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Gegevens organisatie:

Naam:   Theaterwerkplaats Tiuri, voor mensen met een beperking
Organisatievorm:       Stichting Theaterwerkplaats Tiuri 
Doel:   Wil de ongekende talenten van mensen met een (verstandelijke) beperking   

   zichtbaar maken op het podium.

Correspondentiegegevens: 
Naam organisatie:   Stichting Theaterwerkplaats Tiuri
Correspondentieadres:   Postbus 9708
Postcode:    4801 LV
Vestigingsplaats:   Breda
Provincie    Noord Brabant
Oprichtingsjaar:    2003
Website:    www.theatertiuri.nl 
ING banknummer:   5206849
Telefoonnummer:   076-5729222
E-mailadres:    info@theatertiuri.nl 
Telefoonnummer overdag:  Idem als boven
Bereikbaar op dagen:   Alle werkdagen
Adres:     Speelhuislaan 153       Kadeplein 4 
Postcode en woonplaats:  4815 CD Breda           4703 GB Roosendaal
Telefoonnummer:   076-5729222              0165-326041
Faxnummer: 
E-mailadres:    theofrentrop@theatertiuri.nl 
Telefoonnummer overdag:  06-52593117
Bereikbaar op dagen:   Alle werkdagen 

Rechtsvorm organisatie:
Bestuur     Stichting KvK 20117369

Voorzitter    De heer Mr. M.J.H.M. Marijnen
Secretaris    Mevr. M.A.V.M. Jansen
Penningmeester    Dhr. J.B. Meijsen
Overige bestuursleden   Dhr. Drs. J.W.. Zaad  
     Mevr. Drs. S. Corsten  

Gegevens artistiek team:
Theo Frentrop      Directeur
Manon Peters     Dramadocent
Crystal Hassel               Dramadocent en regisseur Breda 
Yvonne Mathijssen   Dramadocent en regisseur Roosendaal
Ine v.d. Riet      Artistiek begeleider, regisseur vrijetijdsgroep
Ymke Spekman    Artistiek begeleider Roosendaal
Laura Brooijmans.      Dramatherapeut 
Anneleen Huismans   Dramatherapeut

Comité van aanbeveling:
• de heer P.van der Velden, burgemeester van Breda
• de heer H. Reininga, directeur van woningcorporatie AlleeWonen 
• de heer R. Franken, (oud) voorzitter van de raad van bestuur van het ROC West-Brabant.
• mevrouw I. van Zon, directeur Avans Hogeschool voor sociale studies Breda
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Inleiding

Voor u ligt ons jaarverslag 2012, waarin wij verslag doen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en waarin 
tevens een samenvatting is opgenomen van de jaarrekening 2012.  
Theaterwerkplaats Tiuri is sinds 2003 actief met het aanbieden van verschillende theateractiviteiten voor 
mensen met een beperking, waarin het latente aanwezige talent van mensen met een beperking wordt 
ontwikkeld vanuit een theater format.
Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat ieder mens talenten bezit en dat deze gezien mogen worden. Tiuri 
ontwikkelt talenten van mensen met een cognitieve beperking op een eigenzinnige manier en maakt deze 
zichtbaar aan een breed publiek. 

Belangrijkste uitgangspunt van Tiuri is de eigenheid van en de aanwezige mogelijkheden en talenten bij onze 
spelers. Waar in grote delen van de maatschappij de nadruk ligt op de cognitieve vermogens van de mens 
(verbaal en rationeel), worden onze spelers al snel de  ‘mensen met een beperking’. Door niet de beperking 
maar het talent aan te spreken in je benadering, worden verborgen competenties (onzichtbaar talent) 
zichtbaar. Door aanspreken en ontwikkelen van vermogens zoals verbeelding, vindingrijkheid, verwondering 
en bezieling train je niet alleen de acteur om tot waarachtig spel te komen en een publiek te raken, maar reik 
je een speler ook de juiste ‘tools’ aan om een ‘waarachtig mens’ te worden, die zijn eigen plek inneemt in de 
maatschappij.  
Dat doet Tiuri binnen o.a. een dagbesteding waarin uiteindelijk wordt toegewerkt naar professionele 
theaterproducties, die het publiek weten te ráken. 
Binnen een dagbesteding kan dit talent van de doelgroep het beste kan worden ontwikkeld. Het resultaat is 
dat de acteurs in een theaterproductie zelfstandig kunnen opereren en daarmee indruk op het publiek maken.
Een erkenning vanuit de regio werd ons eind 2012 gewaar door de uitreiking BrabantZetOpenPrijs 2012, waar 
Tiuri de 2e prijs kreeg.

Het juryrapport zegt over Tiuri:
 
Theater Tiuri 
“Huis der kunsten voor mensen met een beperking” 
In Breda en Roosendaal stimuleert theaterwerkplaats Tiuri mensen met een 
beperking om hun talenten te ontwikkelen met theater. Onder professionele 
begeleiding zetten zij producties op de planken. Het kan daarbij gaan zowel 
om dagbesteding als om vrijetijdsbesteding. De locaties van Tiuri zijn getoetst 
op fysieke toegankelijkheid, iedereen moet immers binnen kunnen komen. De 
voorstellingen zijn een goede vorm van sociale toegankelijkheid: de talenten van 
mensen met een beperking worden zichtbaar in de samenleving. 

De verschillende theateractiviteiten die worden geboden zijn: 
• dagbesteding, in Breda en in Roosendaal, waarbinnen sprake is van een   
 permanent ontwikkelprogramma
• meerdere (grote en kleine) theaterproducties en presentaties
• een ruim vrijetijdsaanbod, zoals theaterworkshops, een toneelgroep op zaterdag, een    
 jongerengroep op donderdag, een zg. caps groep van de Nieuwe Veste
• cultuureducatietrajecten binnen het (speciaal) onderwijs
• zomerweken
• Theaterfestival Ongekend Talent.In 2010 organiseerde Tiuri het 2e festival samen het centrum   
 voor de kunsten in Breda, de Nieuwe Veste met inhoudelijke ondersteuning van Kunstbalie en   
 Kunstfactor

Tiuri werkt samen met cultuur - onderwijs en zorginstellingen 
• Lokaal in Breda
  Amateur Toneel Overleg Breda - Centrum vd Kunsten de Nieuwe Veste – toneelgroep   
  Boulevard Allstars – dansgroep Dansnest – Podium Bloos

  
Penningmeester Joop  Meijsen en directeur 

Theo Frentrop namen de prijs in handen. 
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• Lokaal in Roosendaal
  Theater Op Locatie – Stichting JONG – Dansfactor; tevens is Tiuri mede-initiatiefnemer tot een   
  theaterplatform Platform Amateur Kunst PLAK geheten
• Regionaal 
  Kunstbalie - BKKC - theatergroep Carte Blanche Eindhoven -  toneelgroep Link  Oosterhout
• Landelijk 
  Vereniging Ongekend Talent – Kunstfactor - Specials Arts Nederland

In deze context vervult Theaterwerkplaats Tiuri een brugfunctie tussen cultuur en zorg, Voor mensen met een 
beperking een uitgelezen kans om op bijzondere wijze mee te doen aan de samenleving.

Het jaarverslag dat nu voor u ligt schetst de ontwikkelingen van theaterwerkplaats Tiuri in Breda en in Roosendaal 
die in het jaar 2012 hebben plaatsgevonden. 
Ik wens u als betrokken lezer veel leesplezier toe!

Voorjaar 2013
Theo Frentrop
Directeur
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Bestuursverslag

Het bestuur vernieuwde zich in het jaar 2012 om een professionaliseringsslag van de theaterwerkplaats volgens 
onderstaand plan van aanpak. mogelijk te maken.

• Onderzoek naar en benoemen van een goede voorzitter. 
• opstellen van een directiestatuut. 
• beschrijving profielen en functies bestuursleden.
• medewerkers maken hun eigen functiebeschrijving. 
• onderzoek naar het volgen van een CAO .
• opmaken een vernieuwd artistiek plan.
• financieel inzicht en sturing vanuit projectfinanciering. 

Wat gebeurde er in 2012

• begin 2012 trad de heer Mr. M.J.H.M. Marijnen,voormalig burgemeester van de gemeente Roosendaal, aan 
als de nieuwe voorzitter, In tweewekelijkse gesprekken met de artistiek zakelijk leider  werden en worden 
de belangrijke zaken kort doorgenomen.

