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1. Inleiding 
Als er iets is wat 2021 ons heeft aangetoond is het wel de enorme urgentie van onze kerntaak; 
het maken en verspreiden van verhalen en verbeelding om te herwaarderen wat van waarde 
is. Artistiek en maatschappelijk voelden wij ons meer dan ooit relevant en nodig. Maar tegelijk 
kregen wij te maken met verschillende uitdagingen in dit tweede Covid-19 jaar.  
 

● Hoe zorg je ervoor dat jouw verhalen en verbeelding de juiste vormen krijgen zodat 
ze een publiek vinden waarbij je echte impact kunt blijven maken? Wij moesten meer 
dan ooit op zoek naar de juiste vormen om het publiek dat we bij elk project voor ogen 
hebben te bereiken.  
 

● Hoe zorg je voor elkaar? Wij noemen onszelf een sociale freelance organisatie, dat wil 
zeggen dat we bestaan uit freelancers maar wel zorg voor elkaar dragen. Hoe doe je 
dat in tijden vol afzeggingen, lockdowns, burn outs en heftige berichten? Hoe hou je 
de organisatie en de mensen financieel en emotioneel gezond?  
 

● Hoe zorg je voor de wereld? Het is niet omdat er een pandemie heerst dat we niet 
meer bezig waren met de thema’s die voor ons al jaren spelen als diversiteit, 
duurzaamheid en transparantie.  

 
We hebben projecten doorontwikkeld, nieuwe gestart en steeds opnieuw gekeken naar 
welke vorm het beste past bij de inhoud die we aan welk publiek willen overbrengen zonder 
van onze kern af te wijken. Dus geen projecten doen of vormen kiezen waar we zelf niets mee 
hebben. Impact staat immers voorop. 
 
We kunnen ook met trots zeggen dat we niemand hebben laten vallen het afgelopen jaar en 
dat we zelfs bewust meer werk zijn gaan creëren zodat meer freelance creatives inkomsten 
hadden. We hebben ook het werk verdeeld over meer mensen zodat iedereen tijd had om 
ook voor de (thuiszittende) kinderen te zorgen zonder zijn/haar project kwijt te raken.  
Het was geen makkelijk jaar, dat moet gezegd, ook bij ons heeft iemand een burn-out 
gekregen en gelukkig biedt het broodfonds, dat we een paar jaar geleden hebben opgericht, 
steun.  
 
Tot slot hebben we ook onze zoektocht naar (opr)echte en fundamentele diversiteit en 
duurzaamheid voortgezet met mooie resultaten.  
 
Het bestuur van Nieuwe Helden, 
  
Lucas De Man 
Wouter Goedheer  



Bestuursverslag 2021   Stichting Nieuwe Helden 

4 

2. Algemene gegevens 
  
Doelstelling 
De statutaire doelstelling van de stichting is het (doen) realiseren van theaterproducties en 
aanverwante kunst- en cultuurprojecten. 
  
Kernactiviteiten 
Nieuwe Helden pleit voor een praktisch ethische dialoog als antwoord op de illusie van 
maakbaarheid die onze geglobaliseerde wereld nu regeert. Nieuwe Helden gelooft in andere 
systemen die zijn ontworpen rond mens en natuur, inclusie en modulariteit, duurzaamheid 
en maatwerk zonder de illusie-van-maakbaarheid. Simpel gezegd: waardesystemen voor alles 
wat kwetsbaar is. 

In het huidige kunstenplan richten alle Nieuwe Helden-projecten zich op het herwaarderen 
van wat van waarde is. Niet omdat we geloven in een perfecte wereld, maar omdat we 
geloven in een wereld waar mensen kunnen zoeken en vragen en niet-weten en struikelen op 
weg naar een meer evenwichtige relatie met onszelf, onze maatschappij en onze wereld. 

We maken multidisciplinaire verhalen en verbeelding om praktische ethische gesprekken te 
inspireren en te stimuleren: van grote en kleine internationale voorstellingen tot installaties, 
documentaires, podcasts, scenografieën, tv-programma’s, massa performances en literaire 
uitgaven. Onze kenmerkende creatieve methode weerspiegelt onze missie: per project kiezen 
we een (maatschappelijk) thema, doen we onderzoek, betrekken daarbij partners en 
stakeholders, bepalen vervolgens de juiste vorm(en) van de verhalen en stellen het team van 
creators samen die dit project uitvoeren. Dit is hoe onze projecten het publiek verbinden en 
zo een dieper begrip en echte impact creëren. 

Huisvesting 
De stichting is gevestigd in de Tolhuistuin, aan de Tolhuisweg 2. De verhuur is in 2021 
overgegaan van de stichting Tolhuistuin naar de Gemeente Amsterdam, wat gepaard ging met 
een verhoging van de huurprijs. Om de huurverhoging enigszins te compenseren worden 
sinds dit jaar iets minder vierkante meters gehuurd. Op het kantoor wordt een deel van de 
bureaufunctie verricht en komen projectteams samen. Een groot deel van de 
(project)activiteiten wordt uitgevoerd op andere locaties in Nederland en daarbuiten. In 2021 
is natuurlijk ook veel thuis gewerkt.  
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COVID-19 
Ook in 2021 heeft COVID-19 invloed gehad op de organisatie en activiteiten. Veel activiteiten 
zijn (meerdere keren) afgezegd of verplaatst, en de verkoop van nieuwe voorstellingen 
verloopt nog altijd moeizaam. We hebben ons daarom wederom ook op andere vormen van 
storytelling gericht. Zo maakte we onder andere 2 animatiefilms, een magazine, een podcast, 
lucifersdoosjes, een lichtkunstwerk en verschillende online varianten van voorstellingen. 
Dankzij de extra steungelden konden we bovendien veel zzp-ers extra opdrachten 
verstrekken. 
 

3. Organisatie 
  
De stichting wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht model. 
  
De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door onafhankelijke natuurlijke personen, elk met een 
eigen expertise: 

-    G.V. van Campen 
-    G.G.P. De Wael 
-    K. Netten 
-    D.W. van Traa (m.i.v. 29-3-2021) 

  
De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 zes keer. Daarnaast vond in kleinere samenstelling 
overleg plaats tussen leden van de Raad van Toezicht en bestuur op specifieke 
deelonderwerpen. Voor de controle van de jaarrekening heeft Geert De Wael zitting genomen 
in de auditcommissie. De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie gehouden in afwezigheid 
van het bestuur. 
  
