde website, de meting van de statistieken is vanaf
oktober mogelijk (zie eerste tabel). Door de website als verzamelplek te gebruiken voor content moet
in 2018 een behoorlijke groei zich laten zien, doel is om meer dan 2.000 bezoekers te bereiken. Ook
willen we de tijd dat men op de site kijkt verlengen naar gemiddeld 5 minuten. Facebook is een goed
middel voor het bereiken van het publiek (zie tweede tabel)
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We zien dat sociale media het goed doen als verwijzing naar de website. Ook worden we goed
gevonden bij zoeken op het internet. Wat we nog beter kunnen doen is verwijzing vanuit diverse
andere sites. Onze partners en andere aanverwante organisaties kunnen we vragen om onze
organisatie te vermelden.

5. Belangrijke stakeholders in 1 oogopslag
De Tekstsmederij is een matchmaker. Niet alleen tussen talenten onderling (schrijvers-regisseurs)
maar ook tussen organisaties en instellingen binnen en buiten het kunstenveld. Daarbij gaan wij
samenwerkingsverbanden aan met organisaties die ons kunnen helpen bepaalde zwaktes af te dekken.
Zo hebben wij als toneelschrijforganisatie vanzelfsprekend minder expertise in huis wanneer het komt
op begeleiding van regisseurs. Om dit te ondervangen zijn wij een langdurige samenwerking gestart
met Likeminds en Toneelschuur Producties. Deze samenwerking heeft een wederkerige functie; wij
kunnen voor hen dienen als voorportaal van nieuw regie- en schrijftalent, en zij kunnen onze regisseurs
weer ondersteunen en voorbereiden op de werkpraktijk. In dit kader loopt ook een gesprek met het
Noord Nederlands Toneel.
Wij zijn ons bewust van de kleine afzetmarkt na het talentontwikkelingstraject. Om onze
smeders perspectief te geven committeren Likeminds en Toneelschuur zich om zich in te zetten om de
smeders in hun werkateliers (korte begeleidingstrajecten) een plek te geven, na afloop van het traject
bij de Tekstsmederij. Eenzelfde afspraak hebben wij met het Fringe Festival, die speciaal een
programmaplek voor onze smeders vrijhoudt.
Met het Café Theater Festival hebben wij een overeenkomst waarbij een talentvolle schrijver
die geprogrammeerd staat op hun festival, begeleiding kan winnen bij het schrijven van een nieuwe
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tekst. Eenzelfde samenwerking zijn wij van plan op te zetten met de cultuurhuizen in Amsterdam, met
als eerste speerpunt theater de Meervaart en de Tolhuistuin.
Een belangrijke stakeholder op financieel gebied is Stichting De Versterking. Zij steunt De
Tekstsmederij specifiek in de te ontwikkelen regiesessies, waarbij wij ook de winnaars van het
TheaterTekstTalent Stipendium faciliteren, georganiseerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Naast
Stichting de Versterking is het Letterenfonds ook een trouwe ondersteuner van onze programma’s.
In ons vierjarenplan hadden wij ingezet op een samenwerking met Stichting Literaire
Activiteiten Amsterdam. Van beide kanten was er enthousiasme en we hebben begin 2017 meerdere
plannen besproken en in meer of mindere mate uitgewerkt. Helaas heeft SLAA besloten zich te
focussen op haar eigen activiteiten.
Voor 2018 zijn wij bezig nieuwe samenwerkingen op dat gebied te formuleren. Eerste partners
zijn de OBA en Asko/Schonberg. Met de laatste willen wij o.a. een innovatief taallab opzetten, waarin
de functie en reikwijdte van taal (op het podium) onderzocht wordt.
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6. SWOT
Sterktes
Uniek
in
zijn
soort:
het
enige
talentontwikkelingsinitiatief dat de focus op de
toneelschrijver legt.
- Brede samenwerking met Bellevue, Toneelschuur,
Likeminds, OBA, NNT.
- Spreekt een jonge doelgroep aan
- Nog niet geïnstitutionaliseerd, kan nog inspelen op
actuele behoeftes
- Laagdrempeligheid en bereikbaar: hierdoor weinig
hobbels voor nieuw onbekend talent om in contact te
komen
- De Tekstsmederij in inmiddels een bekende naam in
het Amsterdamse en Nederlandse theatercircuit
- Voor het eerst meerjarig gesubsidieerd, waardoor
over langere tijd aan reikwijdte gewerkt kan worden