• Er traden 3 nieuwe bestuursleden aan: Koos Zaad, Evalien Jansen en Sylvia Corsten 
• Artistiek en zakelijk leider en het vernieuwde bestuur maakten een directiestatuut op waarna de voormalig 

AZL (tevens initiatiefnemer)  tot directeur werd benoemd.
• De functies van de medewerkers werden door hen zelf beschreven; dit proces werd begeleid door bureau 

Perficio, dat eerder met de organisatieontwikkeling betrokken was.
• Een vernieuwd artistiek plan werd beschreven met als gevolg hiervan de aanstelling van een artistiek leider 

die samen met een artistiek team en de directeur de organisatie in 2013 verder zal aansturen 
• Een marketing en communicatieplan werd geschreven en, voorlopig, door student van NHTV praktisch 

uitgewerkt: website, social media, publieksonderzoek en dergelijke.
• Om de transitie van AWBZ naar WMO in kaart te brengen, werd tijdelijk een medewerker aangesteld, vanaf 

september ondersteund door een stagiaire van NHTV die een onderzoeksproject deed naar samenhangen 
en samenwerking binnen de WMO.  

• Een tijdelijk intern beheerder werd benoemd die een aantal zaken ordende, waaronder de 
arbeidsovereenkomsten gekoppeld aan de functiebeschrijvingen Zie hiervoor ook blz. 16.

• Het bestuur besloot, na evaluatie van de pilotperiode van 3 jaar, om de werkplaats in Roosendaal 
volwaardig te continueren.

• Bestuur en directie hielden een strategiesessie, waarin de volgende conclusies werden getrokken
  - verbreden binnen de categorie beperkingen. 
  - uitbreiden, niet op een nieuwe locatie, maar door ‘op locatie’  te gaan werken.
  - het nieuwe aanbod duidelijk maken en communiceren. Hiervoor dient een folder o.i.d.   

  gemaakt te worden om aan te bieden aan fondsen/partners e.d.

2012 was tevens een boeiend en enthousiasmerend jaar, waar het nieuwe bestuur kennis maakte met de 
werkplaats en al haar uitingen. 

Het bestuur heeft alle vertrouwen in de nabije toekomst waarin de verdere stappen naar professionalisering 
zullen worden uitgewerkt, door de directie en het team van bevlogen en deskundige medewerkers.

  

Bestuur Stichting Theaterwerkplaats Tiuri
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Algemene doelstellingen en de daarbij behorende 
activiteiten

  dagbesteding binnen een permanente ontwikkelplaats
 
Doelstelling (uit de oprichtingsakte): De stichting wil structureel voorzien in werkaanbod, creatieve 
ontwikkeling en scholing voor mensen met een (verstandelijke) beperking uit Midden- en West-Brabant,binnen 
een theaterdagbesteding.

Binnen een dagbesteding ontwikkelt Tiuri de talenten van mensen met een beperking die:
 -  passie hebben om op het podium te staan
 -  willen en kunnen samenwerken
 -  kunnen begrijpen dat de dagelijkse input leidt tot een professionele theaterproductie  
 
Het accent binnen de dagbesteding ligt op: 
 • Artistiek ontwikkeling van talenten bij spelers door middel van theateronderwijs 
 • Maken van professionele voorstellingen, het vormgeven aan talent, passie en inspiratie
 • Presenteren aan publiek, het zichtbaar maken van talent.

Dit gebeurt voor het grootste deel in de twee theaterwerkplaatsen zelf, waar we de theateropleiding bieden 
binnen de dagbesteding. 

Het is duidelijk dat binnen zo’n dagbesteding de ontwikkeling het breedst geboden kan worden. Het resultaat 
is dat spelers een semi- professioneel niveau halen en dat hun artistieke prestaties het publiek verbazen en 
verrassen!

Resultaat:
Het artistieke plan werd herschreven waardoor de doelstelling van Tiuri weer scherp werd gesteld. Kort gezegd 
gaat het er bij Tiuri om een wisselwerking van het aanbrengen van dramavaardigheden en de individuele 
ambities en beperkingen van de spelers.

.Aan de uitwerking van het leerplan wordt vanaf de zomer hard gewerkt. De idee is te komen tot 
gemeenschappelijke theaterbegrippen in de werkplaatsen. Deze zullen worden ingevoerd in een nieuw 
digitaal rapportagesysteem. Hierin zullen reguliere zorgplannen en het persoonlijk artistieke plan dat Tiuri 
hanteert,samenvallen.

De  richting van de organisatie zal dan ook in 2013 steeds meer vanuit het artistieke team vorm gegeven 
worden.
  
Om het draagvlak van Tiuri te verbreden werden ook 
-  een marketing en communicatieplan gemaakt.
-  een afstudeeronderzoek gedaan naar de methodiek, het DNA van Tiuri
-  en in het verlengde hiervan een afstudeeronderzoek naar de ontwikkelingen van de transitie van  
 AWBZ naar WMO

 ►  meerdere (grote en kleine) theaterproducties

Doelstelling: 

Tiuri maakt het ongekende talent van mensen met een (verstandelijke) beperking als kwaliteit zichtbaar op het 
podium voor een breed publiek. Het optreden tijdens een professioneel theaterproductie is onderdeel van een 
emancipatorisch proces en geeft individuele deelnemers meer eigenwaarde. 

Vormgeving:

Ieder jaar wordt aan zelf gemaakte professionele theaterproducties en verassende presentaties gewerkt. Hierin 
kunnen de deelnemers hun door Tiuri geschoolde theatertalenten laten zien aan een breed publiek. Deze 
theaterproducties ontstaan vanuit de eigen inbreng van de spelers o.a. via improvisaties.
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Een nevendoel voor Tiuri is, dat door de voorstellingen het beeld van het publiek over ‘de beperking’ 
genuanceerd kan worden.

De dagbestedinggroep van de theaterwerkplaats in Breda heeft al een reeks van succesvolle 
theaterproducties gerealiseerd:

1. ‘Een Wilde Reis’
2. ‘Krijg de Kleren’,
3. ‘Stroef’,
4. ‘Karavaan van Verlangen” ,
5. “Mikado” 
6. “Wonderbrood”
7. “De Verboden Kamer” 
8. “Pink Swan” in 2012

De dagbestedinggroep van de theaterwerkplaats in Roosendaal heeft twee succesvolle 
theaterproducties gerealiseerd:

1. Raas
2. Zicht in 2012

Ook in de vrijetijdssfeer heeft die productiegroep ook verschillende theaterproducties gespeeld:

1. “Verboden Liefde”
2. Sprookjeshutspot” 
3. “Hotel de Andere Wereld”  
4. “Toen was er nog een!” 
5. “Ik word Piraat” in 2012

En verder zijn er de coproducties met andere toneelgroepen

• “Sporen” met toneelgroep het Slot uit Breda
• “Idioten” van Lars van Trier met toneelgroep Link uit Oosterhout
• “Retteket” met toneelgroep de Boulevard Allstars uit Breda
• De film “Ik ben Thomas en ik ga dood” 
• De dansvoorstelling Stoep samen met dansgroep Dansnest uit Breda in 2012

Resultaat:
 
De vrijetijdsgroep van Tiuri speelde de spannende, maar vrolijke familievoorstelling “Ik word  PIRAAT!”

De vrijetijdsgroep van Tiuri speelde de spannende, maar vrolijke familievoorstelling 
“Ik word PIRAAT!” op 
zaterdag 17 maart en op zondag 18 maart in Podium Bloos, het buurtheater van 
Theaterwerkplaats Tiuri.
Als Liesje bij haar opa en oma logeert en op zolder een geheimzinnige koffer 
ontdekt, wordt ze nieuwsgierig. In de koffer zitten piratenkleren en een logboek 
vol spannende piratenverhalen! Heeft opa die echt allemaal zelf beleefd? 
De voorstelling op 2 dagen  werd door ongeveer 180 mensen bezocht, waaronder 
een 20-tal kinderen.
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De dagbestedinggroep in Roosendaal speelde Zicht.

De dagbestedinggroep in Roosendaal speelde Zicht op donderdag 19 – 04 vrijdag 
20-04 en zaterdag 21-04 bij Parottia Podium in Roosendaal.

Hoe ver kijk jij? 
Hoe weet je dat wat je ziet er werkelijk is? Komen de beelden die je vormt overeen 
met de feiten of zie je meer? Zie je wie ik ben? 
Laat jij jezelf zien? Werkelijk zien voor wie of wat je bent? Of toon jij je mooiste 
profiel? Je tandpastasmile, je bling-bling? Is dat wie we willen zijn of zijn we dat? 
Vertelt een masker ons meer dan een gezicht?
In de voorstelling ZICHT zoomen we in. 
ZICHT is de tweede professionele theaterproductie van de dagbestedinggroep in 
Roosendaal. De spelersgroep bestaat uit 10 spelers en de voorstelling is ontstaan 
vanuit de verbeelding van de spelers, wat je (niet) ziet is er (niet). Uit deze 
onuitputtelijke bron is Zicht gemaakt. 