Het bestuur 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, de taken en bevoegdheden van het 
bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit: 

-    Lucas De Man 
-    Wouter Goedheer 
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Opdrachtnemers 
Stichting Nieuwe Helden is een beweging van freelance creators die zich verzamelen in 
projectteams. De vorm van onze organisatie is afgestemd op onze (artistieke) werkwijze en 
blijft voortdurend evolueren. We zijn geen hiërarchische organisatie. Projecten worden 
uitgevoerd door zelfstandig werkende projectteams, gevormd door creators met de expertise 
die nodig is om het project te realiseren. We putten hiervoor uit een grote, betrouwbare en 
gestaag groeiende poule van creators. In 2021 werkten ruim 50 freelance creators aan de 
realisatie van de projecten. Binnen de teams worden rollen en taken verdeeld die per fase 
van het project weer kunnen wisselen. De projectteams worden in de dagelijkse operatie 
bijgestaan door de communicatie coördinator en de zakelijk coördinator die zorgen dat alle 
lijnen op elkaar worden afgestemd. 
  
Directie & kernteam 
De dagelijkse organisatie wordt aangestuurd door de directie bestaande uit Lucas De Man 
(artistiek directeur) en Wouter Goedheer (zakelijk directeur). Zij werken nauw samen met het 
kernteam dat wordt gevormd door: Bas van Rijnsoever, Pascal Leboucq, Kimberly Major, Isil 
Vos en Amber Bloos. Het kernteam vervult een actieve rol in de ontwikkeling van de stichting, 
zorgt voor feedback en evaluatie van de directie en is – net als de directie- ook betrokken in 
de projecten. 
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
De Governance Code wordt volledig toegepast. De 8 principes en de aanbevelingen worden 
gevolgd en worden jaarlijks geëvalueerd door bestuur en raad van toezicht. Er waren dan ook 
op dit vlak geen nieuwe doelstellingen voor 2021. De toepassing is in 2021 geëvalueerd en 
dat zal ook in 2022 opnieuw gebeuren. Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden. In 2022 zal een update van de statuten worden 
doorgevoerd om de correcte aansluiting met deze wet te waarborgen.   
  
Bezoldiging bestuur en toezichthouders 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging, 
maar reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen (kunnen) worden vergoed. Het bestuur 
ontvangt in haar hoedanigheid als statutair bestuurder eveneens geen bezoldiging maar 
ontvangt wel een honorarium voor andere voor de stichting uitgevoerde opdrachten (voor 
directie en projectwerkzaamheden). De totstandkoming en de hoogte van deze vergoedingen 
is vastgelegd in door de Raad van Toezicht vastgestelde bezoldigingsafspraken. De hoogte van 
de vergoeding is gebaseerd op de CAO Toneel en Dans. De Wet Normering Topinkomens 
(WNT) –of de publicatieverplichting daaruit- zijn niet op de stichting van toepassing, maar de 
bezoldiging van de bestuurders ligt ruimschoots onder de maxima uit deze wet. 
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4. Duurzaamheid & Impact 
 
Duurzaamheid en impact zijn nauw verbonden kernwaardes in onze artistieke visie en 
werkwijze. Duurzaamheid is voor Nieuwe Helden zowel een intrinsiek aspect van onze 
artistieke noodzaak als een kenmerkende eigenschap. Onze drive is het tegemoet komen aan 
de behoefte van het huidige publiek en daar pogen een positieve, systematische verandering 
teweeg te brengen. En dat doen we op zo’n manier dat wij zelf en onze omgeving blijvend en 
divers productief kunnen zijn. Zo veroorzaken we artistiek, sociaal economisch en ecologisch 
duurzame impact. 
 
Artistiek 
Wij doen wat wij doen omdat wij impact willen maken met het werk dat we creëren. Die 
impact bestaat uit het openen van een praktische, ethische dialoog met ons publiek. Deze 
dialoog kan op verschillende manieren en niveaus tot uiting komen. De ene keer gaat het 
letterlijk over een dialoog van ons met het publiek zoals bijvoorbeeld bij In Search of 
Democracy 3.0, de andere keer gaat het over het veroorzaken van een dialoog tussen mensen 
zoals bijvoorbeeld met Farmwell en SKETCH en nog een andere keer gaat het over het 
veroorzaken van een dialoog in iemand zelf zoals bijvoorbeeld bij Yes, Please! Of het gaat om 
alle 3 tegelijk zoals bij Robin en Value.  

Artistieke duurzaamheid wil zeggen dat we geen werk maken en dat ergens zetten als 
er geen impact te halen valt, omdat er bijvoorbeeld niet het publiek zit waarbij we deze 
dialoog willen veroorzaken of omdat de speelplek niet past bij de vorm van het project. Wij 
hoeven niet altijd in een theater voor traditioneel theaterpubliek te staan.  De inhoud bepaalt 
de vorm die leidt tot een specifiek publiek en bijbehorende plekken waar we met dat publiek 
een artistieke ontmoeting willen aangaan.  

Artistieke duurzaamheid wil ook zeggen dat we niet enkel nieuwe dingen produceren, 
bij de première als ‘af’ bestempelen en na een tour afstoten. Wij bouwen onze projecten uit, 
nemen ze mee, ontwikkelen ze door en zorgen dat ze verschillende publieken op 
verschillende plekken blijven bereiken. Zo dragen we zorg voor onze artistieke energie en 
maximaliseren de impact per project. Nu hebben wij met Meet The Millennials, In Search of 
Democracy, SKETCH, Yes, Please en Wij Varkenland (dat nu FARMWELL is geworden) 
projecten die elk jaar opnieuw pers, publiek en plekken bereiken die we nooit hadden kunnen 
ontmoeten als we maar 1 of 2 seizoenen hadden gespeeld. Deze projecten spelen niet alleen 
veel en vaak, ze kennen ook spin offs, leveren lezingen op en halen veel meer inhoudelijke 
pers omdat ze in het thematische veld naamsbekendheid opbouwen. Met de nieuwe 
projecten van 2021 zoals Robin, Value en FARMWELL willen we dat ook doen. De schaarse 
speelmomenten tijdens en tussen Corona lockdowns hebben ons extra gemotiveerd om deze 
projecten door te ontwikkelen en te bouwen aan een breed netwerk van plekken en partners 
waar we een publiek kunnen bereiken om impact bij te veroorzaken.  
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De kenmerkende Nieuwe Helden werkwijze die inzet op artistieke duurzaamheid heeft ook 
een multiplier-effect op stakeholders (partners, publiek en creators):  
  
A) Er gaan veel meer verschillende partners en partijen met ons mee op pad in een 
project. Wij werken met een enorm breed scala aan opdrachtnemers, in 2021 waren dat er 
meer dan 80. Zo werkten we in het afgelopen jaar onder andere samen met SPRING Utrecht 
en Amsterdam Light Festival, tot Pakhuis de Zwijger, De Balie, De Nieuwe Liefde en DeBuren, 
Bibliotheek Utrecht, Museum Dr. Guislain, hogescholen en universiteiten HKU, UU, HU, HvA, 
Saxion, Fontys, Erasmus University, vele gemeenten en theaters maar ook, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, sociale organisaties als Alliantie Kinderarmoede, internationale 
organisaties als Ostfold Internasjonale Theatre, Seattle Erotic Arts Festival, Freedom Festival 
Hull, grote en kleine fondsen zoals VSB, Brabant Outcomes Fund en Doen, bedrijven als de 
Rabobank, 140 crowdfunders, Europese partners en ga zo maar door.  
 
