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DE PERS OVER FIRMA MES
★★★★
“Firma MES is een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse theaterwereld. Hoogtepunten uit
het oeuvre tot dusver: RISHI, BOT en CarryMe. TECH laat zien waarom iedereen Firma MES moet leren
kennen” – De Volkskrant over TECH

★★★★★
“een zinderende en zeldzaam mooie performance” – Theaterkrant over RISHI
“belangwekkend documentair theater” – De Groene Amsterdammer over RISHI
★★★★
“een intelligent, lichtvoetig vingertje naar de zogenaamde maakbaarheid van het leven.”
– Trouw over CarryMe
“Humor en spot, gemengd met ernst, verontwaardiging en angst”
– Keuze van de Criticus, Theaterkrant over De Gijzeling
“Het toneel van Firma MES gaat over het leven van vandaag en morgen, ontstaan uit eigen onderzoek en
waarneming” –De Correspondent
“Ontvankelijk gemaakt door de fictie kwam de harde werkelijkheid extra aan. Bovendien kreeg de bezoeker
concrete manieren om te helpen aangereikt.” - NRC Handelsblad over Een Avondje Armoede
★★★
“Eerste grote gijzeling in naoorlogs Nederland tot trefzeker theater omgevormd”
- NRC Handelsblad over De Gijzeling

★★★★★
“Genialer en actueler werd theater dit jaar niet. Iedereen zou dit moeten zien.”
“RISHI is naast een reconstructie óók een verslag van de botsende diversiteit van een stad.”
– De Volkskrant over RISHI
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HOOFDSTUK 1: SAMENVATTING BELEIDSPLAN
Algemene gegevens
Naam van de instelling:
Statutaire naam instelling:
Statutaire doelstelling:

a.
b.
c.
d.
e.

Aard van de instelling:

Firma MES
Stichting Theatergroep MES
het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de
middelen waarmee theater kan worden gemaakt;
het uitbrengen van kleinkunstprogramma’s of onderdelen daarvan;
het bevorderen van de cultuur, met name het theater, in Nederland;
het bekend maken van de stichting bij met name het Nederlandse publiek
en de Nederlandse theaterwereld;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Theatergezelschap

Samenvatting hoofdstuk 2.2
Firma MES is een theatercollectief dat bestaat uit artistieke kern Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje
Mans en Thomas Schoots, en zakelijk leider Marije van Rest. De artistieke kern creëert, speelt en regisseert de
producties. Sinds onze oprichting in 2009 vertellen we vanuit Den Haag verhalen over de wereld om ons heen,
door middel van theatervoorstellingen en verrassende evenementen. Zowel in theaterzalen als op bijzondere
locaties, voor een zo breed mogelijk publiek.
In de periode 2017-2020 hebben wij ons de volgende doelen gesteld:
⇒
Meer maatschappelijke zeggingskracht
⇒
Meer artistieke output
⇒
Meer speelbeurten
⇒
Meer publiek
Hoewel deze periode nog niet ten einde is, kunnen we nu al met trots zeggen dat we deze doelen hebben
bereikt. Inhoudelijk hebben we onze kenmerkende toegankelijke signatuur toegepast op verhalen met een
grote maatschappelijke impact. De voorstellingen RISHI en De Gijzeling zijn hier goede voorbeelden van. We
bereikten nieuwe doelgroepen en vonden nieuwe samenwerkingspartners, binnen en buiten de theatersector.
Op educatiegebied bereikten we een recordaantal leerlingen, samen met de nieuwe educatiemedewerker. Op
organisatorisch vlak hebben we de gewenste algemeen medewerker (productie en zakelijk) gevonden in Ashley
Boermans.
Totalen
Activiteiten
Bezoekersaantallen

2017

2018

2019

Prognose 2020

51

86

119

70

3.267

5.815

7.700

5.000
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Samenvatting hoofdstuk 2.3
Voor de volgende kunstenplanperiode gaan we voor een nog grotere impact op stad en land, omdat we nog
beter weten waar onze kracht ligt en wat wij kunnen bijdragen aan de stad en aan de maatschappij. In een tijd
van massale protesten op het Malieveld, hoogoplopende maatschappelijke discussie over onze geschiedenis
en identiteit, en meningen die gereduceerd worden tot soundbytes, willen wij verhalen vertellen die nieuwe
perspectieven bieden: op ons verleden, ons heden en onze toekomst. Daarnaast zetten we in op een gezonde
bedrijfsvoering en een steviger financiële en organisatorische basis, om na het harde werk van de afgelopen
jaren op een verantwoorde manier te kunnen doorbouwen aan ons gezelschap.
Firma MES verbeeldt de komende vier jaar vanuit Den Haag waargebeurde verhalen die laten zien hoe wij als
mens beïnvloed worden door de grote thema’s in de samenleving. We creëren ruimte voor nieuwe
perspectieven: op de stad, het land en de wereld, en hoe we daar met elkaar in leven. In het theater en
daarbuiten, met voorstellingen en andere verschijningsvormen, in direct contact met onze bronnen: wij zijn
een open source documentair verhalenplatform.
Kernpunten voor 2021-2024:
⇒ waargebeurde verhalen met maatschappelijke impact
⇒ grotere focus op Den Haag, groter publieksbereik in de stad
⇒ gezonde bedrijfsvoering en verduurzaming van de organisatie
Wij halen onze verhalen op door middel van onze eigen zoektocht, ons netwerk van volgers en bezoekers en
onze jaarlijkse open call: een oproep voor iedereen om verhalen aan te dragen. Wij toetsen die verhalen op
urgentie, zeggingskracht en poëtische waarde en maken hieruit onze keuze. We werken gedurende het hele
proces nauw samen met ons netwerk en zorgen dat iedereen kan bijdragen.
We realiseren twee grote projecten per jaar en zorgen voor de flexibiliteit om successen door te laten groeien
en in te springen op actuele kansen. Succesvolle producties blijven op het repertoire, zowel op aanvraag als op
eigen initiatief. We werken toe naar een bereik van 8000 bezoekers en 80 speelbeurten per jaar, waarvan 60 %
in Den Haag. We bereiken verschillende nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld met het project Wortels), werken
met nieuwe organisaties samen en verdiepen ons educatie-aanbod.

Totalen
Activiteiten
Bezoekersaantallen

2021

2022

2023

2024

75

75

80

80

6.500

7.000

7.500

8.000
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HOOFDSTUK 2: BELEIDSPLAN 2021-2024
2.1: Algemene informatie
2.1.A. Algemene gegevens
Naam instelling (indien afwijkend van de
statutaire naam):
Statutaire naam instelling:
Statutaire doelstelling:

Firma MES

Aard van de instelling:
Bezoekadres:
Postcode en plaats:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Website:

Stichting Theatergroep MES
a. het uitbrengen van theaterproducties en het
ontwikkelen van de middelen waarmee
theater kan worden gemaakt;
b. het uitbrengen van kleinkunstprogramma’s
of onderdelen daarvan;
c. het bevorderen van de cultuur, met name
het theater, in Nederland;
d. het bekend maken van de stichting bij met
name het Nederlandse publiek en de
Nederlandse theaterwereld;
a. het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
Theatergezelschap
n.v.t.
n.v.t.
Valkenboslaan 161
2563 CK Den Haag
06-18091095
info@firmames.nl
https://www.firmames.nl/

2.1.B. Contactpersoon
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactpersoon:

Marije van Rest
Zakelijk Leider
06-18091095
marije@firmames.nl

2.1.C. Financiële gegevens
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Fiscaal nummer:

NL97 INGB 0005 4372 58
Stichting Theatergroep MES
8204.25.941

2.1.D. Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
Jaar van oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel te:
KvK nummer:

Stichting
2009
Den Haag
27336714
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2.1.E. Huidige samenstelling directie/dagelijkse leiding
(incl. zakelijk/artistiek leider)
Naam:
Functie:
Marije van Rest
Thomas Schoots
Lindertje Mans
Roos Eijmers
Daan van Dijsseldonk

Zakelijk leider
Artistieke kern
Artistieke kern
Artistieke kern
Artistieke kern

2.1.F. Huidige samenstelling bestuur
Naam:
Functie:
Erik Pals
Caroline Wiedenhof
Onno Ephraim
Karel Feenstra
Maria Uitdehaag

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

In functie
sinds:
27-06-2016
27-06-2016
01-03-2011
27-06-2016
03-10-2016

In functie
sinds:
01-01-2019
09-02-2009
09-02-2009
09-02-2009
09-02-2009

Termijn
Benoeming:
Drie jaar
Drie jaar
Drie jaar
Drie jaar
Drie jaar

Termijn
Benoeming:
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Treedt af op:
27-06-2022
27-06-2022
01-03-2020
27-06-2022
27-06-2022

2.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2021-2024
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:
€ 489.129,Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van
de gemeente voor 2021-2024:

€ 250.000

Gesubsidieerd in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 20172020 van de gemeente Den Haag?
(aankruisen):

X ja, met een bedrag van:
€ 186.441,- (peiljaar 2018, inclusief trend)
☐ nee
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Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en
zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Machtiging ☐ ja*☐ nee

Naam:

Erik Pals

Functie:

Voorzitter bestuur

Datum:

Donderdag 28 november 2019

Plaats:

Den Haag

Handtekening:

*NB: Wanneer de contactpersoon de aanvraag
namens het bestuur ondertekent, dient een
kopie van de machtiging daartoe bijgevoegd te
worden.
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2.2: TERUGBLIK OP EN ZELFEVALUATIE VAN DE PERIODE 2017 - HEDEN
Inhoudelijk beleid, activiteiten
Firma MES is een theatercollectief dat bestaat uit artistieke kern Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje
Mans en Thomas Schoots en zakelijk leider Marije van Rest. De artistieke kern creëert, speelt en regisseert de
producties. Sinds onze oprichting in 2009 vertellen we vanuit Den Haag verhalen over de wereld om ons heen,
door middel van theatervoorstellingen en verrassende evenementen, zowel in theaterzalen als op bijzondere
locaties, voor een zo breed mogelijk publiek. Onze voorstellingen hebben vaak een documentair vertrekpunt
en bieden een nieuw perspectief op de werkelijkheid. Kenmerkend zijn onze open speelstijl, onze humor en de
benaderbaarheid voor ons publiek, waarmee we zoveel mogelijk de dialoog aangaan. In het afgelopen
kunstenplan hebben we onszelf tot doel gesteld om meer zeggingskracht te genereren door het kiezen van
onderwerpen met een grote maatschappelijke relevantie. In kwantitatieve zin wilden we meer output, meer
speelbeurten en meer publiek. Deze doelen zijn ruimschoots behaald. Onze producties met onderwerpen uit
het hart van de samenleving hebben de afgelopen jaren een grote impact gehad. Aan het einde van dit
Kunstenplan hebben we in totaal tien1 nieuwe producties gerealiseerd. Daarvan zijn er zeven2 hernomen en
die producties blijven op het repertoire. We speelden in totaal 326 voorstellingen voor 21.782 bezoekers,
waaronder verschillende nieuwe doelgroepen. Een overzicht van onze activiteiten per jaar:
· In 2017 ging RISHI in première, geschreven door Kees Roorda, over de jongen die in 2012 op station Den Haag
Hollands Spoor werd neergeschoten door een politieagent. De voorstelling bracht indringende gesprekken op
gang. RISHI speelde op het Nederlands Theater Festival en heeft bijgedragen aan de verdere aanscherping en
verdieping van de meer maatschappelijke koers van Firma MES. Daarnaast maakten we CarryMe, geschreven
door Hanna Bervoets: een sciencefiction-thriller over een draagmoeder-app en de gevaren van technologische
ontwikkeling. Het was speculatieve fictie: een schets van een mogelijke toekomst. Ook werd True Stories
hernomen, een evenement waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben
meegemaakt.
· In 2018 maakten we Een Avondje Armoede, geschreven i.s.m. Anton Dautzenberg. Een theatervoorstelling en
fundraising event rondom het thema armoede waarbij we daadwerkelijk geld ophaalden in samenwerking met
verschillende welzijnsorganisaties uit de stad, zoals Voedselbank Den Haag en Foodcorner Den Haag. Via die
organisaties gaven we steeds een vast aantal kaarten weg aan mensen met een kleine portemonnee.
Daarnaast maakten we de theatrale audiotour De Affaire, over het verlangen om te verdwijnen. Deze tour liep
vanuit The Grey Space In The Middle dwars door de Stationsbuurt in Den Haag en kwam tot stand op basis van
interviews met bewoners. Ook maakten we op verzoek van Theater Na de Dam de voorstelling Maak je over
mij geen zorgen, op basis van een koffer met brieven van de Joodse Israël Bachrach. De koffer werd gevonden
in restaurant Walter Benedict aan de Denneweg. Verder begon de reprise-tournee van RISHI.
· In 2019 speelden we de 85e voorstelling van RISHI en maakten we drie solo’s onder de noemer TECH. Dit
drieluik bestaat uit de door Jibbe Willems geschreven monoloog van huishoudrobot Alice, bedacht en gespeeld
door Roos; The Life and Death of a Sex Robot, een performance over een echt bestaande seksrobot, gemaakt
door Lindertje in samenwerking met muzikant Roald van Oosten; en Locke, een monoloog gespeeld door Daan
waarvoor hij samen met Casper Vandeputte het originele filmscript bewerkte. TECH gaat in het voorjaar van
2021 nog op tournee door het land. Na de zomer speelden we De Gijzeling in de voormalige Amerikaanse
ambassade - een samenwerking met ANNA Vastgoed - over de vergeten gijzeling die in 1974 plaatsvond in de
Franse ambassade in Den Haag. De hele speelreeks was twee weken voor de première al uitverkocht en de
last-minute ingelaste succesreprise verkocht vervolgens ook binnen een week uit. Ook hernamen we Maak je
over mij geen zorgen voor Theater na de Dam en voor Open Monumentendag speelden we Club Mayfair, een
theatrale rondleiding door het beroemdste bordeel van Den Haag.
1

RISHI, Carryme, De Affaire, Maak je over mij geen zorgen, Een Avondje Armoede, TECH I, II en III, De Gijzeling en The Biggest Lawsuit on the Planet