Zwaktes
-Toneelschrijven is een relatief onbekend
ondergewaardeerd ambacht in Nederland
- Potentieel schrijftalent is nog te homogeen in
afkomst en stijl
- Geen bekend concept, behoeft uitleg bij het publiek
- Nieuwe talenten zijn onbekend en trekken weinig
publiek
- Financiële situatie is zwak
- De organisatie overstrekt zichzelf te gemakkelijk
(organiseert en produceert makkelijk meer dan nodig
is)
- Nog onzeker: de financiering voor 2019 en 2020
- Geen aaneengesloten activiteiten/producties. Veel
korte afzonderlijke presentatiemomenten maken
publiciteit moeilijker

Kansen
- Bellevue, Likeminds, Toneelschuur, OBA, kunnen
bijdragen aan marketingbereik
- Nieuwe transdisciplinaire samenwerkingen
(bijvoorbeeld samenwerking met ASKO/Schonberg)
- Scouten toneelschrijftalent buiten gebaande paden
is nooit eerder gedaan. Veel potentie.
- Toneelschrijven wordt steeds bekender en
belangrijker in de sector
- Het vaste publiek is relatief jong en enthousiast
- Goede contacten met private investeerders die
enthousiast zijn over het concept
- Activiteiten als Live Schrijven kunnen dienen als
extra bron van inkomsten

Bedreigingen
- Kans op overname van concept (weggedrukt
worden uit markt)
- Afzetmogelijkheden beperkt: er is weinig plek voor
nieuwe toneelschrijvers in de huidige markt
- De afzonderlijke activiteiten gaan in absolute
aantallen geen groot publiek trekken
- Financiële situatie is niet stabiel
- De directie is overvraagd in uren
- Afhankelijk van andere organisaties m.b.t. podium
en programmering
- Kleine organisatie, veel verantwoordelijkheid ligt bij
slecht twee mensen (de directie)

Uit de SWOT analyse blijkt dat De Tekstsmederij de focus moet blijven leggen op haar eigen unieke
positie binnen het Nederlandse Letteren- en theaterbestel, en vanuit die kracht de samenwerking op
moet blijven zoeken met verwante partners. De Tekstsmederij is de enige
talentontwikkelingsorganisatie voor toneelschrijvers die makkelijk benaderbaar is en transparant in
haar selectieproces. En doordat het toneelschrijven nog erg homogeen is in Nederland (hoogopgeleid,
wit) liggen daar kansen om nieuwe stemmen toe te voegen. De Tekstsmederij is de experimenteerplek
bij uitstek, en kan daarmee naam maken als de plek waar nieuw talent, uit alle gezindten, ontdekt
wordt.
Omdat De Tekstsmederij een merk heeft opgebouwd, is het zaak daar gebruik van te maken.
De bekendheid onder het jonge publiek moet verder uitgebouwd worden, waarbij een inclusief beleid
gevoerd moet worden.
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Tegelijkertijd moet opgepast worden dat de ambitie niet leidt tot overvraging van de
organisatie. De financiële positie is per jaar afhankelijk van extra subsidiegevers of private
investeerders. Om een duurzaam beleid te kunnen voeren is financiële veiligheid noodzakelijk. Daarbij
moet stapsgewijs worden gewerkt aan eigen inkomsten die voortvloeien uit meer publieke
evenementen. Hier moet een degelijke analyse voor worden gemaakt met heldere doelstellingen,
zodat de organisatie haar eigen lijnen kan bewaken. Door de beperkte slagkracht van De Tekstsmederij
moet de organisatie daarnaast actief samenwerkingen blijven zoeken, waarbij steeds weer strategisch
moet worden omgegaan met de relatief kleinschalige aard van onze organisatie en onze positie t.o.v.
de samenwerkingspartner.

B Toelichting op de staat van baten en lasten op de balans
Het besteedbare budget voor 2017 was 117.843,-, dat is 104,2 procent van de ingediende begroting.
De wijzigingen die daaraan ten grondslag liggen worden hieronder toegelicht.