Naast de voorstellingen in Parottia werd nog 7 keer gespeeld op: 
- 7 juni   bij Scala, de zogenaamde theater VMBO school in Breda.
- 22 augustus  Kellebeek College Roosendaal, MBO school
- 13 september  tijdens de oprichtingsvergadering van de landelijke belangenvereniging de    
  Vereniging Ongekend Talent, een platform van theatergroepen die op vergelijkbare   
  wijze werken als Tiuri
- 25 oktober   Theaterfestival Breda
- 2 november  tijdens de opening van de Oude apotheek in Hoeven
- 16 december  tijdens Natale de Linie in Breda
- 23 januari’13  Het Punt, Roosendaal, organisatie voor wonen, welzijn  en zorg 
Na totaal 10 keer spelen werd de voorstelling ZICHT ten grave gedragen en kan de groep zich verder 
oriënteren op de nieuwe voorstelling STORM!

De dagbestedingroep uit Breda speelde Pink Swan.

De dagbestedingroep uit Breda speelde Pink Swan op 31 mei, 1, 2 en 3 juni in 
Podium Bloos 
“Een nieuwe danser biedt zich aan in de nachtclub, waar al jaren alles hetzelfde 
gaat onder het strenge regime van de baas.
“Pink Swan” schudt op haar grondvesten! Het grote geheim van de baas dreigt aan 
het licht te komen.
Welke gevolgen zal dit hebben voor “Pink Swan” en haar dansers?” Blijft
alles bij het oude, of is het tijd voor een frisse wind?
14 spelers van Tiuri Breda nemen u mee naar “Pink Swan” en geven u
een kijkje achter de schermen van deze nachtclub: verlangens, geheimen,
intriges, dromen, ambities en liefde....het is er allemaal.
“Pink Swan” is een voorstelling vol dans en muziek, en gaat over hoeveel
lef je nodig hebt om te laten zien wie je werkelijk bent, als mensen andere

dingen van je verwachten.

De groep die de voorstelling maakte bestaat uit 14 spelers De voorstelling is tot stand gekomen door inbreng 
van de spelers, ideeën van de regisseur en door wat er op de vloer tot stand kwam.

Pink Swan is nog eens te zien geweest: 
- 8 juni  voor Stichting Amarant in Tilburg
- 13 juni  voor 40 docenten van Avans Hogeschool tijdens hun studiedag in Breda
- 15 juni  voor 200 llen van de school voor zmlk De Bodde in Tilburg
- 20 september voor studenten van de opleiding artiest van het Koning Willem 1 college in ’s    
 Hertogenbosch, wat een enorm succes was!
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In de Belcrum presenteerde Dansnest samen met theaterwerkplaats Tiuri de dansvoorstelling 
STOEP!

“Aan de Veestraat in de Belcrum in Breda vond op vrijdagavond 3 
augustus wederom een prachtige editie van En Plein Public plaats.
Het festival bezocht voor de laatste keer deze zomer een wijk in 
Breda en besloot het daarom dichtbij thuisbasis PodiumBloos te 
houden. Dat zorgde voor een grote toestroom van publiek, bijzondere 
ontmoetingen en een mooi feestje.
Dansnest en Tiuri
Het Buurcultuurproject was dit keer extra bijzonder. Dansnest 
presenteerde samen met theaterwerkplaats Tiuri een de 
dansvoorstelling STOEP!, een voorstelling op de stoep van de straat, 
waar mensen met én zonder verstandelijke beperking in meedansten. 

Dit resulteerde in een prachtige voorstelling waar verschillende scènes van de straat op een grappige en rake 
manier werden verbeeld. Van een actie tegen hondenpoep tot flirten met een toevallige passant, keer op keer 
werd het publiek verrast met mooie beelden en prachtige dansante ontmoetingen. De dansers kregen aan het 
eind van de voorstelling dan ook een zeer verdiend oorverdovend applaus”.

De voorstelling STOEP werd nog een keer herhaald in Roosendaal voor het Stadskantoor aldaar voor en met 
100 leerlingen van de Jeroen Boschschool op vrijdag 28 september.

Een toekijkende ambtenaar van de gemeente Roosendaal sprak van: Kippenvelgevoel! 

 een ruim vrijetijdsaanbod  - toneelgroep 

Doelstelling:

Mensen met een (verstandelijke) beperking die er plezier in hebben om in de vrijetijdssfeer  toneel te 
spelen en te werken aan een toneelproductie. 
Deze groep is sinds september 2006 actief gedurende het culturele seizoen van september  tot begin april 
op de vrije zaterdagochtenden. 

Resultaat:

De toneelgroep die de voorstelling Ik word Piraat speelde bestaat uit mensen met een beperking die in 
hun vrije tijd toneel willen spelen. In samenspraak met de spelers is er dit keer een piratenverhaal ontstaan, 
waaraan vanaf september 2011 is gewerkt. 

De repetities starten in september, en het seizoen wordt afgesloten  met een voorstelling in maart of april.

►        - theaterworkshops

Doelstelling: 

Mensen met en zonder een (verstandelijke) beperking maken kennis met verschillende theateraspecten en 
ontdekken hun eigen spelplezier tijdens verschillende korte cursussen. Tevens maken de deelnemers kennis 
met de werkwijze van Tiuri. Naast het trainen van belangrijke dramavaardigheden is het ook een leuke manier 
om mensen te ontmoeten en samen te spelen. Er wordt altijd gewerkt naar een afsluitende (korte) presentatie 
voor familie en vrienden.
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Resultaat: 
 
Workshop serie bij Kans Plus in Bergen op Zoom van 18 februari t/m 7 maart:
Nauweljks 50 jaar geleden was er voor de verstandelijk gehandicapten niets. Kinderen bleven thuis bij vader 
en moeder en als het echt niet meer kon, werden ze weggestopt. Ouders staken de koppen bij elkaar, er moest 
iets gebeuren, iets gedaan worden voor deze kinderen en hun families. Landelijke ouderverenigingen werden 
opgericht om de belangen te dienen van al deze families. 

Een van de ouderverenigingen is KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Zij stelt zich tot doel 
de belangen van ouders, verzorgers, broers en zussen van de verstandelijk gehandicapten te behartigen en op 
te komen voor de belangen van de verstandelijk gehandicapten zelf. 
Theaterwerkplaats Tiuri heeft iets mogen betekenen voor Kans Plus:
Een aantal zaterdagochtenden lang werd er gewerkt aan een dramatische presentatie voor  ouders, 
familie, vrienden en kennissen.
Alle deelnemers hadden/hebben een interesse in de richting van drama, spel, zang, dans en/of beweging.

De eerste workshop was bedoeld om de interesses  van ieder individu op zich maar ook om gezamenlijke 
interesses te ontdekken. In de tweede les is er aandacht besteed aan wat er voor leuks en interessants er 
überhaupt bestaat in de theaterwereld en om wellicht nieuwe impulsen te kunnen aanreiken. 
Vervolgens is er een brainstorm ontstaan en zijn beide werelden samengevoegd. 
Een klein script is ontstaan, een script voor de uiteindelijke presentatie/voorstelling.
Dit script is in de weken daaropvolgend intensief gerepeteerd. Na een generale repetitie vol enthousiasme 
maar ook een gezonde spanning, is de voorstelling gepresenteerd aan hun publiek te Bergen op Zoom.

Over algemeen is de belangstelling voor workshops wat gering: een reden temeer om in onze communicatie 
hier nog meer aan te doen. 

►  onderwijsprojecten

Doelstelling:

De doelstelling is tweeërlei:
• Leerlingen in het speciaal onderwijs(ZMLK/Mytyl) maken op een leuke en ontspannen wijze kennis  
 met hun eigen theatertalenten en die van hun klasgenoten. 
• Docenten krijgen door de dramalessen een ander beeld van en andere tools voor een benadering  
 van de leerlingen die zij onderwijzen.
Op vraag vanuit het bijzonder onderwijs in Breda en Roosendaal worden dramalessen gegeven aan groepen en 
individuen binnen schoolverband.

Resultaat 
 
Onderwijsproject binnen de Liduinachool in Breda van maart tot april.
Gedurende het project is er gewerkt aan tekstbeheersing, -interpretatie en -reproductie. Ook  hebben we 
gewerkt aan beweging en lichaamsbewustzijn door middel van het aanleren van  choreografieën en 
andere dramatische en fysieke oefeningen. Verder hebben de leerlingen een diversiteit aan muzieksoorten 
gepresenteerd gekregen en zijn deze ook  gebruikt tijdens oefeningen en de eindpresentatie.
Bij alle repetities zijn eigen inbreng van belang geweest. Het prikkelen van fantasie stond voor Tiuri in het 
middelpunt.
De leerlingen hebben tijdens onze workshops geleerd dat je “Gezien mag worden” en dat “het ook tof is te 
laten zien”.



Tiuri12

Met de visie van de school in gedachten:
•  Competentie: ik kan het
•  Autonomie: ik kan het zelf
•  Relatie: ik hoor erbij
Hier is naar toe gewerkt en uiteindelijk hebben de leerlingen een prachtige presentatie neergezet tijdens de 
feestelijkheden van het 60 jarige bestaan van de school op 20 april waar Tiuri en Liduina, maar vooral ook de 
leerlingen trots op kunnen zijn.