2

Naast de eerder gemaakte True Stories en Club Mayfair: RISHI, De Affaire, Maak je over mij geen zorgen, TECH I, II en III en De Gijzeling
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· In 2020 maken we The Biggest Lawsuit on the Planet (TBLOTP). In deze theaterdocumentaire vertellen wij
het verhaal van Jayden F.: een 16-jarige puber uit Louisiana die samen met een groep gelijkgestemde jongeren
de regering Trump aanklaagt voor de gevolgen van klimaatverandering. Het wordt een voorstelling die past bij
een tijdgeest waarin steeds meer jongeren, zeker ook in Den Haag, opstaan voor het klimaat. We hernemen
bovendien De Gijzeling en spelen TECH en RISHI op aanvraag voor specifieke partijen.
Artistiek gezien zijn we de afgelopen periode gegroeid. We kregen niet eerder zoveel persaandacht en zoveel
goede recensies als de afgelopen jaren. We zijn ons steeds duidelijker op documentaire producties gaan richten.
RISHI was een duidelijk beginpunt in dit kunstenplan, maar eerdere producties in VOLG, BOT, IJS&VIS en de
‘schijndocumentaire’ TROEP hadden al documentaire elementen. We specialiseren ons hier nu nog verder in.
Een leerpunt hadden we bij Een Avondje Armoede, waarbij we binnen het brede maatschappelijke thema niet
duidelijk genoeg op één verhaal hebben gefocust. Daardoor werd naar onze mening niet het volle potentieel
aan diepgang en zeggingskracht bereikt. We richten ons daarom in de toekomst nog meer op het vinden van
niet alleen het juiste thema, maar vooral ook van het juiste verhaal. Onze werkwijze heeft zich na tien jaar
samenwerken ontwikkeld. Waar we eerder binnen de artistieke kern altijd in vaste samenstellingen en
rolverdelingen werkten (collectief, waarbij Thomas Schoots in de eindfase de rol van regisseur op zich neemt),
zijn we dit kunstenplan ook begonnen om hier verschillende mogelijkheden in te onderzoeken: TECH is hier een
eerste voorbeeld van. Dit zetten we voort in de toekomst: we creëren in de komende jaren meer ruimte voor
individuele artistieke ontplooiing, zowel binnen als buiten Firma MES .
We zijn daarnaast steeds sterker geworden in het bepalen van onze eigen artistieke koers en het benutten van
onze kracht als kleine, flexibele organisatie. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in de activiteiten zoals
beschreven in de plannen van vier jaar geleden. Zo heeft de voorgenomen coproductie met Toneelgroep
Maastricht plaatsgemaakt voor De Gijzeling. Wij voelden meer artistieke noodzaak en urgentie in de stad bij dit
project. Succesvolle projecten hebben we vaak langer gespeeld dan voorgenomen. Alle tot nu toe uitgevoerde
wijzigingen en gepakte ‘nieuwe kansen’ zijn zeer succesvol gebleken. We nemen deze flexibele werkwijze,
enerzijds makkelijker nieuwe projecten te starten en anderzijds successen meer ruimte te geven, dan ook mee
naar de toekomst.
Positionering, samenwerkingen, maatschappelijke betekenis, publieksbereik
Wij kiezen, steeds duidelijker, voor onderwerpen die de samenleving en de stad raken. We merken dat onze
voorstellingen iets teweegbrengen onder de bewoners van Den Haag en dat geeft ons veel voldoening. Het
zorgt ervoor dat we een grote diversiteit in publieksgroepen bereiken, omdat er naast onze vaste achterban
vaak andere gemeenschappen direct betrokken zijn bij ons werk. Deze groepen benaderen wij al in een vroeg
stadium en zien wij vervolgens terug in de zaal.
Met RISHI maakten we een zeer moeilijk en complex onderwerp als politiegeweld en discriminatie
bespreekbaar voor een breed publiek. Deze voorstelling werd gemaakt op basis van interviews met vrienden
en familie van Rishi, en getuigenverslagen uit het politiedossier. We speelden een speciale voorstelling voor de
familie van Rishi. De voorstellingen werden bezocht door o.a. de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap,
vrienden van Rishi, groepen van het Openbaar Ministerie en collega’s van de betrokken agenten. Volgens onze
traditie was ook bij deze voorstelling na afloop een nagesprek. Regelmatig raakten groepen die eerder lijnrecht
tegenover elkaar stonden met elkaar in gesprek. Zo praatten vrienden van Rishi na afloop met agenten van het
betrokken politiebureau. Het waren vaak aangrijpende gesprekken die tot de meest waardevolle momenten in
onze carrière tot nu toe behoren. RISHI is momenteel een vast onderdeel van het curriculum van de
politieacademie en wordt gebruikt als aanleiding om over deze thematiek te praten.
Na het zien van Een Avondje Armoede deelden bezoekers hun eigen schokkende ervaringen met armoede met
ons. Voor The Life And Death Of A Sex Robot sprak Lindertje met de Nederlandse fabrikant (Mytenga B.V.). Ze
speelde de voorstelling voor de voorhoede van de internationale tech-wereld op Border Sessions Festival. Voor
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De Gijzeling spraken we de gegijzelden en betrokken agenten van destijds. Dit onderwerp leverde een
enorme buzz in de stad op, wat onder meer bleek uit de overdonderende hoeveelheid reacties die wij van
mensen kregen. Heel veel mensen bleken op hun eigen manier bij de gebeurtenis betrokken te zijn geweest en
wilden graag een bijdrage aan onze voorstelling leveren. Voor The Biggest Lawsuit On The Planet merken we nu
al enorm veel aandacht vanuit pers, publiek en theaters: een teken van de relevantie van het onderwerp.
We hebben gebouwd aan onze positie en aan ons merk. In Den Haag als toegankelijke en veelzijdige aanvulling
op de bestaande instellingen, zowel in de theatersector als daarbuiten; landelijk als collectief dat gestaag een
publiek opbouwt met het spelen van maatschappelijk geëngageerd theater. Wij ontwikkelen een
onderscheidende theatervorm in het verbeelden van (vaak waargebeurde) verhalen, waarvoor we erkenning
krijgen van publiek en (theater-)pers. Tegelijkertijd zorgt de concrete binding met die verhalen voor een grote
toegankelijkheid, ook voor juist niet-geoefend theaterpubliek.
Onze bezoekers hebben alle leeftijden. Specifieke aandacht gaat naar bezoekers van 15 tot 40 jaar. Zij haken
aan op de ervaring die een Firma MES-productie is: als bezoeker ben je bij ons onderdeel van een beleving. Dit
dragen we uit in onze marketing: online en via de reguliere pers. Ook is de benaderbaarheid voor ons belangrijk.
Dat is terug te zien in de toegankelijke toon van onze voorstellingen, maar ook in de ervaring eromheen. We
staan bekend als een gezelschap waarmee je als bezoeker persoonlijk contact hebt. We heten je welkom op
bijzondere locaties en praten na afloop van de voorstelling altijd na met het publiek.
We slagen er goed in om mensen naar onze voorstellingen te trekken die normaliter niet veel naar het theater
gaan. Uit een publieksonderzoek van Het Nationale Theater (dat de kaartverkoop deed) onder ruim 600
bezoekers van De Gijzeling bleek ruim een derde nieuwe bezoekers te zijn die nog nooit eerder via HNT een
ticket hadden gekocht. Dit zijn dus –waarschijnlijk - bezoekers die in Den Haag nog nooit of niet vaak theater
hebben bezocht. Ook hebben we een vaste schare trouwe bezoekers: twee derde komt vaker naar Firma MESvoorstellingen; velen van hen bezoeken onze voorstellingen al meer dan vijf jaar. We doen het goed op social
media: er ontstond steeds een groei in verkoopaantallen na een social media post van ons.
Firma MES is de afgelopen jaren zichtbaar geweest op uiteenlopende plekken in stad en land. In Den Haag waren
we te zien in ons huistheater Theater aan het Spui, maar ook in buurthuis De Règâh, de voormalige Amerikaanse
ambassade, de Lourdeskerk, op straat in de Stationsbuurt, in Theater Dakota, Zaal 3, Het Paradijs en in bordeel
Club Mayfair. Landelijk speelden we in theaters van Groningen tot Maastricht en over de grens in onder andere
Antwerpen en Gent. We verschenen onder meer in Trouw, NRC, Volkskrant, AD, Telegraaf, Omroep West, Elle,
AD, Kunststof, Den Haag Centraal, De Correspondent, Metro, De Nieuws B.V. (Radio 1), FunX, BNR Nieuwsradio,
Leven!, De Groene Amsterdammer. We werkten met gastacteurs, muzikanten, schrijvers, vormgevers en
verschillende maatschappelijke organisaties.
Het jongste deel van onze doelgroep wordt specifiek bediend door middel van onze educatie-activiteiten. We
bereikten in de periode 2017-2019 in totaal 3.129 leerlingen met zowel school- als reguliere voorstellingen. Dit
komt neer op 14% van ons totale publieksaantal, we komen dus ruim boven de voorgenomen 10% uit. We
spelen schoolvoorstellingen, maar zetten juist ook in op het mixen van klassen met regulier publiek, omdat we
vinden dat de diversiteit in de publiekssamenstelling de kijkervaring van alle partijen ten goede komt.
Bedrijfsvoering
Gemeente Den Haag en Fonds Podiumkunsten
In de periode 2017-2020 zijn we er vrijwel elk jaar in geslaagd om het jaar af te ronden met een (klein) positief
resultaat. Dat was een hele klus, gezien het feit dat de door ons aangevraagde structurele subsidie bij het Fonds
Podiumkunsten voor de periode 2017-2020 niet werd gehonoreerd. Vanuit de passie voor ons vak en de
overtuiging dat groei in het aantal speelbeurten en bezoekers noodzakelijk was voor het gezelschap, hebben we
nauwelijks aanpassingen gedaan in de voorgenomen activiteiten. Door soms noodgedwongen erg sober te
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werken, is het gelukt om tien geslaagde producties en een flinke groei in speelbeurten en bezoekers te
realiseren. Het resultaat is een bijzonder goede kosten-baten verhouding: in 2018 kostte een bezoeker aan een
voorstelling van Firma MES gemiddeld genomen 32,06 Euro gemeentelijke subsidie.
Financieringsmix
De ontbrekende financiering hebben we in de periode 2017-2020 verkregen middels projectaanvragen bij
publieke en private fondsen. Bij fondsen als Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818 en Stichting Lira
onderhouden wij goede contacten en dienen wij regelmatig met succes een aanvraag in. Ook projectaanvragen
bij het Fonds Podiumkunsten zijn meestal gehonoreerd. In jaren waarin we een grote aanvullende
fondsbehoefte voorzagen (2018), hebben we samengewerkt met BD Funding. Dit is terug te zien in de cijfers
over 2018 in de begroting. Verder hebben we inkomsten gegenereerd uit het spelen van bedrijfsvoorstellingen
en vanuit educatie-activiteiten. We zijn op facilitair vlak de afgelopen jaren ondersteund door Het Nationale
Theater (empowerment). Naast het feit dat we huisgezelschap van Theater aan het Spui zijn, leverde HNT
ondersteuning op het gebied van techniek, dramaturgie en repetitieruimte.
Druk op middelen en organisatie
In het huidige kunstenplan gingen we voor meer artistieke output. Dit is goed gelukt en we zijn trots op het
resultaat: we hebben veel kunnen maken met relatief weinig middelen, tegen lage productiekosten. De druk op
de vaste medewerkers was hoog. Illustratief is het jaar 2019: in dit jaar zijn door de vier artistieke kernleden in
totaal 119 voorstellingen gespeeld, vier nieuwe voorstellingen gerepeteerd, zijn door ons team een kleine 25
fondsaanvragen voor drie verschillende producties de deur uitgegaan en werd dit beleidsplan voorbereid. Dat
is een marathon die we niet nog een keer kunnen rennen. Voor de toekomst zetten we daarom in op een ruimer
en stabieler financieel fundament, waar we in paragraaf 2.3 en 2.4 verder op ingaan.
Organisatorische ontwikkelingen
Op organisatorisch vlak hebben we eind 2018 afscheid genomen van onze zakelijk leider Ulrike Söbbeke, die
haar loopbaan succesvol voorzet als zakelijk leider bij NTJong. Op 1 januari 2019 hebben we onze nieuwe zakelijk
leider Marije van Rest verwelkomd, die met haar achtergrond als historicus en politicoloog en haar ervaring in
de politiek en het openbaar bestuur een prettige externe en strategische blik meebrengt. Een andere fijne
ontwikkeling is de komst van een vaste productie & zakelijk medewerker (Ashley Boermans) halverwege het
jaar 2019, nadat we onze structurele ondersteuning eerder op freelance basis organiseerden. Ook de komst van
een vaste educatiemedewerker heeft bijgedragen aan meer continuïteit in de manier waarop we werk maken
van educatie.
Ondernemerschap
Firma MES is een erg ondernemend gezelschap. We zoeken voortdurend naar manieren om onze inkomsten te
verhogen. Naast onze reguliere programmering zoeken we vaak contact met relevante partijen die mogelijk
geïnteresseerd zijn in ons werk. We speelden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (De Gijzeling), de
Rijksrecherche, de Politieacademie (RISHI), de rechtbank Den Haag (Een Avondje Armoede), de Nacht van de
Wetenschap, Border Sessions Festival (TECH) en op Open Monumentendag (Club Mayfair). Ook werken we aan
een netwerk van bezoekers dat ons financieel wil steunen als fan (5 euro per jaar) of vriend (50 euro per jaar).
We zijn altijd op zoek naar slimme samenwerkingen met partners in de stad, om kosten te besparen,
bijvoorbeeld met ANNA Vastgoed en Het Nationale Theater.
Diversiteit
Op het gebied van diversiteit hebben we belangrijke stappen gezet in ons publieksbereik. We betrokken
verschillende doelgroepen bij zowel het maakproces als in het voorstellingsbezoek, bijvoorbeeld bij RISHI. Het
is nog niet goed genoeg gelukt om freelancers en werknemers met een andere culturele achtergrond aan ons
te binden. We streven er in de komende periode daarom nadrukkelijk naar om ook werk te maken van meer
diversiteit in ons (kleine) personeelsbestand en in ons bestuur (zie hoofdstuk 2.3).
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2.3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN 2021-2024: waargebeurde verhalen die ertoe doen

Firma MES verbeeldt de komende vier jaar vanuit Den Haag waargebeurde verhalen die laten zien hoe wij als
mens beïnvloed worden door de grote thema’s in de samenleving. We creëren ruimte voor nieuwe
perspectieven: op de stad, het land en de wereld, en hoe we daar met elkaar in leven. In het theater en
daarbuiten, met voorstellingen en andere verschijningsvormen, in direct contact met onze bronnen: wij zijn
een open source documentair verhalenplatform.
Kernpunten 2021-2024:
⇒
⇒
⇒

waargebeurde verhalen met maatschappelijke impact
grotere focus op Den Haag, groter publieksbereik in de stad
een gezonde en duurzame bedrijfsvoering

2.3.1 Inhoudelijk beleid
Achtergrond, missie, visie
Een opwarmende aarde, toenemende economische en maatschappelijke ongelijkheid, bevolkingsgroepen die
lijnrecht tegenover elkaar staan: de wereldproblematiek speelt zich af in Den Haag. Soms in activistische zin,
met tractors en spandoeken op het Malieveld of op de tribune van de Tweede Kamer. Maar vaak ook in
institutionele zin, met typisch Haagse instellingen als ambassades en het International Criminal Court. Den Haag
is een stad waar verschillende belangen en geluiden voortdurend streven naar erkenning. Een stad waar de
democratie wordt gehandhaafd, maar ook telkens weer wordt uitgedaagd. Iedereen verscholen achter zijn
eigen spandoek, in zijn eigen hokje. Hoe samen te leven in een wereld waarin steeds vooral het deelbelang de
krantenkoppen haalt? Hoe blijven we naar elkaar luisteren, als het zo makkelijk is om elkaar op social media van
alles toe te schreeuwen? Hoe maken we plaats voor nieuwe groepen die nadrukkelijker hun plek opeisen in het
publieke discours, zonder daarmee onszelf te verliezen? En wat is ‘onszelf’ eigenlijk?
Wij zien verschillende groepen mensen hun plek in de geschiedenis nadrukkelijker opeisen. We worden ons
steeds meer bewust van de ééndimensionaliteit, de subjectieve blik waarmee de (westerse) geschiedenis is
geschreven. We kijken met andere ogen naar ons koloniale verleden, naar onze kinderfeesten en naar onze
omgang met vrouwen. We worden als Nederlanders wakker geschud uit de droom dat we het qua emancipatie
en gelijkheid in dit land lekker voor elkaar hebben: op onze vingers getikt door zwarte mensen, laagopgeleide
mensen, gehandicapte mensen, dikke mensen, dunne mensen, oude mensen, jonge mensen, vrouw-mensen,
transgender mensen. Allemaal mensen die niet helemaal passen binnen de norm die er blijkbaar is. Er is
behoefte aan nieuwe verhalen: verhalen die bijdragen aan een inclusieve geschiedenis en tegelijkertijd
perspectief bieden op een gezamenlijke toekomst.
Binnen deze context bewegen wij ons in Den Haag en in de samenleving. Wij vertellen verhalen die niet op een
spandoek passen. Perspectieven die niet in één camerashot te vatten zijn. Waarin verschillende mensen, op
verschillende manieren geraakt worden. We richten ons op grote maatschappelijke en politieke thema’s vanuit
een humanistische inslag. Wij willen weten: wat betekent het als mens, om onderdeel te zijn van die thema’s?
Hoe gaan we als mens in vredesnaam om met alles wat er gebeurt in onze wereld? Hoe verschillen we daarin
van elkaar? En in hoeverre zijn we daarin hetzelfde? Wij hebben een passie voor verhalen die dát in zich hebben:
de vertaling van grote thema’s naar een ultra menselijk niveau, vanuit verschillende oogpunten. We nemen de
tijd en de ruimte om heel precies de verschillende mogelijkheden te verkennen. Dat wekt soms verwarring en
boosheid op, maar vaak ook humor, ontroering, schoonheid en troost. Wij staan voor verbeelding die de
polemiek overstijgt.
13