B) Samen met deze partners bereikten we weer een grote hoeveelheid betrokkenen, 
deelnemers, bezoekers, makers, lezers en gebruikers. Er werkten bijvoorbeeld 1000 
basisschoolkinderen mee aan ons lichtkunstwerk. We gaven aan alle kinderen van groep 7 in 
Amsterdam een ritueel. We brachten onze animatie Farmwell naar boeren in 7 Europese 
landen en trainden jonge creatieven in Saudi-Arabië om dromen en wensen van hun 
medeburgers visueel op te halen.  
 

 aantal activiteiten bereik live bereik online 

Voorstellingen 21 1108 504 

Geannuleerde voorstellingen 30 0 0 

Overige activiteiten 320 228.300 37.267 

 
C)  En dat alles met onze alsmaar groeiende poule zelfstandige creators die in wisselende 
samenstellingen projecten maken. Naast onze ‘jonge makers’ werkten wij dankzij onze 
veelzijdig en interdisciplinaire projecten met heel veel verschillende creatives samen. Tijdens 
2021 hebben we besloten om dat nog intensiever te doen dan ooit tevoren. We hebben dan 
ook met meer dan 80 creatives samengewerkt uit allerlei disciplines en vanuit allerlei 
achtergronden en culturen. Ons plan is om ook in 2022 dankzij onze projecten verschillende 
creatives aan ons te binden en met hen samen mooie projecten met impact te maken.  
 
In het activiteitenverslag benoemen we per project de impact-highlights en belangrijkste 
stakeholders. 
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Sociaal maatschappelijk 
 
De kern van onze organisatie zijn de mensen; allemaal freelancers. De basis bestaat uit 
ongeveer 15 mensen en daar sluiten per project creatives bij aan. In 2021 waren dat er meer 
dan 80. In onze ambitie om een duurzaam zorgzame freelance organisatie te zijn, zijn we 
continue op zoek naar hoe fair practice, inclusiviteit en diversiteit op alle niveaus actief toe te 
passen en uit te dragen in en door de projecten. 
 

Fair Practice 
De fair-practice-doelstelling uit onze FPK meerjaren aanvraag was om verder in te zetten op 
extra scholingsmogelijkheden, omdat veel van onze creators binnen onze projecten 
doorgroeien in unieke nieuwe helden functies. Dit voornemen werd in 2021 overschaduwd 
door de noodzaak om iedereen überhaupt overeind te houden. We hebben gekozen om onze 
tijd en geld in te zetten om zoveel mogelijk onze mensen een veilige en stabiele 
werkomgeving te bieden. Zo hebben we iedereen doorbetaald of gecompenseerd voor 
geannuleerde opdrachten. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de duurzaamheid van 
onze teams, wij zagen dat verschillende van onze projectleiders, vaak vrouw, door de 
lockdowns en maatregelen veel minder uren konden maken omdat de kinderen thuis zaten. 
Dit bedreigde hun positie in de projecten. We hebben samen naar oplossingen gezocht. Wie 
bij ons werkte aan projecten bleef dat doen en kreeg gewoon betaald. Door waar nodig 
assistent-creatief producenten in te zetten ter ondersteuning werd de continuïteit van de 
projecten toch gewaarborgd. Zo kon iedereen zijn/haar positie behouden maar tegelijk ook 
alle extra complicaties thuis opvangen. Deze investering pakte ook voor ons positief uit: de 
assistenten werken nog steeds bij ons. 

Naast dit alles hebben we geluisterd naar de evaluatie die we begin 2021 onder onze 
freelancers hielden. Daarin vroegen wij hoe we hen nog meer konden helpen als organisatie. 
Er werd besloten om de reken-dagtarieven te verhogen zodat er meer geld overbleef voor 
sociale zekerheid (verzekeringen, pensioenopbouw, enz). Ook bieden we fiscale hulp aan 
iedereen die zoekt hoe zich het beste te organiseren. Wij blijven ernaar streven om een 
goede, fijne, sociale freelance organisatie te zijn.  
 
Het was een jaar waarin de focus lag op het draaiend houden van werk en privé. We hebben 
daarbij ondersteuning geboden waar nodig en mogelijk maar we hopen in 2022 weer meer 
ruimte te hebben om samen verdere stappen te zetten, onder andere op het vlak van 
scholing.  
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Inclusiviteit & Diversiteit  
Inclusiviteit en diversiteit; iedereen heeft het erover maar hoe doe je dit goed? Dat is het 
gevoel dat wij nu al een paar jaar hebben bij dit onderwerp. Wij willen geen tokenism, geen 
kleur voor de schijn. Wij willen duurzame inclusiviteit. In veel opzichten komt de diversiteit 
van publiek, partners, programma en personeel voort uit onze manier van werken. Steeds 
nieuwe thema’s, partners, doelgroepen en projectmedewerkers leidt vanzelfsprekend al tot 
een grote verscheidenheid in bereikte en betrokken mensen. In onze poule van creatives 
kennen we dan ook al jarenlang een breed palet aan kleuren en smaken en we hebben dat in 
2021 alleen maar verstevigd door nog bewuster te kiezen wie we vragen. We willen dit ook 
in de toekomst blijven verbreden. Moeilijk blijft het om genoeg diversiteit op specifieke 
plekken te introduceren, bij rollen als creatief producent of projectleider. Ook al pasten we 
de taal van de vacatures aan, deelden we het via andere netwerken en benaderden we 
mensen persoonlijk, het lukte ons nog niet om (naar onze mening) genoeg diversiteit op die 
plekken te krijgen.  

Dus installeerden we in 2021 een taskforce Inclusie, diversiteit & intersectionaliteit 
die verder vorm kreeg om dit goed uit te denken. Voor deze focusgroep hebben we ook 
budget vrijgemaakt zodat ze zelfstandig kunnen werken. 
 
Deze taskforce met helden en externen kwam tot het inzicht dat mensen afgeschrikt kunnen 
worden door de eisen van Nieuwe Helden functies en zich daar niet geschikt voor voelen. Dus 
ontstond het voorstel om op een informele manier mensen te ontmoeten: niet direct voor 
invulling van specifieke functies maar voor een gesprek. We hebben borrels georganiseerd in 
2020 en in 2021, zowel live als online, waarbij we leuke, creatieve mensen van allerlei 
achtergronden en culturen via via bijeen brachten om elkaar te leren kennen. Er was geen 
druk, geen job, gewoon elkaar leren kennen.   
  En dat bleek heel goed te werken. Uit deze borrels zijn er 7 mensen gekomen die we 
gevraagd hebben met ons mee te werken in een project. Drie van hen werken nu met ons als 
hun hoofdopdrachtgever en met hen willen we ook langere lijnen maken. Keisha Tuur, 
Nsimba Valene en Mojdeh Feili. 
 