Visio, Blauwe Kamer in Breda januari

Een slechtziend of blind kind die door de beperking niet mee kan komen op een reguliere basisschool kan 
bijvoorbeeld naar een school voor speciaal onderwijs zoals Visio, van de Blauwe Kamer.
Dit is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren, zich ontwikkelen, spelen en plezier hebben. 
Er worden dezelfde einddoelen nagestreefd als in het basisonderwijs. Leerlingen ontwikkelen dus dezelfde 
kennis en vaardigheden als op een reguliere  basisschool. Omdat iedereen de lessen goed moet kunnen 
volgen, ligt het tempo meestal lager en zijn groepen klein: zes tot twaalf leerlingen.
Daarom zijn ook onze dramaworkshops voor deze leerlingen aangepast. Het tempo ligt lager en er is meer 
ruimte (tijd) genomen om dramatische situaties te visualiseren.
Ook hebben we geadviseerd voor aanpassingen in methoden en het gebruik van (optische) hulpmiddelen en 
geluiden/muziek, die nog meer nodig zijn bij visueel beperkte mensen. 
Daarbij hebben we rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. 

Het thema draaide om ‘de Olympische spelen’. We zijn voornamelijk fysiek te werk gegaan. 
Gedurende het korte project hebben de leerlingen kennis kunnen maken met de wereld van  drama:  
Ze hebben een soort van ‘Snuffelstage’ kunnen ondergaan; de coulissen (gordijnen tussen het toneel en 
backstage) zijn voor hen een tikje omhoog gelicht. Hun nieuwsgierigheid is gewekt.

ROC Kellebeek college in Roosendaal workshops:

Tijdens de workshops van Tiuri voor de leerlingen van het ROC hebben beide partijen profijt.
De leerlingen van Zorg ROC zijn in contact gebracht met de acteurs, een mogelijke doelgroep in 
huntoekomstige carrière. Zij hebben ontdekt over welke kwaliteiten onze acteurs beschikken. Zij hebben een 
kijkje kunnen nemen in het professionele bestaan van een acteur  met een handicap. Zij werden 
onderwezen door zowel de workshopbegeleider als door onze acteurs. 
Onze acteurs worden hierop weer voorbereid door onze professionals door. les in regie- vaardigheden, stem-
training en het ‘handelen’ en begeleiden van groepen.
Door middel van de theatervaardigheid ‘Theatersport’ genaamd werd de drempel om ‘op het  podium te 
durven staan’, verlaagd. Wederom voor beiden partijen interessant.
Op een veilige manier werden de leerlingen van het ROC in de wereld van drama geïntroduceerd. Onze acteurs 
hebben ook weer een stapje in de juiste richting kunnen zetten. Doordat zij steeds weer nieuwe doelgroepen 
mogen begeleiden tijdens enkele oefeningen tijdens de workshops en ook de kans krijgen hun kennis , 
inmiddels opgedaan tijdens hun carrière, te mogen delen met deze leerlingen: Wordt hun kennis ten opzichte 
van de werking van groepsdynamiek weer verder uitgebreid. Kennis die niet onbelangrijk is in de wereld van 
een theatermaker.

Boeiend blijft het onderwijsproject met VMBO de Rotonde.
Wekelijks kwamen telkens groepjes van rond de 15 leerlingen van de Rotonde naar de theaterwerkplaats 
waar ze samen met de spelers van Tiuri werken aan dramavaardigheden. Samen werken zij toe naar een 
gemeenschappelijk presentatie na zes weken. 
De school is erg enthousiast en ook het centrum voor de kunsten is zeer geïnteresseerd in onze aanpak. 
In de loop van 2012 zal de methodiek van Tiuri worden beschreven.
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 Zomerweken

Doelstelling: 

mensen/jongeren met een beperking gaan vanuit een theater(dans)optiek participeren en leveren met hun 
ongekende talent een bijdrage aan de samenleving.

Hiermee wordt een tweeledig doel bereikt, namelijk:
 1e Veelal jeugdige mensen met een beperking de gelegenheid stellen om kennis te maken met de  
 activiteiten van de werkplaats.
We richten ons op:
 -  scholieren uit het speciaal onderwijs;
 -  mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor permanente deelname aan de
  theaterwerkplaats.
Voor deze groep is het vaak een ontlasting van het gezin van het kind gedurende de vaak
lange zomervakantie. 
Wij bieden de (nieuwe) deelnemers wekelijks de mogelijkheid aan om kennis te maken met
verschillende thema’s die te maken hebben met de verschillende podiumkunsten en de wijze  van werken 
binnen de theaterwerkplaats

Tevens is het een mogelijkheid te onderzoeken of een (werk)stage of werken bij Tiuri een
optie is voor de toekomst.
 2e Na de drukte van het voorstellingenseizoen bieden we de vaste spelers van Tiuri een ontspannen,  
 creatieve onderbreking aan.

Resultaat

Afgelopen zomer organiseerde Theaterwerkplaats Tiuri weer “7 zinderende zomerweken”, dit keer in de beide 
werkplaatsen!
Het programma 2012!  Breda    Roosendaal
 02-jul t/m 06-jul   Shakespeare    Maskerade
 09-jul 13-jul 2    Tiuri’s got TALENT   Er was eens......
 16-jul 20-jul    Er was eens……   Costa del sol
 23-jul 27-jul    De wraak van Medea   Designed by you
 30-jul 03-aug    Dansen op de Stoep   Dansen op de Stoep
 06-aug 10-aug    Hollywood 50’s    Wanna be a popstar
 13-aug 17-aug    Maak eigen voorstelling  Muziek en zang

Alle weken waren bijzonder maar HOLLYWOOD 50’es in Breda en STOEP op beide locaties sprongen er echt uit: 
de zomerweken, voor het eerst in Roosendaal, waren voor de spelers ook heel fijn om te doen! 

STOEP samen met de dansers van Dansnest 
was een fantastisch project, waarin de expertise van Dansnest en een geoliede 
choreografie uit hun originele voorstelling Trottoir op Tiuri werd losgelaten.
Spelers en medewerkers van Tiuri konden direct instappen in het proces dat hen snel 
naar een behoorlijk niveau droeg en dat uitmondde in de dansvoorstelling STOEP.

Stoep werd 2 keer getoond: in Breda op vrijdag 3 augustus en in Roosendaal vrijdag 26 
september.

Omroep Brabant had de voorstelling in Breda gespot:

Verstandelijk beperkten doen ervaring
op in Theater bij Tiuri

Publicatie: vrijdag 3 augustus 2012 - 17:02 | Auteur: Guus Beenhakker 
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BREDA - Ieder mens heeft talenten. Dat is het uitgangspunt van Theaterwerkplaats Tiuri, uit Breda en 
Roosendaal. Deze zomer kunnen verstandelijk beperkte mensen hier een week lang theater maken. Op vrijdag 
eindigt deze workshop met een voorstelling. “Dansen is een feestje,” roept een deelnemer. 
Deze workshops lopen van 2 juli tot en met 17 augustus en is voor kinderen ouder dan veertien jaar. Ze doen 
het heel erg goed, tijdens de generale heerst er opperste concentratie.

De stoep
De voorstelling die de groep gaat doen heet ‘de stoep’ en gaat over de hondenpoep die overal op stoepen ligt. 
Ze hebben er schoon genoeg van en willen de aandacht erop vestigen. “Poep op straat zou verboden moeten 
worden!”, roept een fanatieke deelnemer.

Verstandelijk beperkt
Ondanks dat mensen met een verstandelijke beperking allemaal anders zijn, is goed met ze te werken op het 
gebied van theater. Er wordt gewerkt in groepen van 20 à 25 mensen in Breda, in Roosendaal zijn de groepen 
iets kleiner. “Ze kunnen heel goed zien en waarnemen en hebben een bepaalde attitude die heel erg dicht bij 
het theatermaken ligt. Dat maakt het fantastisch om met ze te werken,” zegt Theo Frentrop van Tiuri.

Voorstelling
Voorstellingen zijn vrij te zien. Op 3 augustus om zes uur bij het En Plain Public Festival aan de Vreestraat in 
Breda en op andere vrijdagen op Speelhuislaan 153. 

In Roosendaal konden wij helaas nog geen nieuwe deelnemers aan de zomerweken begroeten. Een 
aandachtspunt voor 2013!

 samenwerking

Doelstelling:
 
Tiuri heeft de missie het ongekende talent van mensen met een bijzonder talent  zichtbaar te  maken tijdens 
verschillende theatervoorstellingen en presentaties. 
De theaterproducties van Tiuri zijn dan ook cultuuruiting!