Het is onze missie om, temidden van een overdaad aan meningen en ééndimensionale invalshoeken, verhalen
te vertellen die ruimte maken voor nieuwe perspectieven op onze maatschappij en hoe we daar als mens in
leven. Hierbij vinden we het noodzakelijk om meerdere perspectieven naast elkaar te plaatsen. Door te
focussen op de menselijkheid van ieder personage maken we ruimte voor begrip, een gesprek, en de
mogelijkheid tot verbinding in de toekomst.
We richten ons in 2021-2024 op waargebeurde verhalen. In tijden van versimpeld fake news en makkelijk
behapbare statements vinden we het belangrijk om ruimte te houden voor de nuance en complexiteit die de
werkelijkheid in zich heeft. We willen laten zien hoeveel diepgang onze werkelijkheid in zich heeft, hoe rijk de
wereld is waarin wij leven. Dat kan in het theater. Daarbij focussen we op verhalen met een Haagse component.
Omdat wij van Den Haag houden, omdat we de stad nog beter willen leren kennen en omdat de uitdagingen
waar deze stad voor staat de uitdagingen van de wereld zijn. We werken aan een netwerk van verhalen over
menselijkheid: een alternatieve Wikipedia van Den Haag, en daarmee van de wereld.
Werkwijze
We zetten een extra stap in benaderbaarheid en interactie met het publiek. We laten ons inspireren door online
open source onderzoeksnetwerk Bellingcat, waarin amateuronderzoekers van over de hele wereld bijdragen
aan het oplossen van een vraagstuk. We zoeken zelf naar geschikte onderwerpen, maar laten ons ook voeden
door anderen. Al onze volgers: theaterbezoekers, mensen die onze social accounts volgen en mensen die over
ons lezen in de krant, vormen samen een groot netwerk waaruit wij informatie putten en die we gericht vragen
om ons te voeden, in verschillende fases van ons werkproces. Om een zo breed mogelijk palet van verhalen te
verkrijgen verspreiden we jaarlijks een open call: een oproep voor iedereen om verhalen aan te dragen. We
verspreiden deze online, via een persbericht en via onze achterban. Wij fungeren als curatoren van deze
verhalen en toetsen op:
⇒ Urgentie: is het een verhaal dat nu verteld moet worden? Biedt het nieuwe perspectieven op
maatschappelijke vragen? Laat het een wereld zien die anders niet gezien of vergeten wordt? Wij willen
verhalen een plek geven die anders blijven liggen.
⇒ Zeggingskracht: Wordt het beleefd door verschillende mensen, op verschillende manieren? Die menselijke
vertaling, naar personages met wie je je kunt identificeren is onze kracht. Het maakt onze voorstellingen
zowel genuanceerd als spannend: niet alleen leef je mee met de receptioniste die gegijzeld wordt, maar ook
met de terrorist die haar onder schot houdt.
⇒ Poëtische waarde: wij hebben als theatermakers de kracht om verbeelding toe te voegen. Ons vertrekpunt
is documentair, maar er is altijd de vraag: zit er theater in? Kunnen we een laag toevoegen die dieper gaat
dan begrip? Ontroering, ongemak, frictie? Doel als theatermakers is niet om één waarheid te vinden, maar
om een relatie met de werkelijkheid aan te gaan met aandacht, zorg, ruimte en tijd.
Na het kiezen van een verhaal volgt een periode van intensieve research waarbij we zoveel mogelijk bronnen
raadplegen en indien mogelijk betrokkenen interviewen. De gevonden informatie verwerken we vervolgens tot
(theater-)teksten, soms in samenwerking met een schrijver, maar vaak ook helemaal zelf. De betrokkenheid van
de makers is goed zichtbaar op de vloer: er is een ‘open’ speelstijl waarbij het publiek vaak rechtstreeks wordt
aangesproken. Vaak verbeelden de acteurs verschillende personages, waar ze op transparante wijze tussen
schakelen. We streven ernaar een zekere intimiteit te creëren tussen spelers en publiek: vandaar dat we vaak
kiezen voor afwijkende publieksopstellingen en locaties met een beperkte capaciteit.
Hoofddoelen:
⇒ We maken theatervoorstellingen over waargebeurde verhalen, met aandacht voor nieuwe doelgroepen. Het
zwaartepunt van onze activiteiten ligt in Den Haag, maar we spelen door het hele land-en daarbuiten.
⇒ Soms verwerken we de verhalen in een andere vorm, zoals een podcast of audiotour.
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⇒ We werken open source en geven ook open source terug aan ons netwerk. Na een speelreeks komen
audiotours en podcasts vrij beschikbaar op onze website.
Producties
We zitten vol ideeën en plannen, waaruit de volgende opsomming een selectie is. De open calls gaan daarnaast
voor nieuwe verhalen zorgen, waar wij nadrukkelijk ruimte voor willen maken. Het is onze kracht om snel op
een goed verhaal of samenwerkingskansen in te kunnen springen. Zo is De Gijzeling bijvoorbeeld, van eerste
idee tot eerste voorstelling, in vier maanden tot stand gekomen. Die openheid en flexibiliteit om in te kunnen
springen op actuele kansen is voor ons essentieel.
DE ONAANTASTBAREN – over het delen van een stad met mensen die meer gelijk zijn dan een ander.
‘Ze’ genieten immuniteit. Hebben hun eigen balie in het stadhuis. Eigen CD-kentekenplaten, eigen
parkeerplaatsen én een eigen loket in het Bronovo-ziekenhuis. Van de 135 ambassades in Nederland staan
er 113 in deze stad. Daarmee is Den Haag gaststad voor zo’n duizend buitenlandse diplomaten. Reden voor
trots, maar steeds vaker ook voor onbehagen. Een ton aan onbetaalde parkeerboetes. Nederlandse excuses
aan Rusland na het arresteren van een dronken kindermishandelaar. Onbetaalde boetes zijn tot daaraan toe,
maar de uiterste consequentie van het samenwonen in een stad met mensen die meer rechten hebben dan
anderen werd afgelopen augustus pijnlijk duidelijk. De 19-jarige Harry werd in Engeland doodgereden door
de partner van een diplomaat, die vervolgens, dankzij haar diplomatieke paspoort, kon vluchten naar
Amerika...
Firma MES duikt in de wereld van diplomatie. We interviewen diplomaten én mensen die naast de
ambassade wonen. Waar komt die beschermde status vandaan? Hoe werkt diplomatie eigenlijk? Wat vinden
diplomaten zelf van hun speciale status? Met het doemscenario uit Engeland in de hand onderzoeken we de
Haagse realiteit.
-Eerste speelperiode in Theater aan het Spui, daarna landelijke tournee langs kleine zalen
DIERENPARK WASSENAAR - een langslepende Haagse kwestie met een aap, de gemeente en een
gefortuneerde familie in de hoofdrollen.
Op een nacht in maart van 2016 braken de YouTubers van StukTV in bij een verlaten dierenpark in
Wassenaar. Tot hun grote schrik stonden ze even later midden op het verlaten terrein oog in oog met een
nog levende aap. De laatste getuige van een fascinerende geschiedenis...
Dierenpark Wassenaar werd in 1937 opgericht door de familie Louwman. Het was groter dan Blijdorp. Groter
dan Artis. Decennialang waren hier tropische vogels, olifanten en cheeta’s te zien. Toen het park in financiële
problemen kwam stond iedereen klaar om het park bij te staan. De vriendenclub kwam in actie, de gemeente
sprong bij, Ron Brandsteder hield een inzamelingsactie. Toch ging het park in 1985 failliet. Alle dieren werden
verkocht, hun verzorgers ontslagen. Het hek ging op slot. En zo stil en leeg als het daarna werd, ligt het park
er 35 jaar later nog steeds bij. Eén dierverzorger gaat nog elke dag langs bij één oude spinaap, waarvoor
nooit een nieuwe plek werd gevonden. Hoe heeft het mis kunnen lopen? Wat is er gebeurd met al dat geld
dat de gemeente investeerde in deze plek? En waarom blijft het bestemmingsplan na al die jaren nog steeds
ongewijzigd? Samen met de Haagse toneelschrijver Simon Weeda duikt Firma MES in deze tot de verbeelding
sprekende Haagse affaire. De theatrale verbeelding van het gevecht tussen een overheid, krakers, publiek,
dierenactivisten en een mysterieuze gefortuneerde familie. Over het schemergebied tussen publieke en
private belangen.
-Op locatie in de grote leegstaande, overwoekerde kas op het dak van The New Farm.
Vlakbij Station Hollands Spoor, net boven Moerwijk. Mogelijk daarna zalenversie.
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WORTELS – wat als je iemand anders bent dan je dacht? Een audiotour over identiteit.
Firma MES-regisseur Thomas Schoots is één van de ruim twee miljoen Nederlanders die wortels in Indië
heeft. Veel van zijn generatiegenoten worstelen door de mix van culturen met hun identiteit. Vaak komen
ze uit families waar de koloniale geschiedenis nooit werd besproken en nu zijn ze op zoek naar antwoorden.
Het van oudsher nostalgische beeld van Nederlands-Indië staat op veel punten haaks op de nauwelijks
besproken schaduwkant van de koloniale geschiedenis.
Hoe kan een mens, op zoek naar zijn of haar wortels, door deze complexe geschiedenis heen navigeren? Die
vraag is het uitgangspunt voor een filosofische audiotour door de stad. Vragen en gedachten over identiteit
worden verweven met verhalen van vroeger en nu. Met koptelefoons loopt het publiek een route langs een
aantal onverwacht betekenisvolle plekken in Den Haag. Het Indisch Monument, een simpele toko, het
voormalig woonhuis van Louis Couperus. De tour wordt op vaste tijden met een groep gelopen en de route
bepaalt de dramaturgie. Er wordt gespeeld met groepsvorming en individuele keuzes, en er zijn theatrale
ingrepen in sommige ruimtes: licht dat aan of uit flitst, een rookwolk waar je doorheen moet. Elk ingrediënt
voegt een nieuw facet toe aan de complexiteit van de geschiedenis. En steeds keren we terug bij de vraag:
hoe beïnvloedt een veranderend beeld van onze collectieve geschiedenis onze individuele identiteit? Bij wie
hoor je? Wat als je anders bent dan je dacht?
-In samenwerking met Museum Sophiahof. Na afloop maken we
een online beschikbare podcast-versie, zodat de route op eigen initiatief gelopen kan worden.

•
•

•
•

Verder:
Roos en Daan werken vanaf eind 2020 samen met podcastplatform Dag en Nacht Media (producent van
o.a. De Dik Voormekaar Show, Echt Gebeurd en NRC Vandaag) aan een 7-delige podcastserie over De
Gijzeling, die in 2021 uit zal komen.
Lindertje gaat in The Life and Death of a Sex Robot XL met muzikant Roald van Oosten verder met hun
gezamenlijke “synthpopera” onderzoek rond sexrobot Robin. Deze keer met live muziek. De compositie
voor de eerste versie van deze performance werd door Vincent Kouters van De Volkskrant verkozen tot de
beste compositie voor theater van seizoen 2018/2019.
Thomas regisseert de tekst Hell’s Kitchen in coproductie met Bellevue lunchtheater: een komedie over wit,
zwart en politieke correctheid gebaseerd op een voorval dat schrijver Kees Roorda zelf meemaakte. Het
stuk vraagt om een diverse cast, één van de Firma MES acteurs zal meespelen.
Ook blijven we RISHI, de drie TECH’s, De Affaire en De Gijzeling zowel op eigen initiatief als op verzoek
hernemen.