Ook heeft de taskforce een Grote Nieuwe Helden (Un)conscious Workshop georganiseerd. 
Belangrijk resultaat is een breder in de organisatie gedragen bewustzijn en de mogelijkheid 
en het vocabulaire om met elkaar deze thema’s te kunnen bespreken. Ook zijn een aantal 
concrete volgende stappen geïdentificeerd. We richten ons hierdoor niet alleen meer op het 
betrekken van en gevarieerde groep opdrachtnemers, maar focussen ook op het behouden 
van mensen binnen onze organisatie; hoe zorgen we dat de organisatie voor iedereen welkom 
en veilig voelt? We kijken naar onze interne communicatie, representatie, e-
mailhandtekeningen e.d. Als andere grote stap hierin nemen we onze - vorig jaar ingestelde - 
systeem voor vertrouwenspersonen onder de loep waarbij we een externe vertrouwens-
persoon toevoegen en 3 vertrouwenspersonen een cursus laten volgen. 
Daarnaast zal de taskforce in 2022 voortbestaan en kan zij zelf onderwerpen agenderen. 
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Ecologisch 
We vinden het belangrijk onze ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2020 formuleerden 
we hiervoor een aantal principes: 

● We moedigen treinreizen boven auto en vliegtuig aan bij onze opdrachtnemers. 
Noodzakelijke vluchten en autoritten compenseren we met het planten van bomen 
voor CO2 compensatie. We vragen opdrachtnemers gereden kilometers te 
specificeren op hun factuur en registreren deze in onze administratie; 

● We rekenen aan opdrachtgevers bovenop de km vergoeding een extra bedrag voor 
CO2 compensatie; 

● We maken zoveel mogelijk gebruik van biobased en/of gerecyclede materialen; 
● We brengen de footprint van grote projecten in kaart, om deze te verkleinen of 

desnoods te compenseren en doen hierover verslag in ons jaarverslag. 
 
We hebben de directe CO2 uitstoot in 2021 berekend middels de gedeclareerde kilometers 
en gemaakte vliegreizen: 
  

2021 Auto Vliegtuig 

Aantal KM 42417 12968 

Uitstoot CO2 (x1000kg) 10,4 5,11 

  
Naast deze berekende CO2 uitstoot is er nog de uitstoot van: 

-    Niet gedeclareerde of geregistreerde reisbewegingen; 
-    CO2 uitstoot door andere ten behoeve van onze projecten & werking. 

We schatten dat deze onzichtbare uitstoot de totale uitstoot een factor 3 hoger maakt. We 
compenseren daarom een totaal van 45 ton CO2 over 2021. 
 
Dankzij onze projecten bij Biobased Creations weten we veel over duurzame materialen, 
duurzaam bouwen en hoe CO2 kan worden gereduceerd en opgeslagen. Vandaar dat we 
hebben besloten om ook van onze CO2 compensatie een project te maken. Wij willen hiermee 
onderzoeken hoe ook dit weer kan leiden tot mooie, concrete producten en toepassingen 
gemaakt door creatieven. Dit concept project wordt in 2022 verder uitgewerkt en opgezet. 
 
Ook willen we in 2022 beter zicht krijgen op de totale ecologische footprint van de organisatie, 
waarbij we niet alleen kijken naar de CO2 maar ook naar de andere van de 9 ‘planetary 
boundaries’ en hiervoor meetmethode en indicatoren implementeren in de organisatie.  
(https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html) 
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5. Activiteiten 
 
We verdelen de activiteiten onder in de volgende hoofdstukken: Project New Heroes, Meisje 
met de Zwavelstokjes, Creative concepts, Repertoire (Doorontwikkelingen & Spin Offs) en 
Talentontwikkeling,  
 
Project New Heroes 
 

ROBIN 
Theatrale talk & interactieve livestream 
Wereldwijd kampen bedrijven nog met gigantische verzuimcijfers onder werknemers. De 
coronacrisis heeft onze werkcrisis alleen maar verder op scherp gezet. Het is tijd voor een 
wereldwijd functioneringsgesprek.  
 
In de theatrale talk Robin kijken we op basis van uitgebreid onderzoek, naar de heel nabije 
toekomst van werk en “employee happiness”. Welke methodes worden op dit moment 
gebruikt of uitgeprobeerd? Wat werkt daarvan wel en niet? Hoe kunnen we verregaande 
technologische mogelijkheden inzetten om steeds meer maatwerk te leveren en werknemers 
in hun kracht te zetten? En hoe ver zijn we eigenlijk bereid te gaan? Hoeveel controle zijn 
werknemers bereid om af te staan?  

Robin is een ‘’fake expert’’. Ze wordt gespeeld door actrice maar komt over als een 
Human Resources expert. Alle research is getoetst aan de inzichten van het Rathenau instituut 
die hier met ons in heeft samengewerkt. Alles wat Robin zegt in de voorstelling moet nu al 
zijn of binnen 5 jaar kunnen zijn. Het publiek weet op voorhand dat het een actrice betreft, 
maar op podium straalt Robin 100% echtheid uit. Aan het slot vertelt ze dat ze een personage 
speelt, maar dat wat ze gezegd heeft wel volledig kan of mogelijk zal worden. Hierna gaat zij 
in gesprek met het publiek. De voorstelling wordt nooit verkocht zonder dit nagesprek. In 
september speelden we de eerste serie met live voorstellingen voor een live en online publiek 
in Pakhuis de Zwijger. De reacties waren overdonderend en de nagesprekken duurden vaak 
meer dan een uur.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Belangrijkste inzicht: de ontwikkelingen 
zijn op een heel ander niveau dan ik dacht! 
En een ethische discussie is hard nodig.” 
  
 
-Human Resources manager Capgemini in het 
nagesprek 11-2-22 
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We hebben 3 versies gemaakt - een korte, een volledige en een tussenversie - zodat ze altijd 
kan gespeeld worden ook buiten de traditionele theater-setting. Wij denken hierbij aan 
conferenties, debatpodia, universiteiten, festivals en evenementen van bedrijven en 
overheden.  Robin is bedacht als een live performance maar, geïnspireerd op de door de in 
Covid tijden snel oprukkende webinar-vormen, hebben we bovendien ook een online versie 
gemaakt in samenwerking met Pakhuis De Zwijger. Met 5 camera’s en 55 camerastandpunten 
maakten we een kwalitatief hoogwaardige livestream en registratie. Deze speelden we eind 
juni 4 keer. We bieden deze versie nu ook nationaal en internationaal aan en hebben deze 
voor 2022 al een aantal keer verkocht. We organiseren hierbij altijd een live (online of offline) 
nagesprek. 
 