1. Baten
Eigen inkomsten
De publieksinkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. Reden hiertoe is dat de presentaties van de
ontmoetingen en de regiesessies minder bezoekers hebben gehad dan verwacht. Daarbij zijn er in de
begroting inkomsten opgenomen voor het organiseren van workshops waarbij de deelnemers
deelnamegelden betalen, deze vorm heeft in 2017 niet plaatsgehad. Omdat we besloten hebben eerst
onderzoek te doen naar de interesse voor de Toneelleesclub, hebben we louter één pilot editie
georganiseerd in 2017, dit heeft ook invloed gehad op de recette-inkomsten.
Sponsoropbrengsten
De omvang van de sponsoring is licht gedaald t.o.v. de begroting en er heeft een verschuiving
plaatsgevonden in de aard van de sponsoring. Op de begroting zijn er sponsorinkomsten van Theater
Bellevue opgenomen die betrekking hebben op zaalhuur en de inhuur van ondersteunend personeel.
Deze afspraak is in 2017 niet geldend geweest; we zijn overgegaan op een partage-afspraak waarbij
de sponsoring is komen te vervallen. Hiertegenover staan niet voorziene sponsorinkomsten van 6375,van Bruns&Niks voor het ontwerpen en maken van de website.
Indirecte opbrengsten
Anders dan begroot zijn er in 2017 geen uitgaven van ontwikkelde theaterteksten verkocht. Ook de
inkomsten van de verkoop van de programma’s valt lager uit. In 2017 is in eerste instantie focus
gegeven aan het ontwikkelen van het talentontwikkelingstraject en het uitdragen van workshops,
boven de verkoop van het programma Live Toneelschrijven. Duurzame acquisitie voor dit programma
bleek tijdrovend en gerichte verkoop vraagt om een specifieke investering.
We hebben in de loop van het jaar besloten om tijdens het programma een kleine bijdrage te vragen
voor de bar, deze waren niet begroot.
Subsidies en bijdragen
De verhouding tussen de bijdrage uit private middelen en de bijdragen uit publieke middelen wijkt af
van de begroting. We hebben besloten bij een privaat fonds een lager bedrag aan te vragen dan bij
een publiek fonds, omdat onze programma’s bij het publieke fonds (Letterenfonds) beter aansloten.
Dit heeft een daling van de bijdrage uit private middelen van 22,5 procent tot gevolg.
In 2017 was het mogelijk bij het Letterenfonds een ‘Wanderlust’ beurs aan te vragen; gelden
die speciaal geoormerkt zijn voor onderzoek m.b.t. de internationalisering van je organisatie. In 2017
hebben wij daar een bedrag van 10.000 euro voor gekregen, deze activiteiten waren bij de aanvraag
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niet voorzien. Dit maakt dat de publieke bijdrage verder is gestegen. Consequentie van deze extra
bijdrage is dat het een negatief effect heeft op ons percentage eigen inkomsten.

2. Lasten
Beheerslasten
De bureaukosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Kosten voor accountant en advies zijn in 2017 niet
nodig geweest en de posten kantoorbenodigdheden, telefonie en bankkosten zijn lager uitgevallen.
De overige kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Reden hiertoe is de investering die we
gedaan hebben in een nieuwe website. Daarbij was er in de begroting van 2017 geen representatiepost
opgenomen, terwijl er in 2017 wel kosten gemaakt zijn. De post ‘abonnementen en contributies’ is
verhoogd, gezien onze deelname aan IETM, in het kader van de Wanderlust subsidie. De reiskosten
zijn gedaald, reden hiertoe is de verhuizing van de artistiek leider naar Amsterdam.
Activiteitenlasten personeel
De activiteitenlasten personeel kennen een kleine daling van 5 procent. Opvallend hierbij is dat we
geen opdracht hebben gegeven aan schrijvers in 2017. De fase van het traject waarbij de schrijvers
een vergoeding krijgen is, anders dan gepland, gestart in januari 2018 en valt hiermee buiten de
afrekening van 2017.
Wat verder opvalt is dat de kosten voor de werving hoger zijn den begroot, dit heeft te maken
met het ontwikkelen en uitvoeren van het internationaliseringsonderzoek i.h.k.v. de Wanderlust
subsidie. Deze activiteit is niet voorzien geweest ten tijde van het opstellen van de begroting. De kosten
van de publiciteitsmedewerker zijn gestegen, na het aannemen van een meer ervaren medewerker.
Activiteitenlasten materieel
De activiteitenlasten materieel zijn hoger dan begroot.
De lasten in voorbereiding zijn lager uitgevallen dan begroot, dit heeft te maken met een lagere
huur voor de repetitiestudio en lage productiekosten voor de regiesessie, die een erg sobere
enscenering voorstond.
De lasten in uitvoering zijn hoger uitgevallen dan begroot. De reiskosten zijn 95 procent hoger
dan begroot en het sejours budget is 30 procent hoger dan begroot. Beiden zijn te verklaren door het
reizen en verblijven van de directie in het buitenland, in het kader van het Wanderlust onderzoek. De
post publieksvoorziening/ bar is gestegen, maar daar zijn inkomsten tegenover komen te taan. De
kosten voor de huur locatie zijn gedaald, gezien de eerdergenoemde nieuwe afspraak met Theater
Bellevue. De premiekosten en overige kosten materiaal zijn gedaald door de aard van uitvoering van
onze programma’s.
Publiciteit
We hebben ervoor gekozen in 2017 te investeren in de bouw en ontwikkeling van een nieuwe website,
boven andersoortige publiciteitsacties. Omdat in 2017 een wisseling heeft plaatsgevonden van de
publiciteit en marketingmedewerker, zijn er minder publiciteitsacties ingezet dan begroot en zijn de
kosten voor de acties en het drukmateriaal lager uitgevallen.