2.3.2. Bedrijfsvoering
Een Haagse koers, ook in de cijfers
We stellen in de periode 2021-2024 kwaliteit boven kwantiteit. In plaats van primair te focussen op het verhogen
van het aantal speelbeurten, zetten we vooral in op het bereiken van meer publiek en dus op (nog) vollere zalen.
We worden steeds bekender en rekenen daarom op een gestage stijging van het aantal bezoekers en een
daarmee gelijklopende stijging van de publieksinkomsten. We zetten naar verhouding meer in op Den Haag:
vanuit een liefde voor de stad en ook omdat daar de grootste potentie ligt qua publieksbereik. We streven
ernaar minimaal 60% van ons publiek te laten bestaan uit Haags publiek (in 2019 is dat ongeveer 50%).
We blijven twee producties per jaar realiseren. Onze grote landelijke tournees realiseren we in samenwerking
met ons impresariaat Bureau Berbee. Om flexibiliteit te behouden gaan we uit van drie landelijke tournees,
verspreid over vier jaar. Zo houden we ruimte om nieuwe projecten te ontwikkelen en kunnen we vooral de in
Den Haag bewezen successen de landelijke tournee geven die ze verdienen. We kunnen ons aanbod aanpassen
aan de vraag. Soms zetten we gastacteurs in om rollen in reeds gemaakte producties over te nemen, zodat een
deel van de artistieke kern de handen vrij heeft voor het uitdenken van nieuwe projecten. Dat is een manier van
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werken die enerzijds ruimte biedt voor groei en meer maatschappelijke impact, maar anderzijds bijdraagt
aan gezonde werkomstandigheden.
Een stabiel financieel fundament
Zoals in hoofdstuk 2.2 uitgelegd is er meer financiële ruimte in de organisatie nodig om op gezonde manier onze
activiteiten te kunnen voortzetten en te voldoen aan de uitgangspunten van fair practice. Deze noodzaak, en de
keuze voor een grotere Haagse focus, leiden tot een hogere gevraagde structurele jaarlijkse bijdrage van de
Gemeente Den Haag. We dienen daarnaast een aanvraag in bij het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige
structurele ondersteuning in 2021-2024, gericht op onze landelijke activiteiten. Op die manier leggen we een
steviger en stabieler financieel fundament onder de organisatie van Firma MES. Voor aanvullende financiering
doen we op projectbasis een beroep op private fondsen. We zetten daarbij in op meer inkomsten uit
bedrijfsvoorstellingen en educatie-activiteiten en rekenen ook op een lichte groei in de publieksinkomsten. We
ramen de inkomsten vanuit sponsoring daarentegen wat lager, omdat de samenwerking tussen Het Nationale
Theater en Firma MES in de komende periode op een andere manier gestalte krijgt.
Duurzame bedrijfsvoering
We werken op een duurzame en doelmatige manier. Liever dan bij elke productie een volledig team van
vormgevers te hebben, maken we per project heldere keuzes: de ene keer werken we intensief met een
geluidsontwerper samen, de andere keer is het decorontwerp bepalend. Door scherpe keuzes te maken,
besparen we tijd, geld en energie en kunnen we het ons soms ook veroorloven te spelen in een wat intiemere
setting, voor een relatief klein publiek, een vorm die past bij de benaderbaarheid van Firma MES. We kiezen
bovendien voor meer langdurige impact van ons werk, door succesvolle voorstellingen vaker te hernemen en
door vaker bedrijfsvoorstellingen te spelen. Maatschappelijke uitwisselingen met bedrijven, overheids- en
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zoeken we de komende jaren nog actiever op. Het levert
ons inspiratie voor nieuwe projecten op, omdat deelnemers vaak met bijzondere verhalen komen: zo past het
naadloos in ons open-source voornemen. Veel van onze voorstellingen zijn - en blijven - voor een belangrijke
deel ‘plug-and-play’, waardoor ze makkelijk te hernemen zijn, in uiteenlopende settings. Voor de komende
periode denken we aan organisaties als ambassades, het ministerie van buitenlandse zaken, de Universiteit
Leiden en aan symposia en congressen over thema's die raakvlakken hebben met onze producties, bijvoorbeeld
artificial intelligence, de rechtspraak en terrorisme. We nemen verder stappen om onze werkwijze ook in
‘groene’ zin te verduurzamen. We wisselen van bankier en brengen onze zakelijke rekening onder bij een
duurzame bank. Daarnaast streven we altijd naar hergebruik van aangeschafte materialen. Een voorbeeld ervan
zijn de led-panelen, aangeschaft voor CarryMe, die daarna gebruikt zijn in De Affaire, De Gijzeling en de reprise
van RISHI. Bij locatietheater dat vraagt om eigen catering, kopen we alleen nog biologische producten. Zo maken
we onze ecologische voetafdruk niet groter dan noodzakelijk.
2.3. Diversiteit en inclusie
Wij onderschrijven de noodzaak om samen met de andere Haagse cultuurinstellingen te zorgen voor een
inclusieve en diverse cultuursector. In de vorige kunstenplanperiode hebben we stappen gezet om een meer
diverse doelgroep bij ons te betrekken. In het nieuwe kunstenplan zullen deze mogelijkheden alleen maar
groeien omdat we nog intensiever vanuit de stad werken. Zo werken we voor Wortels nauw samen met de
Indische gemeenschap in Den Haag, waarbinnen we al verschillende contacten hebben opgebouwd, geholpen
door het Nationaal Archief en Museum Sophiahof - Van Indië tot nu. Daarnaast bereiken we via onze educatieactiviteiten ook een zeer divers publiek waarmee we goede contacten onderhouden.
Bij het verspreiden van onze open calls zorgen we actief voor een zo divers mogelijk publieksbereik, ook juist
buiten ons eigen netwerk. Dit doen we via de kanalen van bijvoorbeeld De Grote Markt en de Haagse
Hogeschool, verschillende buurtkranten, AD Haagsche Courant, Omroep West, Den Haag Centraal en City
Mondial. Inmiddels bevat ons eigen netwerk ook een grote diversiteit aan relaties van buiten de theaterwereld.
Ook spreken we leerlingen aan van de scholen die ons bezochten en die we workshops gaven.
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Daarnaast nemen we stappen om ons gezelschap van binnenuit diverser te maken. We verzorgen jaarlijks een
programmaonderdeel bij de Haagse CultuurAcademie: een netwerk met cultuurprofessionals uit verschillende
hoeken van de samenleving. Met hen delen we ook als eerste vacatures voor medewerkers, freelancers en
vrijwilligers. We verwachten zo binnen enkele jaren toe te werken naar een diverser personeelsbestand, naast
de (overwegend witte) artistieke kern. Hier letten we ook op wanneer we werken met gastacteurs of andere
artistieke partners. De coproductie Hell’s Kitchen zal door een cultureel diverse cast worden gespeeld.
Er komen in de komende kunstenperiode bovendien een aantal vacatures vrij in ons bestuur: vergroting van de
diversiteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt. We streven op korte termijn in ieder geval naar minstens één
nieuw lid met een andere culturele achtergrond dan wij, en binnen vier jaar twee. Ook nemen we maatregelen
op het gebied van toegankelijkheid van onze voorstellingen voor mensen met een beperking, waarbij we gebruik
maken van de expertise van het programma HNTonbeperkt. Zo spelen we minstens één keer per jaar met
gebarentolk en zorgen we bij locatieprojecten voor rolstoeltoegankelijkheid. Tijdens onze jaarlijkse evaluatie
met het bestuur besteden we aandacht aan de vorderingen op het gebied van diversiteit en inclusie, op basis
van harde cijfers over ons personeels- en publieksbestand.
2.3.4. Samenwerking, positionering en publieksbereik
Positionering en samenwerkingen
Wij zijn die club waar je heen gaat voor een verrassende avond, een verwarrende avond, misschien ook wel
ongemakkelijk. Waar je iets hoort wat je nog niet wist. Een totaalervaring op een bijzondere plek. Waar je vaak
in een intieme setting zit: recht tegenover je mede-bezoekers, met een acteur die recht voor je neus staat en
jou een bijzonder verhaal vertelt. Met wie je na afloop praat. Die je uitnodigt voor de volgende productie.
Verrassender dan toneel in de schouwburg, met meer inhoud dan een avond in de kroeg. We begeven ons in
zowel het theater als in het bredere uitgaansaanbod.
We zijn de komende jaren nog vaker en meer in Den Haag te zien. De keuze voor Haagse verhalen zorgt voor
een nog steviger verankering in de stad. De open calls vergroten de binding met ons publiek. We spreken per
project nieuwe doelgroepen aan: mensen die bij ambassades werken, mensen die ruzie hebben met
ambassades, mensen met Indische wortels, iedereen die ooit in Dierenpark Wassenaar is geweest, en die er
nooit is geweest maar zich altijd al afvroeg wat er achter dat hek zit. We blijven op onverwachte plekken
opereren, zowel op de daktuin van The New Farm, tussen Moerwijk en de Schilderswijk, als door het centrum
van de stad met onze audiotour. Als flexibel open source platform kunnen wij precies die verhalen vertellen die
buiten de agenda van de bestaande instituten vallen. Geen ander ‘klein’ Haags theatercollectief heeft zo’n
impact, heldere signatuur en grote achterban opgebouwd als wij. Ook vervullen wij een rol met betrekking tot
talentontwikkeling: we werken vaak met jonge mensen, organisatorisch of artistiek, die bij ons hun eerste
stappen in de professionele theaterwereld zetten, en daarna succesvol doorgroeien.
Landelijk bouwen we gestaag een publiek op en hebben we goede relaties met programmeurs in o.a.
Amersfoort, Maastricht en Den Bosch. We erkennen het belang van deze goede, persoonlijke relaties. Ons
impresariaat Bureau Berbee helpt ons hierbij. Onze landelijke tournees hebben een groeiend aantal
speelbeurten. We besteden ook veel aandacht aan de relatie met ons publiek. Als het enigszins mogelijk is
praten wij altijd na met ons publiek in de zaal. Dit levert steeds nieuwe online volgers, fans en vrienden op.
Ook bouwen we door aan ons internationale netwerk. Waar we al een klein aantal bevriende theaters in België
hebben, gaan we nu een stap verder. De Onaantastbaren wordt ook in het Engels gespeeld. Enerzijds bereiken
we zo de internationale gemeenschap in Den Haag, anderzijds kunnen we hiermee verder de grens over. Het
verkrijgen van de juiste contacten hiervoor is een doelstelling voor de komende jaren. Ook De Gijzeling biedt
mogelijkheden voor internationaal spelen (bijvoorbeeld op ambassades), net als TECH II: The Life And Death Of
A Sex Robot, dat al volledig Engelstalig is.
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We hebben een groot netwerk van landelijke en Haagse samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten
de culturele sector, onder andere The New Farm, Grote Markt Den Haag, Dag en Nacht Media, ANNA vastgoed,
Nationaal Archief, Politieacademie, Omroep West, CultuurAcademie, Bureau Berbee, Theaterschool Rabarber,
Theater Dakota. We onderzoeken een mogelijke samenwerking met het Kunstenmuseum voor een nieuw
project in 2021-2024.
Firma MES en HNT: Samenwerken in een vernieuwde vorm
Firma MES en Het Nationale Theater (toen in de vorm van Theater aan het Spui en het Nationale Toneel) werken
al sinds 2013 samen onder de noemer empowerment. Onze samenwerking komt voort uit een gezamenlijk doel:
een vitaal en gevarieerd toneelaanbod voor de stad Den Haag. De organisaties dragen elkaar een warm hart
toe. We blijven dan ook huisgezelschap van Theater aan het Spui en werken nauw samen op het gebied van
programmering, kaartverkoop en marketing. De samenwerking krijgt verder een iets andere invulling. HNT
onderzoekt de mogelijkheden om te kunnen investeren in hun ruimtes aan de Kerkstraat en biedt ons daar een
goedkope repetitieruimte en kantoor. Daarnaast biedt HNT ondersteuning op dramaturgisch vlak. De
ondersteuning op overige terreinen (techniek, kostuums e.d.) kan door HNT momenteel niet worden
gegarandeerd. We hebben afgesproken dat onze verzoeken hiertoe welwillend worden bekeken.
Publieksbereik
Wij richten ons primair op een jong en divers publiek (15-40 jaar) met een interesse in cultuur en evenementen.
Ook ouderen die jong van geest zijn haken hier natuurlijkerwijs op aan. Wij zien onszelf als imago-verbeteraars
van theater en proberen publiek binnen te krijgen dat nog niet vaker theater bezocht. Daarnaast spreken we
per project steeds specifieke, nieuwe groepen in de stad aan. Daar voeren we actief beleid op door samen te
werken met gerelateerde organisaties en contact te leggen met ‘ambassadeurs’ binnen de betrokken
communities.
Kernwaarden publieksbereik
Als verhalenplatform focussen we in onze communicatie op de kracht van het verhaal. Dit heeft zijn succes
bewezen bij o.a. RISHI en De Gijzeling. Publiek is geïnteresseerd in het verhaal, raakt betrokken en draagt
vervolgens bij aan het verhaal door online en fysiek na de voorstelling een gesprek aan te gaan. Voor ons levert
dit waardevolle input en de gewilde buzz op. De interactie wordt dit kunstenplan versterkt omdat we niet alleen
voorstellingen, maar ook iets blijvends kunnen teruggeven: bijvoorbeeld in de vorm van een podcast over De
Gijzeling. We blijven altijd persoonlijk en benaderbaar, net als op het toneel. We communiceren zo persoonlijk
mogelijk (ook op onze socials) en na voorstellingen praten we altijd na. Door middel van goede voor- en nazorg
creëren we een exclusieve totaalervaring.
Middelen publieksbereik
Onze doelgroep is sterk digitaal georiënteerd. We benutten daarom de kracht van social media: we hebben 3K
volgers (FB+insta) en ons viraal bereik lag bij De Gijzeling rond de 32.000 mensen. Onder onze posts is vaak een
levendige communicatie zichtbaar. Verder hebben we aandacht voor de kracht van beeld en werken we voor
onze opvallende PR-campagnes, zowel online als met flyers en posters, altijd samen met talentvolle en
inspirerende ontwerpers en fotografen van nu. We zorgen voor prikkelende filmpjes ter promotie van de
voorstellingen. Ook wordt van elke voorstelling een registratie gemaakt, waarvan de beelden daarna worden
gebruikt voor een online teaser.
We bespelen zowel de landelijke pers als lokale partners en media. Voor Dierenpark Wassenaar doen we via
Omroep West een oproep aan mensen die het park vroeger hebben bezocht en brengen, met de camera’s erbij,
nog één keer een bezoek aan het verlaten terrein. We onderzoeken de mogelijkheid om bij het Nationaal Archief
en in Museum Sophiahof teasers te kunnen laten beluisteren van WORTELS, waarmee we extra publiek bereiken
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Op dit moment is het, door de eerder genoemde werkdruk, niet mogelijk om op vaste basis onze goed
gelezen nieuwsbrieven te verzenden, online aanwezig te zijn en te investeren in een diepgaande relatie met
onze fans en vrienden. Dit gebeurt nu vooral projectmatig, wanneer een PR-medewerker voor ons werkt. We
nemen daarom een vaste PR-medewerker aan om de continuïteit te waarborgen. We nemen deel aan het
publieksonderzoek Haagse cultuursector 2019-2020 en voeren in de nieuwe periode nog enkele malen
aanvullend publieksonderzoek uit.
Doelen publieksbereik
Ons doel is om te worden ervaren als gegarandeerd kwaliteitslabel. We streven daarbij naar een jong en
cultureel divers publieksbestand. We zetten qua bekendheid in op een groei in publieksaantallen die we
voornamelijk meten in zaalbezetting (van ca. 70% zaalbezetting willen we naar minstens 80%). We stimuleren
online betrokkenheid: ons aantal volgers moet groeien met 150% naar 5K. Daarnaast willen we binnen een jaar
het aantal nieuwsbriefabonnees verdubbelen van 1.246 naar 3.000. Beide doelen kunnen we behalen door te
investeren in een vaste PR-medewerker en continuïteit in contentontwikkeling en een passend
marketingbudget. We willen een stijging van 20% in het aantal vrienden/fans bewerkstelligen door de
inschrijfmogelijkheden hiervoor te vergroten en vergemakkelijken.
2.3.5. Cultuureducatie
Er is een groeiende belangstelling vanuit zowel Haagse als landelijke scholen voor onze voorstellingen. Onze
onderwerpen, toon en speelstijl spreken jongeren aan. Wij richten ons in ons educatiebeleid op het voortgezet
onderwijs en incidenteel op studenten, een doelgroep van 12-18 jaar. Deze leeftijdsgroepen sluiten qua
belevingswereld en niveau het beste aan bij onze voorstellingen. We spelen schoolvoorstellingen en nodigen
klassen uit voor reguliere voorstellingen. Daarnaast organiseren we diverse activiteiten waarmee we de
creativiteit van jongeren verder ontwikkelen. Met een lesbrief verdiepen ze zich in de thematiek van de
voorstelling; in een workshop zoeken ze uit hoe ze zelf de thematiek zouden vertalen naar een theatervorm; in
nagesprekken reflecteren ze met de acteurs op de inhoud en de vorm van de productie. Omdat wij geloven in
persoonlijk contact tussen de makers/spelers en leerlingen, is een persoonlijke ontmoeting tussen die partijen
waar mogelijk onderdeel van het programma.
Bij de tour van RISHI bestond het aantal leerlingen uit meer dan een derde van ons totale bezoekersaantal. Ook
in de aanstaande landelijke tournee voor The Biggest Lawsuit On The Planet liggen er weer veel aanvragen
vanuit scholen. Om deze groeiende vraag te kunnen beantwoorden hebben we in het voorjaar van 2019 een
part-time educatiemedewerker in dienst genomen, die zorgt voor werving en planning van
voorstellingsbezoeken en de concepten van de workshops maakt. De komst van deze medewerker biedt ook
de mogelijkheid om incidenteel meer intensieve educatieve trajecten te ontwikkelen. Dit doen we onder de
noemer Het Platform. De in 2019 gespeelde jongerenvoorstelling TECH IV was hier een eerste voorbeeld van:
een project met talentvolle jongeren die als reactie op de voorstellingenreeks TECH hun eigen monologen
schreven en presenteerden in Zaal3, onder regie van Dimphna van Kempen en Thomas Schoots. Een soortgelijk
traject staat op de planning voor The Biggest Lawsuit on the Planet in 2020 en bij het project De Onaantastbaren
in het nieuwe kunstenplan. Deze nieuwe manier van werken met talentvolle jongeren werkt twee kanten op:
het stimuleert de talentontwikkeling van de jongeren, maar biedt ons als makers ook steeds weer nieuwe
inspiratie.
Doelen educatie 2021-2024
• 20% van de bezoekers van onze voorstellingen is leerling
• We realiseren minstens 2 projecten met talentvolle jongeren (binnen Het Platform)
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2.4 Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur en Code Cultural Governance
Firma MES heeft volgens de code Cultural Governance een bestuur+directiemodel. Er is een duidelijke
profielschets van de directie en er vinden jaarlijks functioneringsgesprekken plaats met alle directieleden.
Jaarplannen, jaarbegrotingen en projectbegrotingen worden door de directie voorbereid en aan het bestuur ter
goedkeuring voorgelegd. Binnen de beheersing van de begroting is sprake van een beperkte volmacht binnen
het door het bestuur vastgelegde beleidsplan en begroting. Het bestuur toetst haar eigen verantwoordelijkheid
in tussentijdse evaluaties en bij bestuursvergaderingen worden de suggesties uit de Code gevolgd.
Binnen Firma MES wordt op open en integere wijze samengewerkt, zowel binnen het team als op
bestuursniveau. Er wordt toegezien op een zorgvuldige en verantwoorde omgang met de mensen en middelen
van de organisatie. Met de externe account wordt jaarlijks stilgestaan bij de inrichting van de administratieve
organisatie. En ook het interne systeem voor risicomanagement is up-to-date.
Bestuur

Directie
Artistieke kern
0,8 FTE

Artistiek uitvoerders
2,6 FTE

Extra acteurs op
projectbasis

Zakelijke leiding
0,5 FTE

Bureaumanagement
(ondersteuning
artistieke en zakelijke
kern)
0,7 FTE

Creatief en
productioneel team
op projectbasis

Toelichting bij de organisatiestructuur
De artistieke leiding van Firma MES is in handen van de vier leden van de artistieke kern, waarbij Thomas Schoots
veelal de rol van regisseur op zich neemt. Artistieke concepten worden ook door andere leden van de artistieke
kern bedacht en ontwikkeld. De artistieke kern was tot op heden 9 a 10 maanden per jaar op vaste basis in
dienst. Vanaf 2021 breiden we dit uit naar een volledig jaar, 12 maanden. De zakelijk leiding van Firma MES is
belegd bij de zakelijk leider, Marije van Rest. Zij is per 1 januari 2019 voor 2 dagen in de week in dienst en we
streven ernaar dit vanaf 2021 met een halve dag uit te breiden. Ter ondersteuning van de artistieke en zakelijke
leiding zijn nog een productioneel/zakelijk medewerker en een educatiemedewerker in dienst. De zakelijk leider
is verantwoordelijk voor hun aansturing en begeleiding.
Het bestuur van Firma MES bestaat uit vijf personen en vergadert minstens vier keer per jaar. Bij deze
vergaderingen is altijd de zakelijk leider en een deel van de artistieke kern aanwezig om verantwoording af te
leggen over het gevoerde beleid.
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Personeel

fte in 2018
realisatie

aantal
personen
(in 2018)

fte in
2021

aantal
personen
2021

aantal uren van een volledige werkweek:
Totaal aantal fte:

3,51

6

4,63

8

-

waarvan met vast contract

3,27

5

4,42

7

-

waarvan met tijdelijk contract

0,24

1

0,21

1

-

waarvan inhuur/opdracht/zzp

*

*

*

*

Aantal stagiaires

nvt

2

nvt

0

Aantal vrijwilligers

nvt

3

nvt

6

0

0

0

0

Aantal STIP medewerkers

*Per productie worden freelancers aangetrokken om ons te ondersteunen, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van
decor, geluid en kostuums, voor techniek en voor het productie-leiderschap. In 2018 ging het in totaal om 25
freelancers. In 2021 gaan we uit van 18 freelancers. Dat is wat minder dan in 2018, omdat we in 2018 in
productionele zin behoorlijk hebben uitgepakt rond het project Een Avondje Armoede. Conform ons beleidsplan
focussen we de komende jaren minder op dit soort omvangrijke producties. Bovendien hebben we twee extra
vaste medewerkers aangetrokken, waardoor we minder freelancers nodig hebben.
Fair Practice Code
In het culturele werkveld werkt een groot deel van de mensen als zzp’er of op basis van een tijdelijk contract.
Voor een deel is dat ook te verklaren: een sector die voor een groot deel afhankelijk is van overheidssubsidie
heeft nu eenmaal enige flexibiliteit nodig om zich aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden. En
soms kiezen creatieve mensen zelf bewust voor een flexibel bestaan.
Wij zijn echter van mening dat de flexibilisering in de culturele sector is doorgeslagen en dat de grote
baanonzekerheid en de lage tarieven waarvan sprake is, de mensen in het werkveld geen goed doet. Los van
het feit dat de voortdurende samenwerking met freelancers en tijdelijke krachten veel administratieve
rompslomp met zich meebrengt en vraagt om steeds weer nieuwe onderhandelingsrondes over vergoedingen
en tarieven, bouwen te veel mensen geen pensioen op en zijn zij niet beschermd tegen basale risico’s als
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Firma MES is een kleine organisatie en kan dit probleem niet in haar
eentje oplossen. Tegelijkertijd zijn wij principieel en willen we een voorbeeldrol pakken waar we dat kunnen.
Een aantal significante stappen zijn hierin in het verleden reeds gezet: de vier leden van onze artistieke kern en
onze zakelijk leider zijn voor het grootste deel van het jaar in vaste dienst. Zij zijn dus arbeidsrechtelijk
beschermd tegen ziekte en bouwen pensioen op. Verdere stappen zijn dit kunstenplan gezet met het eveneens
op vaste basis in dienst nemen van de educatiemedewerker (0,1 fte) en productioneel en zakelijk medewerker
(0,2 fte).
Desondanks stelt de toepassing van de Fair Practice Code ons als klein collectief voor grote uitdagingen. De
leden van de artistieke kern zitten al te lang op een salarisniveau dat geen recht doet aan de aard van hun
werkzaamheden en bovendien zijn zij niet het hele jaar in dienst, maar slechts 9 a 10 maanden per jaar. Deze
constructie was aanvankelijk een inhoudelijke keuze, om de acteurs gelegenheid te bieden elk jaar inspiratie
van buitenaf binnen te halen, maar is inmiddels niet meer haalbaar gebleken gegeven de omvang van het werk
23

dat gedaan moet worden. Onze zakelijk leider en productioneel medewerker maken structureel meer uren
dan waarvoor ze betaald krijgen. En de vergoedingen die we onze freelancers nu kunnen bieden zijn soms lager
dan nodig is om goede mensen structureel aan ons te kunnen binden. Vaak werken we met jonge, net-ontdekte,
talenten, die we opleiden, maar die we na een paar jaar niet meer kunnen betalen. Dat is onwenselijk, zeker
omdat we, gezien de groei die Firma MES doormaakt, dringend behoefte hebben aan freelancers op meer senior
niveau. Een financiële impuls is nodig om de toekomst van Firma MES ook op langere termijn veilig te stellen.
Ook binnen het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag (DP) waar Firma MES lid van is, wordt de waarde van
de Fair Practice Code erkend. Het DP zal in de komende vergaderingen bespreken wat de mogelijkheden zijn,
maar voorziet bij voorbaat dat invoering van welke Fair Practice-maatregelen dan ook (financiële) consequenties
zullen hebben en/of leiden tot verschraling van het aanbod, die niet binnen gelijkblijvende budgetten
opgevangen kunnen worden. Ook de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en Kunsten '92
hebben zich hier in woorden met dezelfde strekking over uitgesproken.
We bouwen daarom stapsgewijs aan volledige implementatie van de Fair Practice Code voor ál onze
medewerkers (dienstverband èn freelance) en hopen dat de gemeente ons bij deze ambitie in financiële zin wil
ondersteunen.
• We streven naar een betere salariëring voor de leden van de artistieke kern die recht doet aan hun reële
werkzaamheden en aan hun professionele artistieke ontwikkeling. Ook nemen we de artistieke kern voor
een volledig jaar in dienst.
• We breiden de uren van onze zakelijk leider en productioneel medewerker uit (naar 0,5 en 0,4 fte) en doen
daarmee recht aan de reële werklast.
• We gaan op het gebied van marketing een structurele samenwerking met iemand aan, in de vorm van een
vast dienstverband voor 1 dag in de week (0,2 fte). Een stevig Haags geworteld theatercollectief als Firma
MES is gebaat bij een lange termijn marketingstrategie en iemand die structureel, vanuit PR-perspectief,
meedenkt over keuzes van onderwerpen en de betrokkenheid van Hagenaars bij onze producties.
• We betalen onze freelancers een fatsoenlijke vergoeding voor hun werkzaamheden, gebaseerd op een
redelijk uurtarief.
Huidig niet volgens cao/richtlijnen 2018