VALUE Magazine exploring new economies 
Een internationale zoektocht naar een nieuwe economie op 128 pagina’s 

gerecycled papier 

Op 8 september werd het Value Magazine gelanceerd, een autonoom kunstwerk dat vanuit 
een ander perspectief dieper ingaat op de in Robin opgegooide vraag: Wat vinden we 
waardevol? In VALUE proberen drie millennials alvast antwoorden te vinden op deze vraag. 
Amber Bloos, Melodie Michel en Girma Segaar nemen je mee op hun zoektocht naar hoe een 
nieuwe economie eruit zou kunnen zien en welke rol jij en ik daarin zouden kunnen spelen. 
Want de economie gaat niet enkel over geld en winst. De economie dat zijn wij. Het gaat over 
mensen en over welke waarde wij centraal willen stellen. De economie is niet gebaseerd op 
wetten, maar op afspraken. En het wordt tijd dat we die afspraken herzien. VALUE is een 
startpunt voor verdere dialoog en voor een samen zoeken naar hoe we onze economie, 
samenleving en wereld willen inrichten. 

 
 
Het magazine wordt na en bij de voorstelling ROBIN aangeboden maar is ook apart te koop 
via onze website. Ook wordt het verkocht in boekwinkel Libris Venstra. Er werden in 2021 

Maria Lladro, economist, auteur van 
Valuism, reinventing the global economy 
over Value Magazine: 
 
“Ze zijn een voorbeeld van de 
ondernemers, onderzoekers en 
communicatoren die onze wereld nodig 
heeft om in de juiste richting te 
evolueren. Value Magazine biedt een 
compilatie van nieuwe inzichten in de 
wereldeconomie. 
Ik ben ervan overtuigd dat Value 
Magazine essentiële economische 
lectuur zal worden.” 
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meer dan 500 exemplaren verspreid. We bieden het magazine ook aan met programma zoals 
interviews of de workshop Draw Your Own Economy dat op meerdere festivals 
geprogrammeerd werd en ook geschikt is voor scholen. Value Magazine en het team stonden 
onder meer in Pakhuis de Zwijger voor een Tegenlicht Meetup, op de HvA voor een workshop 
in het kader van Duurzame Studentendag, in Tolhuistuin op de Groenmarkt en in een 
talkshow over wonen, werd uitgenodigd voor Warming Up Podcast en de Vested Summit 
(online) en genoemd in artikelen in Nieuwwij en Bazarow Magazine.  
 

VILLAGE UTRECHT 
#stagingeverydaylive 
 
The Village legt het dorp in de stad bloot. Een smartphone app, ingezet als theatrale, 
interactieve navigatie-tool, gidst je langs verhalen en dwars door de stad. In elk dorp zorgt er 
iemand voor beweging en is er iemand die tegenwerkt. Iemand zal volgen, iemand kijkt toe. 
Er is altijd een slachtoffer. Iemand staat stil, een ander schopt een rel. En in dat alles zit poëzie. 
Jij loopt de stad in en wij helpen je om in te zoomen. Ontmoet sleutelfiguren die allemaal hun 
eigen visie geven op dezelfde plek. Via je telefoon, midden in de stad. 
 
Na The Village Amsterdam -Noord en The Village Oostende startte in 2021 het vooronderzoek 
voor The Village Utrecht 2022. In dit project nemen we Utrecht als voorbeeld-stad, als grote 
reclamefolder van al die andere explosief groeiende (middel)grote steden in de wereld. We 
onderzoeken hoe het is om middenin grote veranderingen te leven, te wonen, te zoeken, lief 
te hebben. Wie mogen er meedoen? Wie heeft er invloed? Welke plannen liggen er al en 
welke worden nog gemaakt? Inhoudelijke gesprekken die we direct ook hebben opgenomen 
om later ook weer als materiaal te kunnen dienen.  

We organiseerden tijdens SPRING 2021 Village middagen in de stadsschouwburg 
Utrecht waarbij we wetenschappers, journalisten, kunstenaars, planologen, politici en 
buurtbewoners interviewden over hun stad. Gedurende het jaar haakten ook HKU, de HU en 
de UU als partners aan. Door ons research-proces bouwen we aan een netwerk in Utrecht 
van betrokken mensen met wie we het project uiteindelijk gaan vullen en vormgeven en 
hebben we een vast panel van professoren, buurtwerkers en andere Utrechters die ons van 
feedback voorzien op de plannen.  
 
De volgende stap is om in 2022 samen met 3 lokale kunstenaars, ons panel, SPRING, de 
Bibliotheek Utrecht, het NUT, RAUM en andere partners de content voor The Village te gaan 
maken. 
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Meisje met de zwavelstokjes 
 
Nieuwe Helden ontving in 2020 en 2021 financiële middelen uit de regeling aanvullende 
ondersteuning COVID-19 van de Rijksoverheid. Naast de doorbetaling van opdrachtnemers 
bij annulering en het compenseren van verliezen en extra kosten zetten we deze middelen in 
als impulsgeld, als katalysator om verhalen te kunnen blijven vertellen en zo impact te blijven 
veroorzaken. Niet alleen voor onze stichting en onze helden maar ook voor andere creatieve 
zzp'ers en voor de samenleving. Zonder het naïeve geloof dat we de wereld gaan redden maar 
wel met het besef dat verhalen en verbeelding extra nodig zijn in tijden dat iedereen met 
zichzelf bezig is. Dus kozen we ervoor om met deze extra fondsen, naast verdere verdieping 
in de lopende projecten ook 1 nieuw groot project op te zetten. Een project waarmee we een 
groot maatschappelijk thema aanpakken en waarmee we veel nieuwe opdrachten aan 
creatives kunnen verstrekken. Dat project werd Meisje met de Zwavelstokjes. 
 
1 op de 13 kinderen in Nederland leeft in armoede, in Amsterdam is dat zelfs 1 op de 5. 
Hoe kan het dat in één van de rijkste landen ter wereld er nog zoveel kinderen in armoede 
leven? Wat doen wij hier echt aan? Hoe komen we voorbij een veilige verontwaardiging 
evolueren we naar een agenda-bepalende noodzaak om het gezamenlijk aan te pakken? 

In samenwerking met kinderen uit alle stadsdelen van Amsterdam en samen met 
Amsterdam Light Festival, Gemeente Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel hebben we 
verschillende professionele kunstuitingen gecreëerd. Door middel van educatie, storytelling, 
campagne en een videoreeks maken we armoede bespreekbaar door, met en voor kinderen. 
Dit omdat het gesprek over armoede en ongelijkheid bijna niet wordt gevoerd volgens 
lectoraat armoede aan de Hogeschool van Amsterdam. Centraal in dit meerdelig en 
meerjarige project staat het beroemde sprookje Meisje Met De Zwavelstokjes. Het deel in 
2021 bestond uit een ritueel met een luciferdoosje en een kaars, een videoreeks, een 
animatie en een lichtkunstwerk. 
 