C Toelichting op het gerealiseerde percentage eigen inkomsten.
Het eigen inkomsten percentage is 36 procent, dit is afwijkend van de begrote eigen inkomsten. De
volgende variabelen liggen aan deze wijziging ten grondslag.
- Het AFK heeft De Tekstsmederij gehonoreerd voor een bedrag 60.522,- per jaar. In het
herziene plan van de Tekstsmederij is aangegeven dat het budget in toenemende mate wordt
ingezet en dat in 2017 een bedrag van 36.295,- zal worden gebruikt. De overige gelden worden
meegenomen naar 2019/2020. Door het bedrag van 60.522,- op te nemen bij de baten, daalt
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het eigen inkomstenpercentage. Wanneer het bedrag van 36.295,- gehanteerd wordt, betreft
het eigen inkomstenpercentage 44 procent.
In de aanvraag is de subsidie van private fondsen niet meegenomen in het eigen
inkomstenpercentage, omdat hier nog geen zekerheid over was op het moment van aanvraag.
Deze middelen zijn wel meegenomen in de afrekening.
We hebben een extra internationaliseringssubsidie van het Letterenfonds ontvangen
(Wanderlust), deze gelden waren geoormerkt voor internationaliseringsonderzoek. Deze
bijdrage was bij het indienen van de begroting nog niet voorzien en heeft een negatief effect
op het eigen inkomsten percentage.
Zoals in ‘B. toelichting op de staat van de baten en lasten’ aangegeven heeft er een
verschuiving plaatsgevonden van de sponsorinkomsten. Hoewel de aard van de sponsoring
gewijzigd is, is de omvang van de sponsoring 8 procent gestegen t.o.v. de begroting.
Zoals in B. ‘toelichting op de staat van de baten en lasten’ aangegeven zijn de eigen inkomsten
minder dan begroot. Dit heeft een negatief effect op het eigen inkomsten percentage.

In 2017 hebben we, ondanks het wegvallen van de sponsorafspraak met Theater Bellevue, meer eigen
inkomsten binnengehaald dan begroot. Het feit dat het percentage is gedaald, is toe te rekenen aan
de vooruit gegeven subsidie van het AFK.

D. Toelichting op de naleving van de kwantitatieve prestatieafspraken
In de aanvraag van de Tekstsmederij voor het Kunstenplan 2017-2020 staat in het inhoudelijk plan
aangegeven hoeveel talenten wij in de komende vier jaar zullen ondersteunen en hoeveel
publieksprogramma’s we de komende vier jaar zullen ontwikkelen en presenteren. Uitgangspunt
hierbij is dat beide aantallen in de komende vier jaar zullen groeien, naar een gewenst aantal in 2020.
De kwantitatieve gegevens in het aanmeldformulier zijn bij de aanvraag ingevuld voor het
talentontwikkelingstraject. Bij de presentaties zijn geen aantallen ingevoerd, zoals ook is aangemerkt
in de toekenningsbrief.