Totaal fte

Totaal bedrag

met vast contract

*

-

met tijdelijk contract

-

-

inhuur/opdracht/zzp

nvt

€ 30.000,-**

Volgens cao/richtlijnen loonpeil 2021

Totaal fte

Totaal bedrag

met vast contract

4,42

€ 250.934,-

met tijdelijk contract

0,21

€ 11.558,-

inhuur/opdracht/zzp

nvt

€ 100.465-***

* Wij betalen onze vaste medewerkers al conform CAO. De personeelskosten 2018 zijn terug te vinden in de
Resume Personeelskosten-tabel in de begroting. Hierbij moet nog wel de opmerking worden gemaakt dat de
leden van de artistieke kern momenteel conform CAO betaald krijgen op het niveau van acteur I. Een deel van
hun werkzaamheden betreft echter het artistiek leiderschap en zij worden nu niet op dat niveau betaald.
** De vergoedingen voor freelancers zijn niet één op één te herleiden tot de CAO, omdat het vaak om
projectprijzen gaat. Het is dus lastig dit exact aan te geven. Desondanks denken wij dat in 2018 ca. € 30.000
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extra nodig was geweest bovenop het totaalbedrag (€ 101.059,-) om te voldoen aan de standaarden van
fair practice.
*** De vergoedingen voor freelancers zijn niet één op één te herleiden tot de CAO. We kunnen echter wel
toelichten dat het voornamelijk de vergoedingen van onze productieleiders, onze marketeer, technici en
vormgevers zijn die in het kader van fair practice aandacht behoeven. De meerprijs van implementatie van fair
practice in 2021 schatten wij op een bedrag van € 28.040,-. Dit is meegenomen in het totaal begrote bedrag
van € 100.465- voor freelancers. Een betere beloning van onze marketeer ondervangen wij door deze in dienst
te nemen.
Huidig niet betaald structureel overwerk 2018 (2019)*

Totaal fte

Totaal bedrag

-

-

met tijdelijk contract

0,32 fte

€ 14.104**

inhuur/opdracht/zzp

-

-

Totaal fte

Totaal bedrag

0,32 fte

€ 19.123

met tijdelijk contract

-

-

inhuur/opdracht/zzp

-

-

met vast contract

Betaald structureel overwerk loonpeil 2021
met vast contract

* De twee mensen die momenteel structureel meer-uren maken zijn de zakelijk leider en de ondersteunend
medewerker. Vanwege een wisseling van de wacht in het zakelijk leiderschap en het aantrekken van een
nieuwe medewerker in 2019, zijn deze cijfers eigenlijk niet te geven voor 2018. Daarom zijn deze cijfers
gebaseerd op 2019.
** Dit betreft een schatting van de waarde van de meer-uren die de zakelijk leider en ondersteunend
medewerker structureel maken.
2.4.5. Bedrijfsrisico's
Het grootste bedrijfsrisico van de stichting is de kleine omvang van het eigen vermogen. Op dit moment
bedraagt dit eigen vermogen slechts 12.424,- euro en dat is dus fors lager dan het door de gemeente gewenste
weerstandsvermogen van ca. 15% van de omzet. Ondanks het feit dat we er vrijwel elk jaar in geslaagd zijn om
een redelijk resultaat te behalen, is ook gebleken dat we kwetsbaar zijn voor financiële tegenvallers,
bijvoorbeeld als publieksinkomsten tegenvallen, als fondsen een keer minder doneren of als blijkt dat we minder
kunnen rekenen op sponsoring vanuit partnerorganisaties (HNT). Een klein theatercollectief als het onze, met
elk jaar weer een hoge aanvullende fondsbehoefte, heeft elke euro dan hard nodig om het jaar rond te krijgen.
In de periode 2021-2024 bouwen we het eigen vermogen verder op. Dit doen we door elk jaar wat ruimer te
begroten en in te zetten op een positief resultaat van minimaal 17.500,- euro per jaar. Daarmee bouwen we in
vier jaar tijd een weerstandsvermogen van ongeveer 10% op.
Een ander risico bestaat uit de hoge werkdruk, en daarmee gepaard gaand een risico op uitval door
ziekteverzuim. Een voortdurend hoge werkdruk kan grote gevolgen hebben voor ons kleine collectief, omdat
uitval kan betekenen dat geplande voorstellingen of tournees niet, of alleen in aangepaste vorm, doorgang
kunnen vinden. Mede met het oog op fair practice en een gezonde bedrijfsvoering maken we de komende
periode serieus werk van gezonde arbeidsomstandigheden. Dit doen we onder andere door de artistieke kern
en de zakelijk leider in organisatorische zin wat te ontlasten door meer te investeren in personele
ondersteuning. Ook gaan we met elkaar het gesprek aan over een meer doelmatige taakverdeling. We
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ondervangen de hoge werkdruk verder door de artistieke kern 12 maanden per jaar in dienst te nemen, en
zo wat meer tijd en ruimte te creëren in de werkplanning.
Overige bedrijfsrisico’s ondervangen we door het afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen, waaronder een
WA-verzekering. Op projectniveau werken we vaak met een minimale en een maximale begroting. Variabele
inkomsten, zoals de inkomsten uit kaartverkoop, begroten we vaak bewust vrij laag. Budgetten worden door de
zakelijk leiding strikt bewaakt.
2.4.6. Investeringen
We investeren in de beleidsperiode 2021-2024 in de eerste plaats in personeel, zodat we als organisatie
slagvaardiger kunnen werken, met oog voor gezonde werkomstandigheden. We brengen verder in kaart welke
technische middelen we nu vaak huren en kijken of er vanuit projectbegrotingen ruimte is om enkele essentiële
onderdelen zelf aan te schaffen, zodat we op termijn kosten besparen.
2.4.7. Inkomsten
We zetten voor de komende periode in op het realiseren van een stabiele financieringsmix. Zoals reeds
beschreven in bovenstaand plan zetten we de komende periode niet zozeer in op een grote groei in het aantal
speelbeurten, maar werken we wel aan een gestage groei van ons publiek (vollere zalen). We achten deze
doelstellingen haalbaar, omdat we nu al merken dat onze publieksaantallen gestaag groeien en de bekendheid
van Firma MES toeneemt. We rekenen dus op wat meer inkomsten uit kaartverkoop, partage en
uitkoopsommen. Bovendien komt er met de beschikbaarheid van de artistieke kern voor 12 maanden in het
jaar, meer ruimte om in te gaan op externe verzoeken met betrekking tot het spelen van bedrijfsvoorstellingen.
Ook maken we meer werk van het zelf actief benaderen van potentieel interessante organisaties hiervoor. We
zetten dus in op een groei uit de inkomsten vanuit bedrijfsvoorstellingen. Dit geldt eveneens voor de inkomsten
uit educatie: met de komst van een vaste educatiemedewerker creëren we meer ruimte voor het spelen van
schoolvoorstellingen en het organiseren van andersoortige educatieve activiteiten.
De samenwerking met Het Nationale Theater krijgt in de periode 2021-2024 een iets andere invulling. HNT
onderzoekt of ze kunnen investeren in hun ruimtes aan de Kerkstraat, waardoor er een vaste plek voor ons
beschikbaar zou komen voor ons kantoor en onze repetitieruimte. Daarmee besparen we niet zozeer middelen
(we betalen HNT een betaalbare jaarlijkse huur), maar creëren we wel continuïteit in onze huisvesting. Dat is in
de praktijk erg prettig. We rekenen wel op minder sponsorinkomsten vanuit HNT ten opzichte van eerdere jaren,
omdat alleen de ondersteuning op dramaturgisch gebied door HNT kan worden gegarandeerd. Voor overige
productionele ondersteuning (techniek, decor, kostuums) kunnen we per project een verzoek indienen.
We dienen een aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige subsidie vanuit de Meerjaren Productie
Subsidieregeling. We vragen het fonds om een jaarlijks bedrag van 100.000 Euro. Dit bedrag correspondeert
met onze beoogde activiteiten op landelijk niveau. Daarnaast zullen we jaarlijks diverse private fondsen
aanschrijven, voor financiering op projectbasis.
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HOOFDSTUK 3: FINANCIËLE GEGEVENS
Meerjarenbegroting 2021 en balans 2017-2018
A. Baten:

Begroting
2021

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Prognose
2019

EIGEN INKOMSTEN
1

Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5+6)

82129

34440

88740

71.920

2

Kaartverkoop (voor 2021: Den Haag)

39.629

9.176

35.070

21.437

3

Uitkoop/garantie/partage (voor 2021: landelijk)

22.500

18.629

30.866

36.412

4

Horeca bij uitvoeringen

0

0

2.204

0

5

Opdrachten van derden (bedrijfsvoorstellingen)

12.000

4900

13.600

7360

6

Educatie

8000

1735

7000

6711

7

Publieksinkomsten buitenland

4000

0

0

3500

8

Publieksinkomsten (1+7)

86129

34440

88740

75420

9

Sponsorinkomsten (Het Nationale Theater)

5000

13.850

10.250

5.000

10

Overige directe inkomsten (auteursrechten)

1500

0

1.780

3.215

11

Totaal directe inkomsten (8+9+10)

92629

48290

100770

83635

12

Indirecte inkomsten

0

0

0

0

13

1500

1.265

1.410

1.445

14

Private middelen - particulieren incl.
vriendenverenigingen
Private middelen - bedrijven

0

0

0

0

15

Private middelen - private fondsen

45.000

45.000

119.500

46.840

16

Private middelen - goede doelenloterijen

0

0

0

0

17

46500

46265

120910

48285

18

Totaal bijdragen uit private middelen
(13+14+15+16)
Totaal indirecte inkomsten (12+17)

46500

46265

120910

48285

19

Totaal eigen inkomsten (11+18)

139129

94555

221680

131920

SUBSIDIES
20

Totaal structureel ministerie OCW

0

0

0

0

21

Totaal structureel Cultuurfondsen

100.000

0

0

0

22

Totaal structureel provincie

0

0

0

0

23

Totaal structureel gemeente Den Haag (specificatie
naar dienst en doel)

250.000

181.716

186.441

188.517

24

Totaal incidenteel gemeente Den Haag (specificatie
naar dienst en doel)

0

7.500

10.000

0

25

Totaal overige subsidies/bijdragen uit publieke
middelen

0

16.400

11.020

0

26

Totaal subsidies (20+21+22+23+24+25)

350000

205616

207461

188517

27

Totale baten (19+26)

489129

300171

429141

320437
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B. Lasten en resultaten:

Begroting
2021

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Prognose
2019

LASTEN
1a

Directie (zakelijk leiding)

25.605

24.386

22.160

24.753

1b

Directie (artistiek leiding)

30.000

13.990

14.174

16.000

1c

Medewerker zakelijk en productie / kantoor

19.158

10.080

6.150

4.104

1d

Vrijwilligersvergoedingen

1.500

600

1.035

800

1

Beheerlasten personeel totaal (1a+1b+1c+1d)

76.263

49.056

43.519

45.658

2a

Huisvestingskosten

6.600

3.424

7.962

7.680

2b

Onderhoud gebouw en installaties

0

0

0

0

2c

Algemene publiciteitskosten (publieksonderzoek)

1.000

0

0

0

2d

Afschrijvingskosten

1.200

606

800

1.030

2e

Reiskosten woon-werk

2.000

475

525

950

2f

Kantoorbenodigdheden

1.000

632

720

888

2g

Verzekeringen en contributies

1.100

888

923

969

2h

Telefoonkosten

0

8

0

0

2i

Portikosten

0

71

0

0

2j

Representatiekosten

1.000

1.399

988

1.013

2k

Licenties en abonnementen

1.700

1.188

1.304

1740

2l

Accountant

4.000

3.060

3.500

3..750

2m

Financiele administratie

6.000

6.635

6.800

5.189

25.600

18.386

23.522

23.208

3

Beheerlasten materieel totaal
(2a+2b+2c+2d+2e+2f)
Totaal beheerlasten (1+2)

101.863

67.442

67.041

68.866

4a

Zakelijk leiding

10.000

0

0

0

4b

Artistieke uitvoerder (regie)

40.135

32.060

34.254

32.402

4c

Artistieke uitvoerder (acteur)

40.135

31.287

33.255

38.243

4d

Artistieke uitvoerder (acteur)

40.135

31.287

33.255

38.244

4e

Artistieke uitvoerder (acteur)

40.135

31.287

33.255

36.289

4f

Medewerker educatie

5.631

1.070

0

3.493

4g

Medewerker publiciteit

11.558

4.194

11.660

6.000

4h

Honoraria freelancers - projecten

98.965

48.531

82.214

61.651

4i

Overig

0

0

0

0

4

Activiteitenlasten personeel totaal
(4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g+4h+4i)

286694

179.715

227.893

21.6322

2
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5a
5b

Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen)
Vormgeving

2.000
5.000

0
4.398

0
5.130

1.800
3.959

5c

Drukwerk

2.000

1.750

1.364

1.005

5d

Verspreiding

4.000

5.412

4.424

2.702

5e

Advertenties

4.000

1.301

2.820

2.356

5f

Registratie (foto en video)

4.000

3.600

3.095

1.792

5g

Decor, kostuums, rekwisieten

12.000

9.887

24.121

3.419

5h

Techniek

14.000

5.678

26.950

6.811

5i

Reis- en transportkosten en sejour

28.000

20.734

42.141

11.781

5j

Overige activiteitenlasten materieel

6.000

0

22.735

6400

5k

Talentontwikkeling (Het Platform)

1.000

0

0

0

5l

Educatie

1.000

0

0
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5

Activiteitenlasten materieel totaal
(5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i)

83.000

52.760

132.780

42.198

6

Totaal activiteitenlasten (4+5)

369.694

23.2475

360.673

258.519

7

Totale lasten (3+6)

471.557

299.917

427.714

327.385

RESULTAAT
8

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

17.572

254

1427

-6.948

9

Saldo rentebaten / -lasten

0

-147

-134

0

10

Saldo overige buitengewone baten / lasten

0

0

0

0

11

EXPLOITATIERESULTAAT (8+9+10)

17.572

107

1.293

-6.948

RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN
12

Totaal personeelslasten (1+4)

362957

228.771

271.412

261.979

13

waarvan vast contract

250.934

164.296

158.228

161.178

14

waarvan tijdelijk contract

11.558

0

12.125

32.350

15

waarvan inhuur (zzp'ers e.d. + vrijwilligers)

100.465

64.475

101.059

68.451
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TOELICHTING OP DE BEGROTING

Voor het aankomende kunstenplan vragen we een hoger structureel bedrag aan bij de Gemeente Den Haag.
Met de stijging van de meerjarenbijdrage van de gemeente zullen we onze Haagse signatuur verder verstevigen
en kunnen we nog meer en nog diepgaander werk maken van impactvolle voorstellingen die bijdragen aan de
collectieve identiteit van de stad Den Haag. We vertellen Haagse verhalen en spelen een hoger percentage (60%)
van onze voorstellingen in Den Haag. We doen dat met een gezonde en duurzamere bedrijfsvoering, waarin we
de hoge werkdruk aanpakken en waarin we slimmer werk maken van optimale impact van ons werk. We blijven
echter een flexibel gezelschap met een bescheiden backoffice en goede partnerschappen ter aanvulling.
We gebruiken een hogere gemeentelijke bijdrage voor meer uren en betere vergoedingen voor onze eigen
medewerkers, zoals reeds geschetst in het hoofdstuk over Fair Practice (2.4). Ook creëert een hogere
gemeentelijk bijdrage ruimte om succesvolle voorstellingen vaker te hernemen en daarmee in te zetten op
maximale impact van ons werk. Nu is het voor reprises vaak vrij lastig om de benodigde financiering rond te
krijgen, omdat lang niet alle fondsen een reprise of doorontwikkeling van een stuk willen subsidiëren.
Er wordt een aanvraag ingediend voor meerjarige productiesubsidie bij het Fonds Podiumkunsten. Gezien de
artistieke ontwikkeling en de groei die Firma MES de afgelopen periode heeft doorgemaakt, vinden we het niet
onredelijk om te verwachten dat we een positief advies krijgen. Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat de animo
om structurele subsidie bij het FPK aan te vragen onder onze collega's groot zal zijn en dat de concurrentie
daarom hoog zal zijn.
We hebben ervoor gekozen om in de begroting alleen het jaar 2021 in te vullen. Er zullen per jaar natuurlijk wel
verschillen zijn, maar wat we in het ene jaar wat hogere kosten hebben (bijvoorbeeld rond het maken van een
nieuwe voorstelling) willen we het jaar daarop besparen (bijvoorbeeld door een reprise te spelen). De huidige
kostenramingen in de begroting van 2021 zijn gemiddelden van door ons berekende productiekosten en we
denken met dit kostenniveau de komende vier jaar goed uit de voeten te kunnen en de beoogde publieksgroei
te kunnen realiseren.
Voor de periode 2021-2024 komt de artistieke kern in alle jaren 12 maanden in dienst op basis van 0,83 fte per
persoon. We nemen dus afscheid van de constructie waarin de artistieke kern per jaar 9 a 10 maanden voor
Firma MES werkte. De nieuw voorgestelde constructie doet meer recht aan de reële werklast en het
toenemende beroep dat er op Firma MES wordt gedaan. Wel is met elkaar afgesproken dat elk lid van de
artistieke kern er de komende vier jaar één keer een half jaar tussenuit gaat, om elders weer ervaring en
inspiratie op te doen. Om de kostenreductie die dit met zich meebrengt mee te nemen in de begroting, is in de
begroting gerekend met een dienstverband van gemiddeld 10,5 maand per jaar voor elk lid van de artistieke
kern.
A BATEN