Ritueel 
Eerst ontwikkelden we het ritueel met creatives Bas van Rijnsoever, Nsimba Valene Lontanga, 
Gabriel Ercicia, Mickey Cohen en John LeBaron. Dit ritueel bestaat uit het sprookje Meisje Met 
De Zwavelstokjes, herschreven door Malou de Roy van Zuydewijn en vormgegeven met 
tekeningen van Mickey in een boekje dat precies past in een luciferdoosje. De tekeningen bij 
het verhaal heeft Mickey ontwikkelt samen met kinderen. Zoals we voor alles in dit project 
samenwerken met kinderen.  
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Kinderen kunnen het doosje openen, halen het verhaal eruit en terwijl één het voorleest, 
strijkt een ander lucifers aan en blaast ze op vraag weer uit. Na afloop van het verhaal staan 
er vragen waar de kinderen over praten en tekenen. De vragen gaan over hoe zij armoede 
zien en hoe zij dit zouden aanpakken. We hebben met dank aan onze partners, het ritueel 
verspreid onder de meer dan 12.000 kinderen van alle groepen 7 van Amsterdam.  

Tegelijk met het luciferdoosje hebben we in samenwerking met kaarsenmakerij 
Bolsius een prachtige kaars gemaakt die samen met het doosje als pakketje wordt verkocht 
via onze website. De opbrengst gaat naar deel 2 van het project in 2022.  
 

Lichtkunstwerk 
Daarnaast hebben we samen met ALF aan 1000 kinderen (groep, 6,7 en 8) een reeks van drie 
workshops gegeven met een poule van 11 docenten aangestuurd door theaterdocent Emily 
Zoonen. De eerste workshop rond het ritueel, de 2e en 3e om te werken aan het 
lichtkunstwerk dat we samen met Aldo Brinkhoff creëerden voor het Amsterdam Light 
Festival. Het meisje met het zwavelstokje gaat over activisme. We vroegen de kinderen tijdens 
de workshops hun posters tegen armoede te maken en die vormden de huid van het 6 meter 
hoge beeld dat 54 dagen op het overloopplantsoen in Amsterdam stond waar het 200.000 
bezoekers trok.  

 
Animatie 
Mickey Cohen heeft ondertussen samen met ons, PlusOne Amsterdam (animatiestudio) een 
animatiefilm van het sprookje gemaakt. Ook hierbij hebben we hebben 7 talentvolle elfjarige 
tekenaars geselecteerd en begeleid om animator te worden. Zij mochten elk een stuk van het 
sprookje tekenen en Mickey maakte van deze 6 stijlen 1 vlotte animatie waarbij het meisje 
zelf steeds van gedaante veranderd; want er is niet 1 beeld van een kind in armoede. De 
première van deze animatie is gepland tijdens Cinekid 2022. 
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Website 
Valene Lontanga coördineert dit project en zette ook een website op waarbij mensen die 
willen bijdragen aan de strijd tegen kinderarmoede gekoppeld worden aan concrete 
initiatieven waar ze hun geld of tijd aan kunnen geven.  
 

Serie 
Tot slot hebben we een online serie gemaakt waarbij 9 welbespraakte elfjarigen 8 belangrijke 
volwassenen waaronder Prinses Laurentien, Wethouder Moorman en CBS directeur Peter 
Hein van Mulligen interviewden. Zij spraken over waarom er armoede is en hoe we dat 
moeten tegengaan. De kinderen kregen workshops research, interviewen en cameratechniek 
en jonge filmmaker Tim van den Heuvel en zijn team legden alles prachtig vast. De serie staat 
online (https://meisjemet.nl/videoreeks/)  maar werd ook uitgezonden op Salto en bij Cinekid 
en getoond tijdens onze workshops voor ALF. 

En we gaan in 2022 door. We zetten nog twee jaar creatie en campagne in onze 
agenda’s. Met hetzelfde team, aangevuld met nieuwe partners zoals Het Zuidelijk Toneel, 
Cinekid en NatLAb werken we toe naar twee premières: in het najaar van 2022, tijdens het 
Cinekid festival, gaat onze animatie in première in combinatie met een nieuw 
educatieprogramma met klassenpakketten vol luciferdoosjes en kaarsen. In het najaar van 
2023 gaat de voorstelling ‘het leven een sprookje’ (werktitel) in première bij Het Zuidelijk 
Toneel. We werken aan een concept waarin wederom het kind centraal staat die poogt te 
begrijpen waarom de wereld draait zoals die draait. Vanaf komende zomer starten we met 
de opnames van een magisch realistisch documentair avontuur waarin we 3 elfjarigen een 
tijd zullen volgen tijdens hun poging de wereld een beetje mooier te maken.  
 
Naast impact in bereik en participatie is de ambitie met dit project ook praktische impact te 
veroorzaken. Het lectoraat Armoede interventies van het HVA is aangesloten om onderzoek 
te doen naar duurzame oplossingen voor armoede in de grote stad. Met het idee om samen, 
met de opbrengst van Meisje met de Zwavelstokjes een statement te maken dat 
wetenschappelijk onderbouwd is en inspireert om anders te kijken naar de aanpak van het 
probleem.  
 
Het mooie aan dit project is dat we naast veel impact ook meer dan tien nieuwe creators 
hebben kunnen betrekken en bijna iedereen ook weer in 2022 opdrachten kunnen bieden.  
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Creative Concepts 
 

FARMWELL 
FARMWELL is een Europees samenwerkingsproject gefinancierd vanuit Horizon 2020. Het 
project heeft ten doel het mentale, fysieke en sociale welzijn van boeren te verbeteren. De 
serieuze maatschappelijke uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd – 
waaronder (geestelijke) gezondheidsproblemen en depressie, isolement, fysieke risico’s, 
stress, negatieve maatschappelijke perceptie, uitdagingen van bedrijfsopvolging, 
genderkwesties – vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen. 

Als storytelling-partner maakte Nieuwe Helden op basis van enquêtes en de 
wetenschappelijke research van de Europese projectpartners een korte animatie: Farm Well, 
a story about farm life today. Ook maakte we Guidelines over hoe deze film in te zetten op 
grotere of kleinere (boeren)events. Waarbij eerst de animatie wordt getoond en daarna een 
gesprek met de boeren wordt gevoerd over wat ze hebben gezien en hoe ze zich wel of niet 
herkennen. 

Het verhaal van de animatie is gebaseerd op de storyline van Wij Varkenland, 
aangevuld met onderzoeken van de EU naar de toekomst van landbouw en de antwoorden 
uit de enquêtes die we onder boeren in 6 landen hebben gehouden. Het is een film zonder 
woorden zodat het overal ter wereld begrepen kan worden. De animatie werd gemaakt door 
Lucas De Man, Kimberly Major, Marc Alberto, Matteo Bal, Pepijn Robben en het team van 
FullFrame. De film is hier te bekijken: https://youtu.be/2XL9uvmEgMw 

    
 
 
 
 
 

De animatie is in Nederland vertoond op de Dutch Design Week en wordt in 2022 verder 
verspreid in het netwerk van de projectpartners. Het is geselecteerd voor film- en animatie 
festivals in Irak, Polen, UK, Singapore, Hongarije, Boekarest en Berlijn en won prijzen op Tekka 
International Film festival en Golden Leaf International Festival. Maar nog veel belangrijker voor 
ons waren de reacties van de boeren die het zagen. Deze waren ontroerend en soms 
hartverscheurend. In 2022 maken we binnen FARMWELL een nieuwe productie over de 
innovatieve sociale oplossingen. 