1. Presentaties talentontwikkeling
In 2017 zijn we het talentontwikkelingstraject voor de eerste keer gestart. Bij het samenstellen van de
deelnemers aan het traject hebben we een afweging gemaakt op basis van de gewenste werkdruk
voor de organisatie, de aard en kwaliteit van de aanmeldingen en de samenstelling van de groep
talenten. Voor de ontmoetingsfase (vanaf nu ‘De Tekstsmederij ontmoet:..’) werken we in vier jaar toe
naar het begeleiden van maximaal acht koppels, in de editie van 2017 waren dit er zes. Voor de
werkplaatsfase (vanaf nu ‘De Tekstsmederij leest:…’) werken we in vier jaar toe naar het begeleiding
van maximaal vijf koppels, in 2018 zullen dit er vier zijn. De teksten uit de ontmoetingsfase zijn in een
weekend op 3 dagen getoond in Theater Bellevue.

2. Prestaties publieksprogramma’s
In ons kunstenplan zijn de volgende publieksprogramma’s opgenomen die we in vier jaar zullen
ontwikkelen; workshop schrijven, toneelleesclub, n.t.b. publieksprogramma, schrijverslunch,
voordracht afstuderenden WFP, live toneelschrijven en de dag van de Toneeltekst.
- De workshops hebben we in 2017 ontwikkeld en ook al een aantal van uitgevoerd.
- Voor de Toneelleesclub hebben we in 2017 een pilot editie ontwikkeld. Na de ervaringen
van deze editie en een publieksonderzoek hebben we besloten het aantal leesclubs
stapsgewijs op te bouwen. Voor 2018 staan er vier edities gepland.
- Voor november 2017 stond er een programma met partner organisatie SLAA op de
planning. Helaas heeft SLAA zich hier in de aanloop van dit programma uit moeten
terugtrekken. Na toetsing van de doelstellingen hebben we besloten niet eigenstandig
door te gaan met het organiseren van dit programma.
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De voordracht van de afstudeerde studenten van de Writing for Performance (HKU),
hebben we in 2017 niet geproduceerd en zullen we in de komende jaren niet continueren.
Deze activiteit werd eerder ontwikkeld op verzoek van – en in samenwerking met, het ITs
Festival. Na wisseling van directie bij het ITs Festival en de herformulering van het festival,
heeft deze activiteit dit jaar niet plaats gevonden. We zijn met het ITs Festival in gesprek
of en in welke vorm we in de toekomst eventueel weer gaan samenwerken. Dit is mede
afhankelijk van de koers die het festival kiest.
We hebben besloten de schrijverslunch niet te organiseren. We stelde de ambitie om dit
programma in de komende vier jaar te ontwikkelen i.s.m. Theater Bellevue. We hebben er
voor gekozen om ons in eerste instantie te richten op 1 nieuw programma: de
Toneelleesclub. Dit hebben we besloten omdat de doelgroep gedeeltelijk overeenkomst is
en we het risico tot overaanbod binnen Theater Bellevue willen vermijden.
In 2017 zijn we bezig geweest met het ontwikkelen en uitzetten van Live Toneelschrijven.
In 2017 heeft nog geen activiteit plaatsgevonden, maar we hebben deze wel twee keer
ingeboekt voor 2018. Duurzame acquisitie blijkt tijdrovend en gerichte verkoop vraagt om
een specifieke investering.
De dag van de Toneeltekst heeft plaatsgevonden, in samenwerking met het Prins Bernhard
Cultuurfonds en het Theaterfestival.

E. Toelichting stand van zaken onderhoud en MOP
Niet van toepassing

F. Toelichting organisatie, directie/bestuur en toezicht
1. Bestuur en directie – Code Culturele Governance
In 2017 hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en de directie. Per 1 januari
2017 is Marijke Schaap toegetreden als zakelijk leider van de Tekstsmederij. Samen met Timen Jan
Veenstra als artistiek leider vormen zij de directie. Toegetreden tot het bestuur zijn Ellen Tjon-AMeeuw en Maarten Lammers. Het bestuur van de Tekstsmederij bestaat nu uit:
• Maarten Lammers; voorzitter
• Ellen Tjon A Meeuw; Penningmeester
• Maritska Witte; Secretaris
Het bestuur past de negen principes van de Code Cultural Governance toe. In 2017 heeft hier geen
uitzondering op plaatsgevonden.