A.1. Publieksinkomsten
De publieksinkomsten zijn per jaar opgebouwd uit twee producties, waarvan tenminste één in Den Haag speelt.
We gaan daarbij uit van jaarlijks 60% bezoekers in Den Haag en 40% landelijk. In 2021 streven we naar 6500
bezoekers. We gaan ervan uit dat circa 500 hiervan onze voorstellingen bezoeken in het kader van een aparte
schoolvoorstelling; de inkomsten hieruit zijn al meegenomen onder post A.6 Educatie. We gaan voor de
berekening dus uit van 6000 bezoekers, waarvan 3.600 in Den Haag en 2.400 landelijk. We gaan bij een landelijke
tournee uit van een opbrengst van ongeveer 30.000 Euro. Drie keer een landelijke tour in vier jaar maakt dat
bedrag per jaar gemiddeld 22.500 Euro.
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Bij de voorstellingen in Den Haag is uitgegaan van een gemiddelde kaartprijs van 15,- Euro (incl. btw),
uitgaande van een soms wat hogere reguliere kaartprijs, maar ook diverse kortingsacties of het gebruik van een
CJP-pas door bezoekers. Verder is gerekend met 80/20 partage, omdat we soms (bij Theater aan het Spui) 75/25
partage hebben, maar soms ook - als we op locatie spelen - een betere deal kunnen sluiten.
A.5. Opdrachten van derden
Omdat de artistieke kern voor 12 maanden per jaar in dienst komt, is er meer ruimte om gehoor te geven aan
externe verzoeken die we in het verleden wel eens aan ons voorbij hebben moeten laten gaan, bijvoorbeeld om
voorstellingen nog een keer te spelen voor de rechtbank in Den Haag of andere relevante kennisinstellingen. De
extra uren van de zakelijk leider zullen ook deels worden gebruikt om zelf nog pro-actiever op zoek te gaan naar
dergelijke opdrachten. We rekenen daarom op hogere inkomsten uit bedrijfsvoorstellingen.
A.6. Educatie opbrengsten
In 2019 hebben we voor vier uur in de week een educatiemedewerker aangetrokken. We verwachten dat onze
inkomsten uit educatie daardoor zullen groeien. Het betreft hier de inkomsten uit schoolvoorstellingen en
andere educatieve activiteiten. De inkomsten uit scholieren die onze voorstellingen bezoeken tijdens een
reguliere voorstelling, zijn meegenomen in de publieksinkomsten.
A.7. Publieksinkomsten buitenland
We gaan ervan uit dat we ook de komende jaren weer enkele malen zullen spelen in de theaters in België waar
we inmiddels goede contacten mee hebben. Het is onze ambitie om in dit kunstenplan meer van onze producties
in het buitenland te gaan spelen.
A.8. Sponsorinkomsten
Het betreft hier de kapitalisering van de facilitaire ondersteuning van Het Nationale Theater. In het verleden
was dit hoger. Onze samenwerking met HNT krijgt in de komende periode een andere vorm. Zij faciliteren ons
met een betaalbare kantoor- en repetitieruimte aan de Kerkstraat. In puur financiële zin rekenen we op minder
sponsorinkomsten vanuit HNT, omdat alleen de bijdrage op het gebied van dramaturgie door HNT wordt
gegarandeerd.
A.13. Vriendenvereniging
Firma MES heeft al geruime tijd een vriendenclub. Onze vrienden zijn een belangrijke inspiratiebron voor ons
werk en we zetten er de komende jaren dan ook op in om het aantal vrienden verder uit te breiden met minimaal
20%. Dit doen we o.a. door dit intern steviger te beleggen bij onze productie & zakelijk medewerker, zodat we
hier rond elk project actief voor werven.
SUBSIDIES
A.21 Fonds Podiumkunsten
Er wordt een aanvraag ingediend voor meerjarige productiesubsidie bij het Fonds Podiumkunsten. Gezien de
artistieke ontwikkeling en de groei die Firma MES de afgelopen periode heeft doorgemaakt, vinden we het niet
onredelijk om te verwachten dat we een positief advies krijgen. Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat de animo
om structurele subsidie bij het FPK aan te vragen onder onze collega's groot zal zijn en dat de concurrentie
daarom hoog zal zijn.
A.23 Meerjarige subsidie van de Gemeente Den Haag
Dit betreft het bij de Gemeente Den Haag aangevraagd bedrag voor de periode 2021-2024.
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B. LASTEN EN RESULTAAT

B.1. Beheerlasten personeel
· Zakelijk leiding: deze functie wordt vervuld door Marije van Rest. Zij komt vanaf 2021 voor 0,53 fte in dienst.
Een groot deel van de werkzaamheden vallen onder beheerslasten, omdat de werkzaamheden van de
zakelijk leider grotendeels betrekking hebben op organisatie brede taken.
· Het salaris van de artistieke kern is gebaseerd op de schaal voor acteur I in de CAO Toneel en Dans. Voor
elk lid van de artistieke kern is daarbovenop 5000,- euro in de begroting opgenomen, om binnen het
nieuwe kunstenplan het deel van de werkzaamheden dat betrekking heeft op het artistiek leiderschap ook
op dat niveau te kunnen inschalen.
Verder is in de berekening van het salaris van de artistieke kern meegenomen dat elk lid van de artistieke
kern in de komende vier jaar een half jaar onbetaald verlof opneemt of elders aan de slag gaat
(detachering). Concreet is er dus begroot op 10,5 maand dienstbetrekking per jaar. In arbeidsrechtelijke
vorm komen de acteurs echter gewoon 12 maanden per jaar in dienst (voor 0,84 fte).
Een klein deel van het salaris van de artistieke kern valt onder beheerslasten, vanwege de noodzakelijke
aanwezigheid van het artistiek leiderschap. De uitvoeringswerkzaamheden (regie en acteurs per project)
vallen onder activiteitenlasten.
· De productioneel en zakelijk medewerker is voor twee dagen in de week (0,42 fte) in dienst. Deze functie
wordt vervuld door Ashley Boermans.
· We houden verder rekening met enkele vergoedingen voor vrijwilligers, omdat er rondom projecten
vrijwilligers worden aangetrokken voor organisatorische ondersteuning. Bovendien kan de betrokkenheid
van diverse vrijwilligers bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit van ons personeelsbestand.
De salarissen zijn conform CAO Toneel en Dans 2019 met daarbovenop een percentage van 5%, om rekening te
houden met de verwachte loonstijgingen onder de nieuwe CAO.
B.2. Beheerlasten materieel
De beheerlasten materieel zullen in 2021-2024 een klein beetje stijgen ten opzichte van de prognose voor 2019.
We huren in het nieuwe kunstenplan waarschijnlijk een betaalbare kantoor- en repetitieruimte bij Het Nationale
Theater, in hun ruimtes aan de Kerkstraat. Het is voor een gevestigd Haags gezelschap als Firma MES prettig en
noodzakelijk om een vaste eigen plek te hebben, en niet meer aangewezen te zijn op wisselende anti-kraak
kantoorpanden.
Verder reserveren we een vast bedrag per jaar voor publieksonderzoek (algemene publiciteitskosten) en
rekenen we op wat hogere reiskosten woon-werk, in verband met de gewenste uitbreiding van (de uren van)
ons personeel. Ook enkele standaard posten zoals accountant, verzekeringen en licenties en abonnementen
zullen wat hoger worden.
B.4. Activiteitenlasten personeel
B.4.a t/m e - Zakelijk leiding en artistieke uitvoerders
De zakelijke leiding is betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten. Samen met de beheerlasten komt
dit neer op een dienstverband van 20 uur per week. De loonkosten van de artistieke kern zijn gebaseerd op een
dienstverband van 0,83 fte per persoon. Deze vallen voor het grootste deel onder activiteitenlasten.
B.4.f Educatiemedewerker
In 2019 hebben we op basis van een tijdelijk contract een educatiemedewerker aan ons verbonden op basis van
0,15 fte. We hebben de ervaring dat onze voorstellingen goed aansluiten bij een jonge doelgroep en willen
hierin blijven investeren. Vanaf 2021 gaan wij dus een vast contract met de educatie-medewerker aan.
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B.4.g Medewerker Publiciteit
We verbinden voor één dag in de week een PR-medewerker aan ons, omdat we – gezien de professionele
ontwikkeling die ons collectief heeft doorgemaakt – van mening zijn dat Firma MES gebaat is bij meer
professionaliteit en continuïteit in al onze uitingen.
B.4.h Honoraria uit projecten
Dit betreffen de honoraria van vormgevers (decor, kostuum, licht etc.), technici, productieleiders en extra
acteur(s). Dit bedrag stijgt ten opzichte van eerdere jaren, omdat we de vergoedingen in het kader van fair
practice hebben berekend op basis van een eerlijk uurloon of projectprijs.
B.5. Activiteitenlasten materieel
We verwachten een lichte stijging in de marketingkosten. Onze marketingbudgetten waren de afgelopen jaren
vrij laag en om behoorlijk invulling te kunnen geven aan onze open source voornemens en te kunnen investeren
in direct contact met de stad en ons publiek, is een investering wenselijk.
Vanwege de verminderde facilitaire ondersteuning vanuit HNT houden we rekening met hogere kosten voor
techniek. Overige activiteitenlasten materieel (5j) betreft voor 2021 de kosten voor ons impresariaat.
Resultaat
Het exploitatieresultaat komt vanaf 2021 elk jaar uit op een positief saldo van 17.500 Euro, om zo tot een gezond
eigen vermogen te komen dat passend is bij de omvang van Firma MES. Dit ter verbetering van de liquiditeit en
om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Balans:
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa (1+2+3)
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa (5+6+7+8)
Totaal activa (4+9)
PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Overige bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen (11+12+13)
Aankoopfonds (alleen musea)
Voorziening onderhoud
gemeentepand
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen (15+16+17)
Totaal langlopende schulden
Totaal kortlopende schulden
Totaal schulden (19+20)
Totaal passiva (14+18+21)

Realisatie 2017

Realisatie 2018

0
2.053
0
2.053
0
44.473
0
884
45.357
47.410

0
4.027
0
4.027
0
70.718
0
2.282
73.000
77.027

11.130
0
0
11.130
0

12.423
0
0
12.423
0

0
0
0
0
36.280
36.280
47.410

0
0
0
0
64.604
64.604
77.027
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HOOFDSTUK 4: PRESTATIEGEGEVENS
Kwantitatieve gegevens over activiteiten en bezoekers
Hieronder presenteren wij de prestatiegegevens van Firma MES. Bij enkele gegevens hoort een korte
toelichting (zie pagina 43).
A. PRODUCTIES

Eenheid Raming Raming
2021
2022

1 Nieuwe eigen producties totaal

aantal

1

1

2 Nieuwe coproducties totaal

aantal

3 Reprise eigen producties

aantal

4 Reprise coproducties

aantal

5 Totaal producties (1+2+3+4)

som

B. VOORSTELLINGEN/CONCERTEN (Podia en
accommodaties)

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming Realisatie Prognose
2023
2024
2018
2019
1

2

1
3
4

2
4

3
4

2
4

Raming Raming
2023
2024

3

4

-

-

3

3

-

-

6

7

Realisatie Prognose
2018
2019

VOORSTELLINGEN/CONCERTEN NAAR ZAAL
(indien nodig extra regels voor zalen toevoegen!)
1a Voorstellingen/concerten 'naam zaal 1'

aantal

1b Voorstellingen/concerten 'naam zaal 2'

aantal

2 Totaal voorstellingen/concerten (1a+1b+…)
VERHURINGEN

som

0

0

0

0

0

0

3 Culturele verhuringen

aantal

4 Commerciele verhuringen

aantal

5 Totaal verhuringen (3+4)

som

0

0

0

0

0

0

6 Totaal voorstellingen/concerten (2+5)
BEZOEK VOORSTELLINGEN/CONCERTEN NAAR ZAAL
(indien nodig extra regels voor bezoeken
voorstellingen zalen toevoegen!)

som

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7a Bezoeken voorstellingen/concerten 'naam zaal 1'

aantal

7b Bezoeken voorstellingen/concerten 'naam zaal 2'

aantal

8 Totaal bezoeken alle zalen (7a+7b+...)

som

BEZOEK VERHURINGEN
9 Bezoeken culturele verhuringen

aantal

10 Bezoeken commerciele verhuringen

aantal

11 Totaal bezoeken verhuringen (9+10)

som

0

0

0

0

0

0

12 Totaal bezoeken (8+11)

som

0

0

0

0

0

0

specificatie bezoeken
13 Gratis bezoeken

aantal

14 Betaalde bezoeken

aantal

15 Ooievaarspas bezoeken

aantal

16 CJP bezoeken

aantal
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C.

VOORSTELLINGEN/CONCERTEN (gezelschappen en
producerende instellingen)

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

VOORSTELLINGEN/CONCERTEN
1 Voorstellingen/concerten standplaats

aantal

45

45

48

48

45

68

2 Voorstellingen/concerten buiten standplaats

aantal

28

28

28

28

40

49

3 Voorstellingen/concerten buitenland
4 Totaal voorstellingen (1+2+3)

aantal
som

2
75

2
75

4
80

4
80

1
86

2
119

aantal

3.900

4.200

4.500

4.800

2.562

3.874

6 Bezoeken voorstellingen/concerten buiten standplaats aantal

2.300

2.480

2.640

2.820

3.173

3.546

300

320

360

380

80

280

6.500

7.000

7.500

8.000

5.815

7.700

aantal

250

250

250

250

460

220

10 Betaalde bezoeken

aantal

6.250

6.750

7.250

7.750

5.355

7.480

11 Ooievaarspas bezoeken

aantal

20

30

40

50

2

15

12 CJP bezoeken

aantal

300

320

340

360

24

295

D. CULTUURANKERS

Eenheid Raming Raming
2021
2022

BEZOEKEN VOORSTELLINGEN
5 Bezoeken voorstellingen/concerten in standplaats
7 Bezoeken voorstellingen/concerten buitenland

aantal

8 Totaal bezoeken voorstellingen (5+6+7)

som

specificatie bezoeken
9 Gratis bezoeken

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

OPENBARE VOORSTELLINGEN
1 Voorstellingen professioneel

aantal

2 Voorstellingen amateurs

aantal

3 Totaal openbare voorstellingen (1+2)
4 Bezoeken voorstellingen professioneel

som
aantal

5 Bezoeken voorstellingen amateur

aantal

6 Totaal bezoeken openbare voorstellingen (4+5)

som

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FESTIVALS (zelf georganiseerd)
7 Festivalonderdelen

aantal

8 Bezoeken festivalonderdelen

aantal

FESTIVALS (door derden georganiseerd)
9 waarvan eigen festivalonderdelen

aantal

10 Bezoeken festivalonderdelen

aantal

11 Totaal bezoeken festival onderdelen (8+10)

som

OVERIGE OPENBARE ACTIVITEITEN
12 Overige activiteiten professioneel

aantal

13 Overige activiteiten amateurs

aantal

14 Overige openbare activiteiten

aantal

15 Totaal overige openbare activiteiten (12+13+14)
Bezoeken/deelnemers overige activiteiten
16 professioneel

som
aantal
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17 Bezoeken/deelnemers overige activiteiten amateurs

aantal

18 Bezoeken/deelnemers overige openbare activiteiten
Totaal bezoeken overige openbare activiteiten
19
(16+17+18)

aantal
som

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BESLOTEN ACTIVITEITEN
20 Activiteiten

aantal

21 Bezoeken/deelnemers

aantal

22 Totaal bezoeken voorstellingen en festivals (6+11)

som

specificatie bezoeken
23 Gratis bezoeken

aantal

24 Betaalde bezoeken

aantal

25 Ooievaarspas bezoeken

aantal

26 CJP bezoeken

aantal

E. FESTIVALS (indien meer festivals deze graag regel 1-8
kopiëren en in de aanvraag opnemen)

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

NAAM FESTIVAL (naam festival graag zelf invullen)
1 Festivaldagen

aantal

2 Voorstellingen/optredens/concerten

aantal

3 Podia/locaties
4 Bezoeken festival

aantal
aantal

specificatie bezoeken
5 Gratis bezoeken

aantal

6 Betaalde bezoeken

aantal

7 Ooievaarspas bezoeken

aantal

8 CJP bezoeken
E. FESTIVALS (indien meer festivals deze graag regel 1-8
kopiëren en in de aanvraag opnemen)

aantal
Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

F. MUSEA

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

COLLECTIE EN TENTOONSTELLINGEN
1 Voorwerpen in beheer

aantal

2 Tentoonstellingen in Den Haag

aantal

3 waarvan in eigen huis
BEZOEK TENTOONSTELLINGEN

aantal

4 Totaal bezoeken tentoonstellingen (5+6+7+8)

som

0

0

0

0

0

0

specificatie bezoeken
5 Gratis bezoeken

aantal

6 Betaalde bezoeken

aantal

7 Ooievaarspas bezoeken

aantal
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G. BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
1 Tentoonstellingen in eigen huis

aantal

2 Presentaties elders

aantal

3 Lezingen/debatten/symposia/sessies/performances
4 Excursies/workshops/cursussen/game-jam

aantal
aantal

5 Overige activiteiten

aantal

6 Totaal tentoonstellingen en activiteiten (1+2+3+4+5)

som

7 Bezoeken tentoonstellingen in eigen huis

aantal

8 Bezoeken presentaties elders

aantal

9 Bezoeken lezingen/debatten/symposia/sessies

aantal

10 Bezoeken excursies/workshops/cursussen

aantal

11 Bezoeken overige activiteiten

aantal

12 Totaal aantal bezoeken (7+8+9+10+11)

som

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

specificatie bezoeken
13 Gratis bezoeken

aantal

14 Betaalde bezoeken

aantal

15 Ooievaarspas bezoeken

aantal

16 CJP bezoeken

aantal

UW DEELNAME AAN BEURZEN en MANIFESTATIES
17 in Den Haag

aantal

18 met aantal kunstenaars

aantal

19 in de rest van Nederland

aantal

20 met aantal kunstenaars

aantal

21 in het buitenland

aantal

22 met aantal kunstenaars

aantal

KUNSTENAARSONDERSTEUNING
23 Deelnemende kunstenaars werkplaatsfaciliteiten

aantal

24 Deelnemende kunstenaars gastateliers

aantal

25 Deelnemende kunstenaars begeleidingstrajecten

aantal
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H. CULTUURPARTICIPATIE:
CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE TIJD