Tiuri werkt binnen de bijzondere format waarin theater – onderwijs – zorg met elkaar in  verbinding worden 
gebracht, en is daardoor vernieuwend. Met de verschillende organisaties van cultuur onderwijs en zorg & 
welzijn vinden wij uitwisseling met en erkenning door vakgenoten essentieel. 
Tiuri zoekt podia om met zijn acteurs een bijdrage te leveren aan volwaardig burgerschap en integratie. 
Het deelnemen aan onder andere festivals en manifestaties is dan ook een wezenlijk onderdeel om deze 
doelstelling te realiseren. 

Resultaat: 

• We startten op  9 januari weer met het onderwijsproject samen met vmbo de Rotonde
• Uiteraard waren 20 januari 2012 tijdens de 4e Cultuurnacht met het thema MAGIE de deuren van  Tiuri  
 weer open! Veel mensen zochten Tiuri op, de rijen voor de deur waren net als het jaar hiervoor, lang!   
 Het publiek waardeerde de act van Tiuri positief wat bleek uit de toekenning van derde plaats tijdens  
 de Cultuurnacht in Breda voor de  Accendium Publieksprijs 2012.
• 7 maart startten we weer met een onderwijsproject binnen de Liduinaschool met een presentatie  
 tijdens hun 60 jarige jubileum  op 28 april
• 18 maart stonden we met de preview van Zicht op de CUMA in Roosendaal
• Op 23 maart kwamen 35 NHTV studenten bezoeken een preview van de voorstelling “Pink Swan”; van  
 de NHTV kwamen 35  studenten om of hun eindstudie te maken of om stage te doen.
• 28 maart stond Tiuri bij de Regionale Conferentie Cultuureducatie in Hoeven
• 7 april was de presentatie van een workshopserie voor vrijwilligers van Kans  
 Plus in Bergen op Zoom
• 8 juni waren wij bij Amarant in Tilburg met de voorstelling Pink Swan; een  
 week later waren bij de school voor speciaal onderwijs de Bodde in Tilburg
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• in september was Tiuri gevraagd om een workshop te geven tijdens het Symposium ‘Ooit ga je dood’ in  
 Rijsbergen
• de voorstelling Zicht stond op het podium van Scala, de “theater-vmbo” in Breda, 
• en de voorstelling Pink Swan kwam op het podium van het ROC Koning Willem 1 college in Den Bosch
• Zicht was te zien bij de oprichtingsvergadering van Vereniging Ongekend Talent, voortgekomen   
 uit het Platform Podiumkunsten dat ontstond na het 1e Theaterfestival Ongekend Talent, dat Tiuri in  
 2008 organiseerde 
• 20 september was Pink Swan in Den Bosch bij het ROC Koning Willem 1 college
• 28 september samen met Dansnest en 100 leerlingen van het Jeroen Bosch college in Roosendaal met  
 de dansvoorstelling STOEP
• in oktober stond Tiuri weer met een voorstelling, ZICHT, op het theaterfestival Breda van het Amateur  
 Toneel Overleg Breda.
• 2 november speelde Tiuri Zicht tijdens de opening van de Oude apotheek (particuliere dagbesteding) in  
 Hoeven
• 16 december nog eens Zicht tijdens Natale de Linie in Breda op uitnodiging van woningcorporatie   
 Allee Wonen in het kader van “citybranding” voor deze wijk, waarin de toekomst van de  wijk door  
 bewoners van de wijk, kunstenaars en woningcorporaties ter hand wordt genomen 

Organisaties waarmee Tiuri samenwerkt:

Annevillegroep      Special Arts Nederland Amersfoort
ATOB Breda      Stichting Amarant
Avans Hogeschool     Stichting Betrokken Ondernemers Breda
Beukenhof      Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
B-in Motion      Vereniging Ongekend Talent
Breda Actief       Woningcorporatie Allee Wonen 
BKCC Tilburg      - Breda (Singelveste)
Cultuurnacht Breda     - Roosendaal (Aramis)
CUMA Roosendaal     - Zorgbureau Klaver 4 Roosendaal
CvdK de Nieuwe Veste Breda
Dansfactor Roosendaal
Dansorganisatie de Stilte Breda
Festival Belcrum Breda
Full Management Support Breda
Gemeente Breda
Gemeente Roosendaal
GGZ West Brabant 
K.A.M. Breda
Kunstbalie Tilburg
Kunstfactor Utrecht thans LKCA geheten
MEE West Brabant
Podium Bloos Breda
Rabobank Breda 
Rabobank Roosendaal/Woensdrecht
ROC West Brabant 
- Kellebeek college Roosendaal 
- VMBO Rotonde Breda
Scholen voor speciaal onderwijs:
- de Bodde Tilburg
- Kameleon Roosendaal, 
- Liduina Breda, 
- Mytylschool de Schalm Breda, 
Schouwburg de Kring Roosendaal
Stichting Prisma 
S&L zorg
SDW 
Sovak
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 Ontwikkelingen binnen de organisatie 

Deelnemers
In de 2 werkplaatsen was een groei van jonge instromende spelers te zien. 
In Breda kwamen 25 spelers tussen de 2 en 5 dagen per week totaal 6.150 dagdelen.
In Roosendaal kwamen 13 spelers tussen 3 en 5 dagen in de week totaal 3.668 dagdelen.
Een verheugend en hoopvol perspectief!
Verdrietig was dat wij afscheid moesten nemen van een van de oudste spelers, die er al 
vanaf het begin bij was in verband met zijn verhuizing uit de provincie.

Personeel
Tiuri had in 2012 voor de beide locaties 10 vaste medewerkers in dienst. 
De functies betroffen: 
-  1 artistiek/zakelijke leider / directeur
-  3 dramadocenten die zich richten op de artistieke ontwikkeling van de deelnemers; twee   
 daarvan hadden de regie voor de twee professionele theaterproducties; 
-  2 dramatherapeuten die in staat zijn vertaalslagen te maken van de theaterlessen naar de   
 individuele ambities van de spelers 
-  2 persoonlijke begeleiders die de zorgverantwoording uitvoeren en de dagelijkse gang van   
 zaken in de werkplaats begeleiden
-  1 secretarieel medewerker 
-  1 medewerker voor de boekhouding

Daarnaast maakte Tiuri gebruik van 1 oproepmedewerker (theatermaker) en zzp’ers.
Deze laatsten voerden voor Tiuri werkzaamheden uit in verschillende projecten zoals workshops en onderwijs 
binnen het speciaal onderwijs en een bijzondere inzet bij de zomerweken. 

Voor het onderzoek naar de transitie van AWBZ naar WMO werd tijdelijk een medewerker ingehuurd. Ter 
ondersteuning van de directie op het gebied van organisatie – professionalisering en personeelsbeleid werd 
een medewerker intern beheer ingehuurd 

Stagiaires
In 2012 ondersteunden 14 verschillende stagiaires de theaterwerkplaats,in Breda en in Roosendaal:
- 5 vanuit de opleiding MBO Artiest van het ROC Tilburg
- 3 vanuit de (deeltijd)opleiding Sociale Studies (SCW/SPH) van Avans Hogeschool 
- 1 vanuit mbo opleiding Jeugdzorg 
- 2 vanuit HBO opleiding Creatieve Therapie
- 2 vanuit de opleiding Bedrijfseconomie
- 1 vanuit de NHTV opleiding

2 studenten deden vanuit NHTV opleiding onderzoek in het kader van hun afstuderen
- 1 student die het DNA van Tiuri onderzocht 
- 1 student die de transitie van AWBZ naar WMO 
Tevens waren er meerdere leerlingen die maatschappelijke stage deden

Zowel inhoudelijk (jonge creatieve mensen) als financieel is deze samenwerking aantrekkelijk.
Jongere mensen houden de betrokken medewerkers van Tiuri scherp en gemotiveerd in het bijzonder werk dat 
zij doen.  
Theaterwerkplaats Tiuri heeft een erkenning als leerbedrijf bij kenniscentra Calabris (zorg, welzijn en sport), 
GOC (creatieve industrie) en ENCO.
Tiuri ontving een bijdrage uit het Stagefonds voor studenten aan specifieke zorgopleidingen.
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Marketing communicatie Tiuri
Het marketingcommunicatieplan is geschreven door Stephanie van leeuwen en was in juni 2012 gereed. In 
september 2012 is Anne Roerdinkholder als stagiaire op het gebied van marketing en communicatie bij Tiuri 
begonnen. Zij heeft het marketingcommunicatieplan voortgezet tot het einde van het jaar.
Eén van de aanbevelingen uit het marketingcommunicatieplan is het onderzoek doen naar mogelijke nieuwe 
doelgroepen. In het plan staat de doelgroep omschreven als ‘alle personen uit de regio West- en midden 
Brabant vanaf 6 tot en met 100+ jaar van alle culturen en religies die geïnteresseerd zijn in theater.’Stephanie 
had al onderzoek gedaan onder de bezoekers van de Cultuurnacht en de voorstellingen van Tiuri. Anne 
heeft verder onderzoek gedaan naar theaterbezoekers die nog onbekend zijn met Tiuri. Zij heeft onderzoek 
gedaan naar de naamsbekendheid en het imago van Tiuri onder theaterbezoekers. En daarnaast zij heeft 
onderzocht wat de barrières voor theaterbezoekers zijn om een voorstelling te bezoeken, de kenmerken van 
theaterbezoekers en tot slot hoe theaterbezoekers het liefst op de hoogte worden gehouden. De resultaten, 
conclusies en aanbevelingen staan beschreven in het onderzoeksrapport. De belangrijkste aanbevelingen in het 
onderzoeksrapport zijn het deelnemen aan publieksevenementen, het op de juiste manier inzetten van Social 
Media, Co-producties doen met andere toneelgroepen en de naamsbekendheid vergroten door middel van een 
marketingfolder. Het onderzoek heeft 30 nieuwe geïnteresseerde nieuwsbrieflezers opgeleverd. 
De marketing- en communicatiewerkzaamheden die Anne tot nu toe voortgezet heeft zijn: het actief bij 
houden van de Social Mediapagina’s en vergroten van het netwerk op Social Media. Het netwerk op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen van Tiuri via de nieuwsbrief en de website van Tiuri en tot slot alle publiciteit 
rondom de cultuurnacht. 