2. Werkgeverschap en opdrachtgeverschap
De organisatie van de Tekstsmederij bestond in 2017 uit 2 directieleden, 1 marketing en
publiciteitsmedewerker, 1 productiemedewerker en 1 artistiek assistent (allen freelance). Alle
betrokkenen werken op basis van een opdrachtovereenkomst van 1 jaar, m.u.v. Timen Jan Veenstra,
wiens overeenkomst vier jaar (2017-202) bestrijkt.
Ten behoeve van de presentaties en programma’s geeft de Tekstsmederij kortlopende
opdrachten aan regisseurs, schrijvers, acteurs en presentatoren. De Tekstsmederij streeft naar een
passende vergoeding, rekening houdende met de specifieke werkzaamheden voor het betreffende
programma. Gezien het beperkte budget is de Tekstsmederij genoodzaakt op momenten af te wijken
van de CAO Toneel en Dans 2016-2019. Uitgangspunt blijft een gelijkwaardigheid in de vergoeding
voor alle betrokkenen, naar de aard van de opdracht.
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3. Toepassing code culturele diversiteit
Programma
Om de diversiteit van onze organisatie en onze toekomstige programma’s te vergroten is het
noodzakelijk om in de breedte nieuwe talenten te werven. Door de inspiratieweken te organiseren
hopen we een laagdrempelige kennismaking met een diverse groep potentiele talenten te faciliteren.
Om de inspiratieweken onder de aandacht te brengen organiseren we workshops. Met de workshops
willen we in een divers werkveld te opereren, door ons te verbinden aan organisaties als Poetry Circle
nowhere en Sound Track City. We hebben een plan opgesteld om de reikwijdte van deze workshops
verder te vergroten. Zo hebben we buurt- en cultuurhuizen aangeschreven en zijn we met een aantal
partijen in gesprek om aan te haken op bestaande programma’s.
Publiek
In 2017 hebben we ingezet op het bereiken van een diverse publieksgroep. Diversiteit in publiek en
diversiteit in programma zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons publiek was in 2017 nog relatief
homogeen, m.u.v. de bezoekers van de workshops. Het is nu noodzakelijk om de investering die we in
2017 hebben gedaan m.b.t het ontwikkelen van partnerschappen en het uitdragen van onze
organisatie bij organisaties die in meer diverse netwerken opereren, te verankeren in onze organisatie
en onze communicatie. Duurzaamheid in relaties staat daarbij voorop.
Personeel
De personeelswissel die in 2017 heeft plaatsgevonden heeft niet direct geleidt tot een meer diverse
organisatie. Diversiteit is vooralsnog voornamelijk gewaarborgd in de keuze voor de leden van bestuur,
waarvan er twee in 2017 nieuw zijn toegetreden. Alle drie de bestuursleden bewegen zich in divers
netwerk die de diversiteit binnen Amsterdam vertegenwoordigd.
Partners
In 2017 hebben we intensief geïnvesteerd in het kennismaken met potentiele partners die ons netwerk
kunnen verbreden, dit zijn instellingen als Rose Stories, Stichting Likeminds, Derek Otten, Poetry Circle
Nowhere, Theater De Meervaart, Sound Track City en de OBA. Doel van deze partnerschappen is om
kennis te nemen van elkaars organisatie, cross verbanden te leggen, elkaar te wijzen op potentiele
talenten(scouting) en het uitwisselen van publiek. Met sommige van deze organisaties hebben we
concreet programma’s of samenwerkingsverbanden opgezet.

G. Vrijkaartenbeleid en toelichting
De Tekstsmederij hanteert verschillende standaarden m.b.t vrijkaarten voor verschillende
programma’s:
- Voor lezingen en presentaties van de smeders, worden vrijkaarten uitgegeven voor betrokken
programmeurs, coaches en de smeders die naar elkaars presentatie komen kijken.
- Voor publieksprogramma’s, zijn geen vrijkaarten beschikbaar, behalve voor financiers van de
Stichting en met uitzondering collega professionals die aantoonbaar aanwezig moeten zijn bij
het programma.
Bij geen enkel programma worden vrijkaarten gegeven voor familie of vrienden van betrokken. Een
belangrijke doelstelling van de Tekstsmederij is om nieuwe schrijvers en nieuwe teksten onder de
aandacht te brengen van producenten en het professionele werkveld om zo de doorstroom naar de
professionele werkpraktijk de bewerkstelligen. Programmeurs, pers, coaches en producenten met
aantoonbare relevantie voor het specifieke programma, komen daarom wel in aanmerking voor een
vrijkaart.
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