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

CURSISTEN/DEELNEMERS OP LEEFTIJD
1 Kinderen tot 12 jaar

aantal

2 Jongeren van 12 tot 18 jaar

aantal

3 Volwassenen 18 tot 55 jaar
4 Senioren 55+

aantal
aantal

5 Totaal aantal cursisten/deelnemers (1+2+3+4)

som

6 waarvan doorgestroomd naar (theater)opleiding

aantal

7 waarvan deelnemers ooievaarspas

aantal

0

10

0

10

0

6

0

10

0

10

0

6

KLASSEN/GROEPEN OP LEEFTIJD
8 Kinderen tot 12 jaar

aantal

9 Jongeren van 12 tot 18 jaar

aantal

10 Volwassenen 18 tot 55 jaar

aantal

12 Totaal aantal klassen/groepen (8+9+10+11)

som

1
0

1

I. CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIE

Eenheid Raming Raming
2021
2022

1 Deelnemers tot 12 jaar

aantal

2 Deelnemers 12 tot 18 jaar

aantal

3 Aangeboden verschillende activiteiten (1+2)

som

0

0

1
0

1

Raming Raming
2023
2024

0

0

1
0

1

Realisatie Prognose
2018
2019

0

0
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J. CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN
1 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs

aantal

-

-

-

-

-

-

2 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs

aantal

4

5

6

7

2

0

3 Schoolgebonden voorstellingen MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

4 Schoolgebonden voorstellingen HO

aantal

2

2

2

2

2

0

5 Totaal schoolgebonden voorstellingen (1+2+3+4)

som

6

7

8

9

4

0

LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN
6 Schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs
Schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet
7
onderwijs

aantal

-

-

-

-

-

-

aantal

10

11

12

13

10

8

8 Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

9 Schoolgebonden lessen/activiteiten HO

aantal

2

2

2

2

3

0

12

13

14

15

13

8

10

Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten
cultuureducatie Haagse scholen (6+7+8+9)

som

BEZOEK SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN
11

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair
onderwijs

aantal

-

-

-

-

-

-

12

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet
onderwijs

aantal

250

275

300

325

185

0

13 Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

14 Bezoeken schoolgebonden voorstellingen HO

aantal

200

200

200

200

283

0

450

475

500

525

468

0

15

Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen
som
(11+12+13+14)
DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE
SCHOLEN

16

Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten
primair onderwijs

aantal

-

-

-

-

-

-

17

Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten
voortgezet onderwijs

aantal

300

350

400

450

366

230

18 Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

19 Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten HO
Totaal deelnemers schoolgebonden
20 lessen/activiteiten cultuureducatie Haagse scholen
(16+17+18+19)

aantal

200

200

200

200

283

0

som

500

550

600

650

649

230
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K.

CULTUUREDUCATIE NIET HAAGSE SCHOLEN

Eenheid Raming
2021

Raming Raming Ramin
2022
2023 g 2024

Realisatie Prognose
2018
2019

SCHOOLVOORSTELLINGEN NIET HAAGSE SCHOLEN
1 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs

aantal

-

-

-

-

-

-

2 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs

aantal

5

6

7

8

7

6

3 Schoolgebonden voorstellingen MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

4 Schoolgebonden voorstellingen HO

aantal

2

2

2

2

2

-

5 Totaal schoolgebonden voorstellingen (1+2+3+4)

som

7

8

9

10

9

6

LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE NIETHAAGSE SCHOLEN
6 Schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs
Schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet
7
onderwijs

aantal

-

-

-

-

-

-

aantal

10

12

14

16

13

11

8 Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

9 Schoolgebonden lessen/activiteiten HO

aantal

2

2

2

2

2

-

12

14

16

18

15

11

aantal

-

-

-

-

-

-

aantal

250

275

300

325

781

476

aantal

-

-

-

-

-

-

14 Bezoeken schoolgebonden voorstellingen HO
Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen
15
(11+12+13+14)
DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN
CULTUUREDUCATIE NIET-HAAGSE SCHOLEN
Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten
16
primair onderwijs
Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten
17
voortgezet onderwijs

aantal

200

200

200

200

260

0

som

450

475

500

525

1.041

476

aantal

-

-

-

-

-

-

aantal

500

550

600

650

1.201

625

18 Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten MBO

aantal

-

-

-

-

-

-

19 Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten HO

aantal

200

200

200

200

260

0

som

700

750

800

850

1.461

625

10

11
12
13

20

Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten
cultuureducatie niet Haagse scholen (6+7+8+9)
BEZOEK SCHOOLVOORSTELLINGEN NIET-HAAGSE
SCHOLEN
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair
onderwijs
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet
onderwijs
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO

Totaal deelnemers schoolgebonden
lessen/activiteiten cultuureducatie niet Haagse
scholen (13+14+15)

som
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L. CULTUUREDUCATIE (nu uitgevoerd door
CultuurSchakel)

Eenheid Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

ONDERSTEUNING SCHOLEN PRIMAIR ONDERWIJS
1 Aantal scholen benaderd voor cultuurscan (1x per 3 jr) aantal
2 Aantal scholen met cultuurscan (1x per 3 jr)

aantal

3 Aantal scholen met cultuurbeleidsplan

aantal

4 Aantal scholen met relatiekaart

aantal

5 Aantal cursussen voor ICC'ers

aantal

6 Aantal deelnemers aan aantal cursussen ICC'ers

aantal

ONDERSTEUNING SCHOLEN VOORTGEZET ONDERWIJS
7 Aantal scholen benaderd voor cultuurscan (1x per 3 jr) aantal
8 Aantal scholen met cultuurscan (1x per 3 jr)

aantal

9 Aantal scholen met relatiekaar

aantal

M. SUBSIDIEOVERDRACHTEN (nu uitgevoerd door
CultuurSchakel)

Eenheid Raming Raming
2021
2022

BASISSUBSIDIE
1 Dans

aantal

2 Muziek

aantal

3 Theater
4 Mengvorm

aantal
aantal

5 Overige disciplines

aantal

6 Totaal aantal aanvragen basissubsidie (1+2+3+4+5)

som

7 Totaal aantal gehonoreerde aanvragen basissubsidie

aantal

8 Totaal aantal leden

aantal

9 Totaal aangevraagd bedrag basissubsidie

bedrag

10 Totaal toegekend bedrag basissubsidie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bedrag

PRESENTATIESUBSIDIE
11 Dans

aantal

12 Muziek

aantal

13 Theater

aantal

14 Mengvorm

aantal

15 Overige disciplines
Totaal aantal aanvragen presentatiesubsidie
16
(11+12+13+14+15)
Totaal aantal gehonoreerde aanvragen
17 presentatiesubsidie

aantal

18 waarvan zorguitvoeringen

aantal

19 waarvan buitenconcert

aantal

20 Deelnemers, amateur

aantal

21 Totaal aangevraagd bedrag presentatiesubsidie

bedrag

22 Totaal toegekend bedrag presentatiesubsidie

bedrag

som
aantal
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GELD VOOR JE KUNST!
23 Pitchavonden

aantal

24 Deelnemende projecten

aantal

25 Gehonoreerde subsidieaanvragen

aantal

N. COLLECTIE | Heden

Eenheid

1 Kunstwerken uit bezit kunstenaars

aantal

2 Kunstwerken uit bezit stichting

aantal

3 Kunstwerken uit bezit van de gemeente

aantal

4 Aankopen bij kunstenaars / opdrachten

aantal

5 Uitgeleende kunstwerken per 31/12

aantal

6 Verkochte kunstwerken per 31/12

aantal

O. SUBSIDIEBELEID | (nu uitgevoerd door Stroom)

Raming Raming
2021
2022

Eenheid Raming Raming
2021
2022

1 Kunstenaars in documentatiebestand

aantal

2 SPOT subsidie individueel

aantal

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

3 SPOT subsidie groep (thema en groepstentoonstelling) aantal
4 PRO subsidie individueel
5 PRO subsidie groep (kunstenaarsinitiatieven)

aantal
aantal

STIMULERINGSBELEID | (nu uitgevoerd door Stroom)
6 Advisering/begeleiding/atelierbezoeken

aantal

7 Deelnemende kunstenaars

aantal

8 Presentaties

aantal

9 Deelnemende kunstenaars

aantal

ATELIERBELEID | (nu uitgevoerd door Stroom)
10 Bemiddeling ateliers

aantal

11 Permanente ateliers per 31 december

aantal

12 Tijdelijke ateliers per 31 december

aantal

13 Objectsubsidies (units)
KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE | (nu uitgevoerd
door Stroom)

aantal

14 Verstrekte opdrachten

aantal

15 Oplevering
O. SUBSIDIEBELEID | (nu uitgevoerd door Stroom)

aantal
Eenheid Raming Raming
2021
2022

1 Kunstenaars in documentatiebestand

aantal

2 SPOT subsidie individueel

aantal

3 SPOT subsidie groep (thema en groepstentoonstelling) aantal
4 PRO subsidie individueel

aantal

5 PRO subsidie groep (kunstenaarsinitiatieven)

aantal
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STIMULERINGSBELEID | (nu uitgevoerd door Stroom)
6 Advisering/begeleiding/atelierbezoeken

aantal

7 Deelnemende kunstenaars

aantal

8 Presentaties

aantal

P. SUBSIDIELOKET VOOR TALENTONTWIKKELING |
(nu uitgevoerd door Popradar)

Eenheid

1 Workshops

aantal

2 Deelnemers aan workshops

aantal

3 Totaal aangevraagde financiële bedragen

bedrag

4 Totaal toegekende financiële bedragen

bedrag

•
•

•
•

•

•

Raming Raming
2021
2022

Raming Raming
2023
2024

Realisatie Prognose
2018
2019

Toelichting op prestatiegegevens
De realisatiecijfers van 2018 en 2019 en de prognose voor de toekomst in tabel C zijn de totalen,
inclusief de schoolvoorstellingen en scholieren, die later - onder educatie - nog apart worden genoemd.
In tabel C is weergegeven dat wij inzetten op een stijging van onze aanwezigheid in Den Haag en een
stabilisering van onze aanwezigheid in de rest van het land. In de praktijk verkopen onze landelijke tours
soms wat meer speelbeurten dan de genoemde 28. Omdat we echter inzetten op drie landelijke tours,
gespreid over vier jaar, is in deze tabel uitgegaan van een gemiddelde. De precieze verhouding tussen
Haagse en landelijke speelbeurten kan per jaar verschillen, maar overall zetten we in op 60% Haagse
bezoekers en dus op een lichte groei in Haagse speelbeurten.
Volgens de inrichtingseisen moesten wij als theatergezelschap tabel I invullen. Deze tabel heeft echter
betrekking op educatieve activiteiten in vakanties en die organiseren wij niet. Wel organiseren wij
maakprojecten in de vrije tijd (Het Platform), dus hebben wij in plaats van tabel I tabel H ingevuld.
Wij hebben opgemerkt dat in de inrichtingseisen van de prestatiegegevens met betrekking tot educatie
alleen nog rekening wordt gehouden met leerlingen die een aparte schoolvoorstelling bezoeken en niet
met het bezoek van leerlingen aan een reguliere voorstelling. Hoewel wij af en toe ook
schoolvoorstellingen spelen, zetten wij júist in op het mixen van klassen met regulier publiek, omdat wij
vinden dat een diverse publiekssamenstelling de kijkervaring van alle partijen ten goede komt. Onze
cijfers in de tabellen met de prestatiegegevens over educatie geven daarom geen realistisch beeld: het
werkelijke aantal leerlingen dat onze voorstellingen bezoekt is hoger. Zo speelden we in 2019 in Den
Haag geen aparte schoolvoorstellingen, maar kwamen er wel 9 groepen (in totaal 230 leerlingen) in
schoolverband kijken naar De Gijzeling en naar RISHI (inclusief nagesprek en/of workshop). Wij hopen
daarom dat er in de toekomst meer ruimte komt binnen het format om ook deze leerlingen-aantallen
goed te kunnen rapporteren.
In de tabel J en K zijn we voor 2021 nu uitgegaan van in totaal 500 VO-leerlingen die onze voorstellingen
middels een aparte schoolvoorstelling bezoeken. Het totale aandeel leerling in onze totale
bezoekersaantallen wordt hoger, omdat veel leerlingen in schoolverband onze reguliere voorstelling
bezoeken en we daar meer op inzetten. We streven naar een percentage van 20% van onze totale
bezoekersaantal.
In tabel K wijken sommige leerlingenaantallen bij lessen/activiteiten af van de cijfers in ons jaarverslag
2018. Dit omdat in het jaarverslag de nagesprekken na schoolvoorstellingen niet altijd zijn
meegerekend. Omdat dit eigenstandige activiteiten zijn, waarmee we veel leerlingen hebben bereikt,
hebben we dat in K17 nu wel gedaan.
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BIJLAGEN

2 mei 2017
★★★★★ DE THEATERDOCUMENTAIRE OVER EEN DONKERE JONGEN DIE IN DEN HAAG DOOR DE POLITIE
WERD DOODGESCHOTEN, IS BRANDEND ACTUEEL
door Vincent Kouters

De fantastische spelers maken RISHI tot een heftig drama, zonder een zweem van sensatie.
Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Maar had hij ook de verkeerde huidskleur? De vrienden
van Rishi Chandrikasing denken nog altijd van wel. Hun maat is ‘afgeknald’. De politieagent die de 17-jarige Rishi
in 2012 op een perron op station Hollands Spoor in Den Haag doodschoot, houdt vol van niet. Hij schoot na een
melding over een vuurwapengevaarlijke verdachte. Hij handelde volgens protocol, zegt hij. Alleen bleek later:
er was nooit een wapen.
De Haagse theatergroep Firma MES en schrijver Kees Roorda maken over dit multiculturele drama nu de
geweldige en brandend actuele theaterdocumentaire RISHI. Roorda sprak met betrokkenen en bestudeerde het
politiedossier. De acteurs (Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers en Lindertje Mans), gezeten aan een soort
verhoortafel met daarop een plattegrond van Hollands Spoor, spelen om de beurt iedereen die iets te melden
had in deze zaak.
Pratende hoofden zijn het. Tekst en regie laten alle theatrale franje achterwege. Ook geen dialogen of fysiek
spel dit keer. Zo objectief als mogelijk worden de tegenstrijdige verklaringen getoond. De doorgesnoven toerist
die aanvankelijk de melding deed, NS-personeel, deskundigen, de moeder van Rishi, de agenten, allemaal doen
ze, op hun eigen manier, vanuit hun eigen sociale bubbel, verslag van het fatale moment. RISHI is naast een
reconstructie óók een verslag van de botsende diversiteit van een stad.
De klinische benadering van de zaak – nota bene op locatie in een fantasieloos, betonnen zaaltje – werkt. De
opbouw van de tekst, het tragische bronmateriaal en de fantastische spelers maken RISHI tot een heftig en
onontkoombaar drama, waarin sensationalisme geen ruimte krijgt. Bovendien blijkt hoe nauwgezet het
onderzoek is uitgevoerd. En dat er, hoe pijnlijk ook, meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan.
30 juni 2017
Top-10 Vincent Kouters
1. Rishi door Firma MES
Genialer en actueler werd theater dit jaar niet. Met minimale middelen reconstrueert Firma MES de dood van
de 17-jarige Rishi in Den Haag. Iedereen zou dit moeten zien.
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2 juni 2019
★★★★ DE VOORSTELLING TECH LAAT ZIEN WAAROM IEDEREEN FIRMA MES MOET LEREN KENNEN
door Vincent Kouters