Huisvesting
Tiuri stelt de speelruimte periodiek aan anderen ter beschikking. Meerwaarde is dat spelers van Tiuri ook aan 
deze (avond) activiteiten kunnen deelnemen én dat de ruimtes ook buiten de Tiuri activiteiten worden gebruikt 

In Breda wordt de ruimte gebruikt
- op maandag en woensdagavonden door buikdanscursussen gegeven door Badra Falak
- op dinsdagavonden door toneelgroep Sterre, een zg. caps groep van CvdK de Nieuwe Veste, 
- zaterdag door de vrijetijdsgroep van Tiuri en ’s middags door D’astheater, een toneelgroep voor   
 mensen met autisme, opgezet door de GGZ 

Tijdens de nationale vrijwilligersdag werd door vrijwilliger in de werkplaats in Breda én in Roosendaal 
schilderwerkzaamheden verricht

In Roosendaal wordt de ruimte verhuurd aan zorgstichting Amarant, voor een van haar dagbesteding 
activiteiten. 
En wordt de toneelruimte gebruikt door de toneelgroep Stichting Jong en de gevechtsdansgroep Masato.

Opleiding
Ook in 2012 werden externe specialisten ingehuurd om enige verdieping binnen het vak theatermaker te 
geven. 
Tiuri Roosendaal werd gebruik gemaakt van een stemdocente.
Tijdens de zomerweken werd in het samenwerkingsproject met Dansnest samen gedanst met professionele 
dansdocenten. 
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 Project Roosendaal 

Theaterwerkplaats Tiuri in Roosendaal is een “eigen” project binnen Tiuri, 
In 2009 werd hiervoor een projectplan geschreven, waarin het doel werd gesteld om in 3 pilotjaren te komen 
tot een levensvatbare locatie, vergelijkbaar als in Breda.
Eind 2012 zou dit gerealiseerd moeten zijn. 
Begin oktober 2009 werd gestart in een “eigen” pand aan het Kadeplein 4 in Roosendaal met het aanbieden 
van 3 dagen theaterdagbesteding 

Veel energie is in het begin gestoken in het opbouwen en intensiveren van het netwerk. Soms met direct 
(meetbaar) resultaat, maar veelal met de bedoeling om een langdurige band op te bouwen. Om daarmede 
tezamen met andere partners het vaak nog ongekende talent inderdaad breed zichtbaar te maken in de 
maatschappij.

Enkele conclusies
Het draagvlak in Roosendaal/Bergen op Zoom leek groot. Maar vanaf het moment dat de werkplaats concreet 
werd en zich er vestigde bleek er ineens enige weerstand te zijn, vooral bij enkele grotere zorgstichtingen die 
Tiuri als concurrent zagen. 
Maar ook de activiteiten in samenwerking met de Kameleon, die zich in eerste instantie als partner 
presenteerde, bleven aanvankelijk achter bij de verwachtingen. Daarentegen begeeft Tiuri zich sinds 2008 
in een breed maatschappelijk netwerk op cultureel- (platform) onderwijs- (anders dan zmlk) zorg- (nieuwe 
aanbieders) en andere gebied.

Samenvattend kunnen we stellen dat de ontwikkelingen weliswaar iets trager verliepen dan gepland, maar 
zowel de huidige situatie als de potentie die Tiuri heeft laten zien dat Tiuri er in geslaagd:

-  succesvol theateronderwijs te bieden aan mensen met een beperking in een dagbesteding,   
 uitmondend in 2 professionele voorstellingen RAAS en ZICHT, én de coproductie van STOEP samen met  
 dansgroep Dansnest 
-  verschillende presentaties op culturele en maatschappelijke podia in Roosendaal is aangegaan
-  daarmee zichzelf een plek in de Roosendaalse samenleving heeft veroverd
-  in de (nabije) toekomst nog volop kansen en mogelijkheden heeft
-  de deelnemers/acteurs ook buiten de theaterwerkplaats zelfbewuster, zelfstandiger te laten opereren.  
 Zij nemen actiever deel aan de maatschappij.

Over de (nabije) toekomst

- Tiuri-breed worden er plannen uitgebroed die moeten leiden tot een nog betere verankering in de  
 regio en in de sectoren cultuur, onderwijs en zorg en welzijn.

Meer specifiek voor Roosendaal liggen er de volgende kansen:
- Inmiddels is Cultuurlinc de marktplaats waar vraag en aanbod van onderwijs en de cultuuraanbieders  
 in de gemeente Roosendaal samenkomen. 
- Met contactpersoon Cecile Cooijmans is er een goed contact. Zij toont zich betrokken bij onze   
 werkplaats en stuurt uitnodigingen voor interessante bijenkomsten. 
- In 2013 staat Tiuri in het Cultuureducatieboek met het aanbod van een lespakket bestaande uit een  
 voorbereidende workshop, het bekijken van de voorstelling, een kijkwijzer en een nagesprek.

Doel is de ontmoeting van onze spelers met leerlingen en daar naast ook inkomsten genereren.

- Op dit moment heeft Kunstbalie positief besloten over een subsidie vanaf 2013. 
- Ook bij het Fonds Cultuurparticipatie is er financiële ruimte voor cultuureducatie,
- Het contact met de Kameleon is verstevigd en er wordt door beide partijen kritisch gekeken naar de  
 inhoud van de projecten,
- Tiuri is weer aanwezig op de Kerstmarkt van de school; acteurs van Tiuri lopen daar rond als figuranten
- Tiuri zal spelen op de oriëntatiemarkt van de school; een markt voor uitstromende leerlingen en hun  
 netwerk,
- In de school in Bergen op Zoom wordt een voorstelling met 7 workshops gegeven,
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- De Mytylschool heeft een aanvraag gedaan voor een workshopreeks van een drietal lessen op basis van  
 lessen die Tiuri daar in het verleden heeft gegeven.

In het voorjaar van 2013 komt er elke donderdagochtend een internationale schakelklas van het ROC Bergen 
op Zoom. Zij maken samen met onze spelers een creatieve workshop (theater/decor maken) gegeven door een 
docent van het ROC en een docent van Tiuri.

Hopelijk gaat de samenwerking met de grotere zorgaanbieders inderdaad vruchten opleveren. Daarnaast 
zoeken en vinden wij intensieve samenwerking met de kleinere zorgstichtingen in de regio. Dit mede met het 
oog op de komende transitie van deel van de A.W.B.Z. naar de Wmo.
Om die reden staken en steken wij ook veel energie in de contacten met de gemeenten in onze regio´s. 

Dit alles overwegende hebben bestuur en directie besloten dat de pilot Roosendaal voldoende perspectief 
biedt en dat de werkplaats van Roosendaal volwaardig onderdeel is van Theaterwerkplaats Tiuri.

Een meer uitgebreide evaluatie van het project plan werd opgemaakt voor de ondersteunende fondsen. Bij 
interesse van de lezer kan een exemplaar worden aangevraagd.
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Financiën 

Exploitatie
De exploitatie van de theaterwerkplaats in Breda resulteert in 2012 in een positief resultaat van 
€ 28.886,- ten opzichte van een begroting die uitging van een positief saldo van € 28.500,-.
In dit resultaat is per saldo € 7.007,- begrepen aan baten uit voorgaande boekjaren.

Financiering
De belangrijkste financieringsbron voor de reguliere exploitatie zijn nog steeds de budgetten, die vanuit de 
A.W.B.Z. beschikbaar zijn voor de dagbesteding (begeleiding) van de deelnemers.
Het aandeel vanuit deze volksverzekering bedroeg in 2012 82% (2011: 78%).