“Mensen {boeren} stopten niet meer met praten 
na het zien van de film: deze discussie en de 
reacties van de landbouw(st)ers ‘bewijst’ dat de 
film echt werkt. Mensen vertellen wat bij hen 
anders is of hoe zij de dingen ervaren. Knap!” 
 
reactie op de première van FARM WELL tijdens EU 
congres in oktober 
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SKETCH Moss Noorwegen 
In 2020 lanceerden we - na een lange aanloop - een project samen met Østfold 
Internasjonales Theater. Een combinatie van de voorstelling In Search of Democracy 3.0 met 
SKETCH. Door pandemie viel alle theater stil maar konden interviews met tekenaars en 
mensen, met een scherm ertussen, nog wel doorgaan. Daarom startten we in 2020 met 
SKETCH en werd de voorstelling verplaatst naar november 2021. 

Wij gaven de tekenaars online workshops en 
samen met de artistieke kern van Østfold theater 
ontwikkelden we de vormen om alle verhalen en 
tekeningen te presenteren. De tekenaars verzamelden 
de verhalen en wensen van mensen. Eerst op pleinen 
in Moss maar door het succes van het project al gauw 
op meerdere plekken in de stad. In 2021 werd dit 
uitgebreid naar dorpen in de hele regio. De beste 
ideeën werden gebundeld in een boekje dat 
gepresenteerd werd aan de dienst stadsontwikkeling. 
Ook werd een reizende tentoonstelling gemaakt die te 
zien is in lege winkelpanden in 7 dorpen. We hebben in 
totaal 20 tekenaars opgeleid en het Østfold Theater 
heeft besloten om het project nog 3 jaar te verlengen. 
Ook ontstond een apart scholenproject. Ruim 1000 
scholieren hebben meegedacht over de toekomst van 

hun school en het onderwijs. Middels de visuele weergave van hun ideeën konden zij dit 
presenteren aan hun schooldirecties, met concrete veranderingen tot gevolg! 

 

SKETCH Tools workshop Dhahran Saudi Arabië 
Eind september reisden Bas van Rijnsoever en Anne Ceasar van Wieren naar Dhahran (KSA) 
om bij ITHRA (The King Abdulaziz Center for World Culture) een workshop in Sketch Tools te 
geven. Het doel was een groep jonge mensen 
daar op te leiden tot zelfstandig facilitators van 
workshops die gebruikmaken van de Sketch 
methodes; interviewend tekenen. De met 
deze skills opgeleide creatives worden ingezet 
voor de visualisatie van publieksparticipatie in 
een uitgebreid creatief onderzoek van het Idea 
Lab van ITHRA. Met Sketch brengen we een 
vorm voor publiek om te participeren in een 
oefening van de verbeelding en het gesprek te 
voeren over de toekomst en leren we skills aan 
een opkomende generatie creatives.  
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Doorontwikkeling projecten & spin offs 
 

Hello Asia  
Een ontmoeting met Millennials in Oost Azië 
Van project Hello Asia staan de lecture performance De Man in Azië en de driedelige 
documentaireserie Meet the Millennials op ons repertoire. De ambitie voor deze producties 
van Hello Asia in 2021 was het betreden van het internationale podium.  
 
Als corona-experiment presenteerde Lucas op verzoek van de Marokkaanse chapter van YPO 
(‘global leadership community of extraordinary chief executives’) in april een online versie 
van de performance. Het uren durende nagesprek onderstreepte de potentiële impact van 
dit project op internationaal georiënteerd millennial publiek.  

De Aziatische kick-off zou een tour door Japan zijn van de lecture performance en 
docu-serie met randprogramma. Door de aangescherpte covid-maatregelen werd het 
onmogelijk om een visum te krijgen, waardoor deze tour helaas moest worden geannuleerd. 
Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden voor een tour ergens in 2022.  
 
Het repertoire blijft voortgezet worden. Zo zal in mei en april 2022 Natlab een driedelige 
viewing met uitgebreid randprogrammering presenteren. De documentaire serie wordt 
inmiddels aangeboden op IMDBtv(Amazon), Youtube, Tubi en Roku. Op het True Story 
Documentary Channel op youtube is de eerste aflevering meer dan 13.000 keer bekeken. 
  

In Search of Democracy 3.0 
In deze live research performance zoeken we samen met het publiek naar hoe onze 
democratie er nu uit zou moeten zien. Wat zijn de uitdagingen? Waar liggen de 
mogelijkheden? De performance is een combinatie van theater, muziek en directe dialoog 
met het publiek. Ook met deze voorstelling experimenteerden we met succes met een online-
vorm voor Netwerk Democratie. Een duurzame investering want dit legde de basis voor een 
flexibele Engelse versie van de show die nu wordt ontwikkeld. Daarnaast is het tussen de 
maatregelen door ook gelukt de voorstelling live te spelen zowel in Nederland als 
internationaal. Het team stond bijvoorbeeld in Deventer op het Grootste Kennisfestival van 
Nederland en reisde naar Hull (UK) voor het Freedom Festival en Moss (Noorwegen) voor een 
reeks.  
 
In Search of Democracy 3.0 blijft veelgevraagd op vele verschillende soorten podia en 
platforms. Naast tours in het reguliere theatercircuit ook op uitnodiging op festivals, 
debatcentra, scholen en verschillende lagen van de overheid. De geannuleerde voorstellingen 
voor onder andere gemeente Amsterdam en gemeente Haarlem worden in 2022 ingehaald. 
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Yes, Please!   
Het onderzoek naar erotische fantasieën werd dit jaar internationaal voortgezet. Er is hard 
gewerkt aan de opzet voor een Engelstalige versie van het boek. Er zijn onder leiding van 
Lucas De Man en Mariëlle De Goede in samenwerking met veel lokale vrijwilligers 120 nieuwe 
interviews afgenomen in 15 landen, grotendeels via Zoom. De eerste ‘sample’ hoofdstukken 
zijn eind van het jaar naar buitenlandse uitgevers worden verzonden met als doel een 
internationale boek-deal te bemachtigen, en daarmee de rest van het Engelse boek te kunnen 
uitwerken. Vanuit het buitenland is er al enige belangstelling voor ons onderzoek: zo hebben 
we onlangs Justin Lehmiller (dé Amerikaanse onderzoeker op het gebied van seksuele 
fantasieën) ontmoet, en heeft Lucas recent twee podcasts gedaan, één met Justin Lehmiller 
en één met Cynthia Loyst, een Canadese presentator en 'sex educator'. 