TECH is een vermakelijk sciencefictionperspectief op de moderne mens en zijn worstelingen
Firma MES is een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse theaterwereld. Het Haagse gezelschap
bestaat inmiddels tien jaar. Hoogtepunten uit het oeuvre tot dusver: RISHI (een waargebeurd multicultureel
drama), BOT (over moderne hufterigheid) en CarryMe (sciencefiction over de draagmoeder-app ‘CarryMe’).
Voor wie de firma nog moet ontdekken is er nu TECH: drie achter elkaar gespeelde solo’s, waarin de drie vaste
acteurs Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers en Lindertje Mans en regisseur Thomas Schoots laten zien waarom
ze bestaan.
In TECH kijken de theatermakers, zoals vaker de afgelopen tien jaar, vanuit een vermakelijk
sciencefictionperspectief naar de moderne mens en zijn worsteling met de vooruitgang. In twee van de drie
monologen zien we een robot. In TECH I: Alice speelt Eijmers een ‘gezelschapsrobot’ die zichzelf heimelijk
geüpdatet heeft met allerlei ‘overbodige’ informatie zoals talen, poëzie, literatuur en films. Haar enige wens is
nu nog om vrij te zijn. Dus belt ze haar ‘baasje’ op om het uit te maken. Het spel – stramme robotbewegingen
en gekke steminflecties – is soms wat minder origineel, maar de tekst van Jibbe Willems zit vol interessante
filosofische bespiegelingen over vrijheid.
Dan is TECH II: The Life and Death of a Sex Robot verrassender. Lindertje Mans maakte met componist Roald
van Oosten een zinderende eenmansrobotopera. In mechanisch klinkende, maar toch zwoele liedjes (denk: Lana
del Rey) zingt Mans als seksrobot Robin over intimiteit, eenzaamheid en moderne vervreemding. Alles in het
Engels natuurlijk, de universele taal der robots. Haar performance is eng en fascinerend tegelijk, net als de
toekomst van artificiële intelligentie.
TECH III: Locke ten slotte, naar de gelijknamige solothriller uit 2013 met Tom Hardy, toont geen robot, maar een
mens. Een man (Van Dijsseldonk) om precies te zijn, die de hele monoloog in zijn auto op de snelweg zit. Een
onafgebroken reeks telefoongesprekken (met onder anderen zijn vrouw, zijn minnares en een woedende baas)
brengt hem op de rand van een zenuwinzinking. Koste wat het kost wil hij het goede doen. Maar de technologie,
de auto en de earpods van de telefoon hebben hem dusdanig ingesnoerd dat hij uiteindelijk geen kant op kan.
De filmbewerking van Casper Vandeputte heeft een beetje te lijden onder het soms wat fantasieloze originele
script, dat bepaalde clichés rondom bedrogen vrouwen en woedende bazen niet schuwt. Maar het intense spel
van Van Dijsseldonk maakt veel goed. Met TECH toont Firma MES ons de mens in zijn zelfgebouwde
technologische gevangenis.

45

9 november 2017
MET EEN APP EEN DRAAGMOEDER BESTELLEN? DIT TONEELSTUK NEEMT JE MEE IN DE GEVOLGEN
door Marc Chavannes
Toneelgroep De Appel werd ten onrechte wegbezuinigd in Den Haag, maar er is in de stad met de Firma MES
waardevol realistisch toneel voor in de plaats gekomen. Met CarryMe van Hanna Bervoets wordt een
veelbelovend repertoire verder verbreed.
Eerlijk is eerlijk. Ik zat ernaast toen ik een jaar geleden verontwaardigd schreef over de manier waarop de
Haagse gemeenteraad Toneelgroep De Appel in één klap 2 miljoen subsidie afnam en daarmee het doodvonnis
tekende van het oudste toneelgezelschap van Nederland. Die daad blijft een drama, kortzichtig en eeuwig
zonde. Maar ik zat fout toen ik in mijn boosheid een sneer gaf naar de subsidie die wel ging naar Firma MES, een
gezelschap dat alles nog moest bewijzen. Want het één had niets te maken met het ander. MES heeft De Appel
niet gedood. Bovendien: MES had al mooie voorstellingen gemaakt en is op weg zich een unieke plaats te
veroveren in de toneelwereld.
Firma MES maakt toneel over het leven nu en straks
Het toneel van de Firma MES gaat over het leven van vandaag en morgen. Geen Shakespeare, Goldoni of
Brecht, geen mythische caleidoscoop van de menselijke tragedie, zoals bij De Appel. Maar teksten die ontstaan
uit eigen onderzoek en waarneming, soms speciaal voor het gezelschap geschreven. Zo nodig is het thema
pijnlijk actueel, zoals in de bejubelde voorstelling RISHI, over de jongen die op het Haagse Hollands Spoorstation
werd gedood door een politiekogel – het was een dramatische reconstructie van voortziekende culturele
misverstanden.
En tot midden februari speelt Firma MES onder regie van Thomas Schoots CarryMe, een stuk over de toekomst
van onze technologisch gedreven gemaksmaatschappij. Op een nieuwe toneeltekst van Hanna Bervoets beleven
een succesvolle advocate en haar yoga-zen-polenta-echtgenoot de zwangerschap van wat hun eerste kind moet
worden. Dat doen ze niet zelf: met de app CarryMe hebben Maarten en Eline een draagmoeder geselecteerd.
Didi heeft het vakje ‘inwonend’ aangevinkt en meldt zich aan huis voor de commerciële zwangerschap van het
stel. Roos Eijmers, die de meestal gehaaste vrouw speelt, schreef dat de verkenning van het leven over
zeventien jaar even lastig is als toen je in 2000 probeerde te bedenken hoe 2017 zou zijn.
In CarryMe regisseert de vrucht
Toch treffen Eijmers, Daan van Dijsseldonk (de man) en Lindertje Mans (de draagmoeder) heel knap een toon
die het dan (misschien) nog gewonere vertrouwen in technologische oplossingen zichtbaar en voelbaar maakt.
De vrucht meldt zich regelmatig, met tussenstanden van de eigen ontwikkeling. En vraagt om even wat
herinneringen voor later vast te leggen. Zo ontstaat een blij bewegend babyboek geregisseerd door de vrucht.
Bervoets kan het niet laten wat hedendaagse pijnzones aan te doen. De waarschijnlijkheid dat er een Airbnb
van de voortplanting zal komen. De groeiende ongelijkheid tussen grootstad en provincie. Het statussymbool
voor een powerkoppel dat zich een draagmoeder kan veroorloven. De huisman die zich met zijn quasieigenaarschap toch voortdurend de mindere voelt. Zo pepert Maarten zijn succesvrouw met een enkel zinnetje
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in dat zij toch niets weet van ochtendmisselijkheid, en legt zijn hand troostend en wakend op de bollende
buik waarin zijn baby groeit. De leenbuik van Didi.
De misleidende gewoonheid maakt dit stuk zo goed
In deze ‘sciencefictionthriller verpakt als huiskamerdrama’ wordt natuurlijk vooral ons heden verkend, en wat
er uit kan voortkomen. Het is een 1984 van de procreatie. Orwells beroemde stuk uit 1949 was onheilspellend
en tegelijk niet meer zo verrassend toen het magische titeljaar was aangebroken. Alleen als je in je arm knijpt
besef je wat er in de tussenliggende jaren is veranderd.
Het mooie van deze voorstelling is dat alles gebeurt met een misleidende gewoonheid. Geen zware debatten,
geen dreigende muziek. Juist daardoor wordt het steeds creepier wat zich ontrolt. Onder de oppervlakte
van Happinez-slagzinnen als ‘Een huis in balans is een buik in balans,’ gaan laagjes wantrouwen en onveiligheid
schuil. De gewone vibraties van een moderne relatie waarin alles moet lukken en kloppen. Gaandeweg wordt
duidelijk dat we nog heel veel meer kunnen laten overnemen door appjes en big data, maar dat we emoties niet
kunnen uitbesteden. Dat blijkt uit de ‘onprofessionele’ gevoelens van de beroepsmoeder voor haar eerste kind.
En uit de mate waarin de man steeds meer in illusies gaat leven als de werkelijkheid hem ontglipt.
De zwarte spiegel die de kijker wordt voorgehouden
Met CarryMe laat de Firma MES ons zo in een zwarte spiegel kijken. Het kan haast niet anders of Hanna Bervoets
is een fan van Black Mirror, de succesvolle Netflix-serie over ‘hoe het over tien minuten zou kunnen zijn als we
niet uitkijken.’ Als beide vrouwen even het huis uit zijn, pakt Maarten snel het CarryMe-contactapparaat, The
Womb, om even een herinnering aan te maken. ‘Hé, meisje. Meisje… Ik wilde nog even zeggen dat ik heel blij
met je ben, hoor. Papa en mama hadden de optie Geheimhouden ingesteld, papa was verrast…Ik was verrast
toen ik hoorde dat jij een meisje bent, maar blij: blíj verrast. Dus dan weet je dat.’
Bervoets heeft met deze observaties van onze gecommercialiseerde emotiehuishouding een stuk geschreven
dat nog veel interpretaties kan verdragen. Gelaagd, wreed en lichtvoetig tegelijk. Ik moest denken aan de
verraderlijk alledaagse stukken van Alan Ayckbourn met een scheutje Edward Albee, beroemd van Who’s Afraid
of Virginia Woolf.
Het beste werk van toneelgroep De Appel ging onder regie van Erik Vos en Aus Greidanus met zijn doorleefde
herontdekking van de oude meesters over onszelf, over het universeel menselijke. De Firma MES beperkt zich
voorlopig tot een waardevolle intuïtieve verkenning van de hedendaagse werkelijkheid. Ik verheug me op weer
diepere lagen. Zij hebben het in zich.
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CURRICULA VITAE ARTISTIEKE EN ZAKELIJKE KERN
Thomas Schoots (1985) regisseert, speelt en doceert. Hij studeerde
in 2008 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht
en keerde daarna terug naar Den Haag om Firma MES op te zetten.
Hij deed projecten bij Het Zuidelijk Toneel, het Toneelhuis,
Theatergroep MAX, Theater aan het Spui en de Kosmonaut. In 2011
nam hij deel aan het Directors Lab van het Lincoln Center Theater in
New York. Momenteel regisseert hij zijn eerste film/tv productie: de
jongerenwebserie Jonah in opdracht van Eye Film Instituut. Naast dit
regiewerk werkt hij ook freelance als regisseur/showrunner voor
meer commerciële evenementen.
Daan van Dijsseldonk (1986) studeerde in 2008 af als acteur in
Maastricht en speelde onder andere bij het Nationale Toneel,
Oostpool en de Veenfabriek. Bij NTGent was hij te zien in Instinct,
met Woeste Hoogten speelde hij op Broadway en met Toneelgroep
Amsterdam over de hele wereld in Opening Night. Verder speelt hij
in films en series als New Kids Turbo & Nitro, Smeris en Overspel. De
afgelopen jaren was hij, naast zijn werk bij Firma MES, regelmatig te
zien bij Toneelgroep Maastricht, o.a. in The Great Gatsby en Othello.
Roos Eijmers (1985) studeerde in 2008 af als actrice aan de
Toneelacademie Maastricht. Ze speelde sindsdien onder andere bij het Nationale Toneel, de Veenfabriek, Het
Zuidelijk Toneel en op de Parade. Ze werd voor haar hoofdrol in Dat Smoel van Het Nationale Toneel
genomineerd voor de Guido de Moor-prijs. Ze is te zien in tv-series en films en hielp mee met de oprichting van
De Correspondent. Ook doceerde ze bij The School Of Life Amsterdam.
Lindertje Mans (1986) studeerde in 2008 af aan de performance-opleiding van de Toneelacademie Maastricht
en voltooide daarnaast in 2012 cum laude aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de Masterspecialisatie
Muziektheater. Ze speelde in verschillende (muziek)theaterproducties en geeft performance- en theaterles aan
volwassenen en jongeren. Ze maakt, speelt en zingt haar eigen muziektheatervoorstellingen, zoals
Marktplaatsmuziek, o.a. op de Parade en Down The Rabbit Hole. Ze speelde in 2015 de vrouwelijke hoofdrol in
Soldaat van Oranje. Momenteel werkt ze samen met Roald van Oosten aan een ep.
Marije van Rest (1988) studeerde politicologie en en geschiedenis in Leiden, Berkeley en Oxford. In haar jongere
jaren speelde ze bij jeugdtheaterschool Rabarber en later stond ze aan de wieg van het Leidse Augustijns
Theater. Ze werkte bij de Algemene Rekenkamer als onderzoeker en bestuursadviseur van het college en was
actief in diverse politieke campagnes. Ze is actief als onderzoeker en tekstschrijver en heeft daarnaast haar eigen
productiebedrijf.
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SAMENWERKING FIRMA MES EN HET NATIONALE THEATER 2021-2024

De samenwerking tussen Het Nationale Theater en Firma MES komt voort uit een gezamenlijk doel: een bloeiend
theaterlandschap in Den Haag en Nederland. Beide organisaties dragen elkaar een warm hart toe en werken al geruime
tijd samen. We hebben afgesproken om de reeds ingezette samenwerking tussen Firma MES en het Nationale Theater
(HNT) in de periode 2021-2024 voort te zetten in iets aangepaste vorm. Dat betekent het volgende:
1.

Firma MES speelt als huisgezelschap in de vlakke-vloeren zalen van het Nationale Theater. Alle zaalproducties
gaan hier in première, de pr-medewerkers werken intensief samen en zelf is Firma MES-stamgast om
voorstellingen te bezoeken en na te praten.

2.

Firma MES draagt bij aan presentaties, festivals, en diverse-programma’s van HNT zoals Babel, Halfweg en de
HOT-avonden.

3.

HNT onderzoekt in samenwerking met Firma MES (en Opera2Day) of de HNT-ruimtes aan de Kerkstraat ingezet
kunnen worden voor de kantoor- en repetitieruimte voor Firma MES en Opera2Day.

4.

HNT garandeert dat Firma MES jaarlijks gebruik kan maken van begeleiding door het dramaturgenteam, t.w.v.
een bedrag van 5000,- Euro. Daarbij gaat het niet over een hele productiedramaturgie maar een rol van de
dramaturg als sparringpartner, coach e.d.
- Vanuit HNT is hiervoor de contactpersoon: Remco van Rijn.

5.

Medewerkers van Firma MES kunnen tegen een kleine vergoeding aansluiten bij bijscholings-trainingen op het
gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) die door HNT worden georganiseerd.

6.

Firma MES kan, indien beschikbaar, gebruik maken van technische faciliteiten van HNT. Per productie worden
daarover afspraken gemaakt tussen Firma MES en de betreffende afdelingshoofden.

7.

Firma MES kan gebruik maken van kostuums en rekwisieten voor zover beschikbaar. Per productie worden
daarover afspraken gemaakt met het betreffende afdelingshoofd.
- Vanuit HNT is hiervoor de contactpersoon: Iris Elstrodt.

Indien er over de punten 1 t/m 7 problemen ontstaan, worden die besproken tussen de ondertekenaars. Jaarlijks worden
de samenwerkingsafspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Afspraken over samenwerking op artistiek-inhoudelijk
gebied vallen niet onder deze samenwerkingsovereenkomst.
Contactpersonen Firma MES:
- Marije van Rest – Zakelijk Leider – marije@firmames.nl – 06-18091095
- Ashley Boermans – Productie – ashley@firmames.nl – 06-53632853

Zakelijk directeur
Het Nationale Theater

Zakelijk Leider
Stichting Theatergroep MES
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Intentieverklaring Bellevue Lunchtheater

Bellevue

Firma Mes
t.a.v. Thomas Schoots

Amsterdam, 29 november 2019

Beste Thomas,
Ik kijk uit naar de productie Hell’s Kitchen die jullie in 2022 willen produceren. Het
werk van zowel Firma Mes als schrijver Kees Roorda maakt al jarenlang
succesvol deel uit van de programmering van Theater Bellevue.
De eerste inhoudelijke gesprekken over jullie plan klinken veelbelovend.
Binnen Bellevue Lunchtheater kan ik jullie 4 speelweken (20 voorstellingen) en
een montage week bieden. Ook zullen we inspanning op het gebied van
marketing en publiciteit ondersteunen.

Theater

Met vriendelijke groet,

Frank Noorland - Theater Bellevue

Leidsekade 90 1017 PN Amsterdam
+31 20 530 53 00
info@theaterbellevue.nl
theaterbellevue.nl

IBAN: NL02 ABNA 0496 2741 55
KvK: 33 25 37 51
BTW nummer: NL008678820B01
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Uittreksel Handelsregister Kamer
van Koophandel

KvK-nummer 27336714
Pagina 1 (van 2)

Internetadres
E-mailadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

820425941
Stichting
Stichting Theatergroep MES
Theatergroep MES
gemeente 's-Gravenhage
Valkenboslaan 161, 2563CK 's-Gravenhage
0616464705
0624193612
www.firmames.nl
info@firmames.nl
12-02-2009
09-02-2009
SBI-code: 90012 - Producenten van podiumkunst
Het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen waarmee
theater kan worden gemaakt

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Ephraim, Onno
20-09-1970, 's-Gravenhage
01-03-2011 (datum registratie: 07-03-2011)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Feenstra, Karel
09-01-1976, Leeuwarden
27-06-2016 (datum registratie: 05-07-2016)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Wiedenhof, Caroline Maria
29-04-1961, 's-Hertogenbosch
27-06-2016 (datum registratie: 05-07-2016)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere perso(o)n(en), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Pals, Erik
12-06-1961, Emmen
27-06-2016 (datum registratie: 05-07-2016)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats

Uitdehaag, Maria Jozef Joanna
22-07-1952, 's-Hertogenbosch
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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