De resterende inkomsten worden verkregen vanuit de cultuursector, vanuit onderwijsprojecten, via de 
bijdragen van deelnemers en door betalingen van derden voor geleverde prestaties. Dit laatste  betreft 
ondermeer: educatietrajecten, workshops, de vrijetijdsgroep en (extra) optredens. 
Via Kunstbalie werd ook in 2012 weer een subsidie van € 10.000,- ontvangen in het kader van de 
Subsidieregeling Amateurkunst 2010 – 2012. Van de gemeente Breda werd een subsidie verkregen in de vorm 
van een tegemoetkoming in de huisvestingskosten.

Daarnaast hebben enkele instanties hun  ‘zakelijke vriendschapsband’ met Tiuri gecontinueerd. Dat waren in 
2012 de Woningcorporatie Allee Wonen,  de Stichting Amarantgroep, de Rabobank Roosendaal – Woensdrecht 
en Full Management Support te Breda.
Bijzondere projecten, zoals  de drie theaterproducties en de “7 Zinderende Zomerweken”, kunnen niet 
gefinancierd worden via de reguliere exploitatie. Wij moesten daarvoor ook in 2012, en gelukkig niet 
tevergeefs,  een beroep doen op diverse fondsen en de gemeenten Breda en Roosendaal. Verderop in dit 
jaarverslag treft u een overzicht aan met de namen van de ‘gulle gevers’.

Theaterwerkplaats Roosendaal
In het najaar van 2009 is onze theaterwerkplaats in Roosendaal van start gegaan. Aan het Kadeplein aldaar 
hebben wij een gedeelte van het voormalige Essentgebouw gehuurd. Aanvankelijk gedurende 3 dagen per 
week en met ingang van eind 2011 gingen de deuren in Roosendaal 5 dagen per week open. Elders in dit 
verslag wordt dit initiatief uitgebreider toegelicht. Hieronder volstaan wij met enkele cijfers.

De projectbegroting voor dit initiatief beliep € 195.000,- en omvatte  de voorbereidingskosten, de 
aanloopverliezen gedurende de pilotperiode van 3 jaar (najaar 2009 t/m 2012) en de benodigde investeringen. 
Aan het eind van de pilot kon geconstateerd worden dat qua exploitatie vrijwel het punt bereikt was 
waarbij baten en lasten elkaar in evenwicht houden. In de begroting 2013 wordt een beperkt positief 
exploitatieresultaat verwacht van circa € 3.000,-.
Aan het project  was ultimo 2012 € 181.677,- uitgegeven. Hier tegenover staat dat via fondsenwerving € 
184.660,- werd toegezegd. Het verschil wordt, na goedkeuring door de financiers, toegevoegd aan het eigen 
vermogen.

De langzame, doch gestage, groei in Roosendaal kan het best geïllustreerd worden aan de hand van  het 
aantal gedeclareerde dagdelen voor dagbesteding. In 2010 waren dat er 385, in 2011 2.049 en in 2012 3.670 
ten opzichte van overigens 4.250 begrote dagdelen. Wij verwachten dit laatste aantal in 2013 ongeveer te 
bereiken.
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Balans per 31 december 2012

Activa        2012          2011  Passiva         2012           2011
       €          € €        €  €            €    €   €
     
Vaste activa      Eigen vermogen  
Inventaris  10.073  13.003  Ultimo 2011  -/- 4.900  -/- 4.900
       Resultaat 2012  28.886  -
   10.073  13.003   
          23.986  - /- 4.900
Vorderingen op korte termijn     
Debiteuren  46.005  29.039  Voorzieningen   
Project Roosendaal 181.677  175.255  Voorziening eigen risico
Overige vorderingen 3.111  500  langdurig ziekteverzuim 18.000  4.000
       Voorziening onderhoud   2.500              -
   230.793  204.794     20.500  4.000
   
       Vooruit ontvangen 
       Giften          10.100  10.100
Liquide middelen     Overigen  4.709  2.950
Kas   -  -   
Banken   13.064  13.443     14.809  13.050
     
   13.064  13.443   
       Schulden op korte termijn  
       Crediteuren     10.696  8.972
       Loonbelasting ed 10.108  14.135
       Pensioenpremie  6.603  7.190
       Vakantiegeld  7.532  6.802
       Rekening-courant
       Steunstichting  159.696  181.991
          194.635  219.090
     
Totaal activa  253.930  231.240  Totaal passiva  253.930  231.240
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Staat van baten en lasten 2012

Baten        Begroot   Werkelijk
        € € €  €
  
Dagdelen deelnemers      206.000   202.954
Overige inkomsten      38.700   38.112
Baten en lasten voorgaand jaar     -   7007
  
Totaal baten       244.700   248.073
  
  
Lasten  
  
Personeelskosten      163.900   174.952
Huisvestingskosten      27.500   25.383
Algemene kosten      15.300   8.667
Deelnemersgebonden kosten     5.000   6.198
Afschrijvingen       4.500   3.987
  
Totaal lasten       216.200   219.187
  
Resultaat       + 28.500  + 28.886
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Toelichting op de balans

In het verslagjaar werd slechts  € 1.058,-  geïnvesteerd. Na afboeking van de jaarlijkse afschrijving (20%) 
bedraagt de boekwaarde van de vaste activa ultimo 2012 € 10.073,-. 

Bij de ‘vorderingen op korte termijn‘ wordt € 181.677,- verantwoord inzake de projectkosten van onze nieuwe 
theaterwerkplaats in Roosendaal. De financiering van dit initiatief via de steunstichting staat vermeld onder 
‘schulden op korte termijn’.
Met ingang van 2013 vindt de structurele financiering van Roosendaal plaats via de reguliere exploitatie.

Na toevoeging van het positieve exploitatieresultaat over 2012 groot  € 28.886,-  is er gelukkig weer sprake 
van een positief, zij het nog beperkt, eigen vermogen van € 23.986,-. Mede met het oog op de gedeeltelijke 
transitie  van de AWBZ naar de WMO in 2014 is een substantieel eigen vermogen een must.

Mede op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren is besloten de ‘voorziening eigen risico langdurig 
ziekteverzuim’ op het niveau te brengen dat toereikend is om het eigen risico van één                 full-time 
medewerker te dekken.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Het aantal gedeclareerde dagdelen in Breda bedroeg in 2012 6.150, terwijl 6.300 dagdelen begroot waren. Een 
bezetting derhalve van 97,6%.  In 2011 werden 4.865 dagdelen gerealiseerd en 4.758 in 2010.
Doordat het gemiddeld dagdeeltarief ad € 34,18 hoger was dan begroot, waren de inkomsten vanuit de AWBZ 
iets hoger dan begroot. De overige inkomsten bewogen zich per saldo vrijwel op het begrote niveau. In de 
‘baten voorgaande boekjaren’ is onder meer een gift van € 7.900,- begrepen van de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind (N.S.G.K.). Deze bijdrage was bedoeld ter dekking van het exploitatietekort over 2011.

Lasten
De lasten overschrijden per saldo de begroting met € 3.000,- (1,4%). De hogere personeelskosten worden 
grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor huisvesting- en lagere algemene kosten.
Deze hogere personeelskosten worden met name veroorzaakt door een éénmalige extra dotatie ad           € 
5.000,- aan de ‘voorziening ter dekking van het langdurig ziekteverzuim’ en de hogere ‘opleidings- en overige 
personeelskosten’. (€ 2.200,-). De personeelsformatie bewoog zich vrijwel op het begrote niveau.

Begroting 2013
In de begroting 2013 voor de theaterwerkplaats in Breda  wordt wederom uitgegaan van een positief 
exploitatieresultaat. De begroting is onder meer gebaseerd op een verdere groei van het aantal deelnemers 
met circa 10%.
Gezien de nieuwe aanmeldingen eind 2012/begin 2013 is dit een realistisch uitgangspunt.
De zorgaanbieders, en dus ook wij,  worden overigens wel geconfronteerd met een “bevriezing” in 2013 van 
de regiobudgetten voor dagbesteding(begeleiding).

Voor de theaterwerkplaats in Roosendaal wordt in 2013 eveneens een groei begroot en wel met circa 12% 
naar 4.100 dagdelen. Gezien de marktomstandigheden in deze regio is dit een ambitieuze taakstelling. Met dit 
volume bereiken we ongeveer het niveau dat ons destijds in het projectplan voor Roosendaal voor 2012 voor 
ogen stond.

Een exemplaar van de door de externe accountant opgestelde jaarrekening is op aanvraag beschikbaar. 
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Fondsenwerving

In 2012 werd projectfinanciering verkregen voor een 5-tal initiatieven, te weten:

Voorstellingen van de theaterproducties ‘Ik word piraat’, ‘Zicht’ en ‘Pink Swan’ 

N.S.G.K,          11.500
V.S.B.-fonds         10.000
Gemeente Roosendaal        6.000
Nederlandsche Centrale Practische Hulpverlening    5.000
Stichting Kloek         3.500
Gemeente Breda        3.000
Janivo Stichting         2.500
Stichting Fam Ommering       2.500
Kattendijk/Drückerstichting       1.000
 
Totaal                                                          45.000

7 Zinderende Zomerweken

Fonds Cultuurparticipatie       6.000
Stichting Ars Donandi        3.000
Fundatie van Santheuvel, Sobbe       2.400
’t Arm Kinderhuys en ’t Arme Weeshuys der Kercken van Breda   2.000
Stichting Katrijn         1.000
Stichting Molitor        500
 
Totaal          14.900

Project Roosendaal
Ontvangen t/m 2011: 
Oranje Fonds ( gefaseerd in 3 jaar)      45.000
N.S.G.K.          35.000
V.S.B.-Fonds         30.000
Stichting Doen         25.000
SKAN Fonds         15.000
Afscheidskado Burgemeester Marijnen van Roosendaal    6.255
Stichting Familie Ommering       5.000
Nederlandsche Centrale Practische Hulpverlening    5.000
Janivostichting         5.000
Gravin van Bylandtstichting       2.500
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht      2.500
Fundatie van den Santheuvel Sobbe      2.000
’t Arm Kinderhuys en ’t Arme Weeshuys der Kercken van Breda   1.000
Stichting Katrijn         1.500
t/m 2011 toegezegd        180.755
In 2012 ontvangen: 
N.S.G.K. ( namens Stichting Boschuysen)      3.905
Totaal          184.660

Hiervan was ultimo 2012 € 180.160 ontvangen 
 

Daarnaast ontvingen wij voor dit project een gift in natura 
van Stichting Carpe Diem in Ulvenhout t.w.v. € 1.961,-
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Sponsors (zakelijke vrienden) in 2012
Woningcorporatie Allee Wonen      2.500
Stichting Amarantgroep       2.500
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht     2.500
Full Management Support      750
 

Subsidies
Provincie Noord Brabant/Kunstbalie     10.000
Ministerie van V.W.S.       1.813  
Gemeente Breda        1.150
 
 
Overige giften 
Congregatie Alles voor Allen      1.750
Odd Fellows        700
NL Doet         500
Charitatief Fonds de Grez Mahie      463
 
Voorts ontvingen wij een gift in natura van de                                                                                                                
Pierre de Jonge sr Foundation t.w.v. € 550,- en verzorgt 
Full Management Support de salarisadministratie pro deo

Tot slot
Wij bedanken langs deze weg nogmaals allen die ons financieel of op een andere wijze ondersteunden en het 
ons mogelijk maakten om ook in 2012 weer tal van activiteiten te ontplooien.
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Bijlage:

A. Artistiek Plan 
In het voorjaar van 2012 heeft Manon Peters een update van het bestaande Artistiek Plan van onze 
Theaterwerkplaats geschreven. Dit plan vormt een houvast om binnen het artistieke team inhoud te geven aan 
de werkzaamheden van Tiuri. Waarom we doen wat we doen! 
In het Artistiek Plan worden eigenlijk de belangrijkste uitgangspunten van de visie en werkwijze van Tiuri 
beschreven. Verder worden er vertrekkend vanuit deze visie een aantal aandachtspunten en keuzes voor de 
komende jaren uitgewerkt. 
We onderscheiden bij Tiuri meerdere artistieke processen in het weekprogramma gedurende een seizoen: 
•  EDUCATIE /leerproces (theatertrainingen) 
•  CREATIE / maakproces (creëren van sc€nes en voorstellingen, de repetities) 
•  PRESENTATIE / podiummomenten & ontmoeting met de maatschappij 
Bij Tiuri vinden wij het belangrijk om door alle processen heen zoveel mogelijk het talent van de spelers te 
ontwikkelen en daarnaast dit talent zichtbaar te maken aan een breed publiek. 
Voor het schrijven van het plan zijn er de volgende vragen meegenomen. 
–  Wat willen we dat onze spelers leren als zij zich bij ons ontwikkelen tot acteur/ theatermaker? 
–  Hoe zorgen we dat er binnen het groepsproces aandacht blijft voor individuele (leer)wensen, 
behoeften en    processen? 
–  Hoe kunnen we iedereen op eigen niveau blijven inspireren en uitdagen? 
–  Hoe dragen we zorg voor de artistieke kwaliteit van onze voorstellingen? 
–  Welke mogelijkheden liggen er nog voor Tiuri om de komende jaren meer voorstellingen te spelen, dus 
ons publiek   te verbreden? 
–  Hoe kunnen we ons aanbod naar onderwijs toe verstevigen, waardoor programma’s kunnen bijdragen 
aan een   kwalitatieve ontmoeting met ons publiek? 
–  Hoe blijven we als Tiuri, die ondertussen al enkele jaren op twee locaties, werkt onze artistieke visie 
verbinden? 
–  Hoe kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen binnen een organisatie die groeit en die aan het  
   professionaliseren is?     
         
 

B. Methodiek
Binnen Tiuri heeft Mariska Fransen voor haar afstudeeropdracht een onderzoek gedaan naar de methodiek van 
Theaterwerkplaats Tiuri . Wat maakt de organisatie uniek? Medewerkers werken vanuit eigen ervaringen en 
beschouwen deze werkwijze als vanzelfsprekend, hiervan staat echter niets concreet op papier. 
Mariska heeft voor het onderzoek gekeken naar hoe de medewerkers binnen Tiuri het werk uitvoeren 
bij de theaterlessen, tijdens de begeleiding en op het gebied van management. Ook is Mariska bij andere 
theaterwerkplaatsen in het land geweest om te kijken hoe zij te werk gaan. Zij heeft onderzoek gedaan door 
middel van observaties en interviews. Aan de hand van de resultaten uit deze observaties en interviews heeft 
zij conclusies getrokken en aanbevelingen geschreven. 
Hieruit is bijvoorbeeld gebleken dat de methodiek op het gebied van theater wordt opgehangen aan enkele 
dramavaardigheden die worden verwerkt in een steeds terugkerende lesopbouw. Deze lesopbouw bestaat uit 
een warming-up, verkenningsfase, verdiepingsfase en een toepassing(eindproduct). Tiuri onderscheidt zich van 
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andere theaterwerkplaatsen in het land door de specifieke vorm van het aanleren van dramavaardigheden. 
In middels heeft Mariska haar onderzoek afgerond en wordt het door de organisatie verder opgepakt.

C. Marketing en communicatie
Het huidige communicatienetwerk van Tiuri bestaat vooral uit spelers en hun kennissen, vrienden & familie, 
onderwijs- en zorginstellingen, fondsen en geïnteresseerd uitgaanspubliek. Een breder uitgaanspubliek op het 
vlak van theaterbezoekers is vooralsnog weinig aangesproken. Dit betekent dat de marketing en communicatie 
van Tiuri professioneler ingezet zal moeten worden om een groter publiek aan te spreken. De gedachte 
is: ‘meer bezoekers brengen meer opbrengsten en meer persoonlijk contact tussen acteurs en bezoekers.’ 
Hierdoor kan Tiuri meer naamsbekendheid genereren. 
Voor marketing- en communicatiewerkzaamheden heeft Stephanie van Leeuwen zich ingezet. Er is een plan 
opgezet voor het jaar 2012/2013 waarin de volgende vragen beantwoord zijn: 
–  Wat is de missie en wat is de visie van Tiuri? 
–  Wat zijn de sterke en zwakke punten van Tiuri en hoe kunnen we de kansen en bedreigingen op de 
huidige markt   combineren om te komen tot strategische opties? 
–  Wat zijn de nieuwe marketingdoelstellingen? 
–  Wat is de nieuwe marketingstrategie? 
–  Wat wordt de nieuwe communicatiedoelgroep? 
–  Wat is de identiteit van Tiuri, het imago onder het publiek en wat is de algemene naamsbekendheid 
van Tiuri onder   het publiek? 

Daarnaast is de Tiuriwijzer ontwikkeld, die specifieke informatie geeft voor mensen die bij Tiuri willen werken 
of stage lopen, hun ouders en/of verzorgers, en de zorginstellingen. Op het gebied van social media is er een 
officiële Tiuri fanpagina opgezet met 41 fans en hebben we op de persoonlijke Tiuripagina al 290 vrienden! 
Op twitter hebben we 36 personen die onze berichten volgen. En op youtube zijn we een stuk zichtbaarder 
geworden door het plaatsen van mooie filmpjes in samenwerking met 4d-filmvisions. 

Ook wordt er nu gewerkt aan een optimalisatie van de website, met meer persoonlijke informatie van de 
spelers en recentere nieuwtjes, een algemene informatieflyer en een marketingjaarplan gericht op het op tijd 
inzetten van promotieactiviteiten en interne en externe communicatie hierover. 
Stephanie van Leeuwen heeft een nieuwe baan gevonden. Een nieuwe stagiaire, Anne Roerdinkholder, is voor 
haar in de plaats gekomen. Anne zal tot en met eind maart 2013 vijf dagen in de week bij Tiuri stage lopen
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