Ook organiseerden we weer Het Rode Oor de jaarlijkse literaire erotische 
schrijfwedstrijd in samenwerking met deBuren, De Nieuwe Liefde, Hard//hoofd en The 
Writer's Guide (to the Galaxy). Een jaarlijkse zoektocht naar de mooiste erotische 
kortverhalen om naar te luisteren. De winnaars werden bekend gemaakt in een door Lucas 
gehoste avond in Amsterdam en Antwerpen tegelijk met lezingen door acteurs en andere 
performances. 

De geplande Erotische Nachtmis bij Felix Meritis werd wegens corona verplaatst en 
wordt nu een Erotische Paasmis onder leiding van Lucas met daarin onder andere seksuoloog 
Wim Slabbinck die de Staat van de Erotiek gaat uitspreken en met workshops van Mail & 
Female. Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met Seattle Erotic Art Fest, waar we 
publiek interviewden via Zoom (aldaar was een fysieke booth opgebouwd). En komend jaar 
live aanwezig willen zijn. 
 
In 2022 zetten we wederom verschillende onderdelen uit het project voort. 

 
De Bastaard 
Na De Man is Lam hebben Lucas, Ahmet Polat en Rashif el Kaoui besloten om nogmaals samen 
te werken. Dit keer aan de film en de voorstelling De Bastaard. Over een nieuwe generatie 
die tussen culturen en werelden opgroeit.  Stichting Nieuwe Helden coproduceerde de film 
en Lucas verzorgde de eindregie van de voorstelling die Rashif onder vlag van het Zuidelijk 
Toneel mocht maken. De voorstelling werd heel goed ontvangen door pers en publiek en 
tourt door België en Nederland. De film komt uit april 2022 bij Uur van de Wolf.  
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Talentontwikkeling  
Nieuwe Helden begeleidde in de periode 2020/2021 twee jonge makers: Michael Bloos en 
Andrea Voets.  
 

Michaël Bloos  
Universum van de Waanzin 
In het meerjarige project Universum van de Waanzin onderzoekt regisseur en kunstenaar 
Michaël Bloos de zin van de waan. Samen met andere kunstenaars en experts en partners uit 
de wetenschap en het maatschappelijk domein bouwt hij met theater, film, audio, installatie 
en live research avonden zijn ‘Universum van de Waanzin’.  
 
Terwijl alle speelbeurten van de voorstelling Istanbul- bericht van de andere kant in het 
reguliere theatercircuit geannuleerd werden liep de teller voor luisteraars van het radiodoc 
Naar Istanbul op naar meer dan 50.000. 
 
In oktober opende de installatie Echo’s van Istanbul in Museum Dr. Guislain in Gent. Echo’s 
van Istanbul is een audio- en ervarings-installatie over psychose en wat dat met de omgeving 
doet. Rondom de installatie organiseerde Michael een randprogrammering van Waanzinnige 
Avonden met eten, muziek en wetenschap die vernieuwing bracht in het museum. 

 
“Gesprek is een rode draad door het 
Universum van de Waanzin. Zowel in de 

klankexperimenten die deel uitmaken van 
de installatie als in het programma errond 
wordt gezocht naar manieren om het 

echte gesprek te voeren. Iets wat in een 
klassieke museale presentatie onmogelijk 
is, omdat het publiek veel te passief 

gemaakt wordt.” 

Bart Marius, Artistiek directeur Museum 
Dr. Guislain 

In het afgelopen jaar is actief gezocht naar alternatieve circuits om de voorstelling te zetten 
en doelpubliek te bereiken onder andere via de GGZ. Daar hopen we komende jaren profijt 
van te hebben. Ondertussen gaan de installatie en voorstelling op tournee in Nederland en 
België. 
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Andrea Voets  
Andrea maakte in 2020 een ‘documentary concert’ 
While we live- a compass to connection gebaseerd 
op een ‘social-roadtrip’ door Griekenland. Op haar 
reis sprak ze met meer dan 150 mensen en zocht 
naar een route uit de eenzaamheid. Nieuwe 
Helden ondersteunde Andrea met eindregie, 
dramaturgie en begeleiding. Het werk werd (inter-
)nationaal zeer goed ontvangen en door NRC als 
hoogtepunt van klassieke muziek in 2020 
benoemd. Daarop is het project verder 
doorontwikkeld met een documentaire film van 50 
minuten die voor verschillende festivals werd 
geselecteerd. 

 
 
 
 
In 2022 kijken we opnieuw welke makers we in hun ontwikkeling kunnen begeleiden. 
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6. Financiën 
De inkomsten van de stichting zijn projectgebonden en komen voort uit de verkoop van 
activiteiten (waaronder voorstellingen), levering van diensten (waaronder 
conceptontwikkeling) bijdragen van projectpartners en (meerjarige) subsidies. De eigen 
inkomsten zijn in vergelijking met 2019 flink gedaald, corona maar ook de afsplitsing van 
Biobased Creations zijn hier de oorzaak van. De daling van publieksinkomsten toont de 
effecten van geannuleerde en verplaatste voorstellingen. 
 

Omzet 2019 2020 2021 

Eigen inkomsten €   1.205.045 €     494.800 €       319.358 

waarvan publieksinkomsten €      184.982 €       46.231 €         32.873 

 
 

Kosten 2019 2020 2021 

Activiteitenlasten   €  1.672.156 €  1.064.598 €      860.513 

saldo (gedekt uit subsidies) - €   467.111 - €     569.798 - €      541.155 

 
Deze lagere inkomsten zijn gecompenseerd door lagere uitgaven. In bovenstaand overzicht is 
te zien dat de kosten in 2020 en 2021 minder hard gedaald zijn dan de inkomsten, waardoor 
het negatieve saldo (gefinancierd uit subsidies) groter wordt. Dit is mogelijk geweest door de 
steunmiddelen Covid-19.  
 
Steunmiddelen COVID-10 
In 2021 zijn steunmiddelen ontvangen voor een bedrag van € 302.800. Hiervan is € 147.863 
besteed aan doorbetalen van zzp-ers voor geannuleerde voorstellingen en extra inhuur van 
opdrachtnemers. De resterende middelen zijn door het bestuur opgenomen op de 
projectbegrotingen voor projecten die doorlopen in de komende 2 jaar en opgenomen in de 
bestemmingsreserves. De reserves die (mede) door de bijdragen COVID-19 in de afgelopen 2 
jaar flink zijn toegenomen zullen in de komende 2 jaar dan ook weer sterk afnemen. Op de 
volgende pagina een overzicht van de verwachte besteding: 
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 2021 2022 2023 2024 

 realisatie begroot begroot begroot 

Saldo Covid Reserves per 1/1 € 294.000 € 475.338 € 220.338 € 55.338 

Bij: Extra steunmiddelen € 302.400 ±€ 50.000 € - € - 

     
Onttrekkingen € 147.863 € 400.000 € 50.000 € 50.000 

Verliezen / overige corona gerelateerde 
kosten € 10.235 € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Extra uren/ondersteuning tijdens lockdown  € 16.566 € - € - € - 

Inflatie compensatie  € - € 50.000 € - € - 

Talentonwikkeling en diversiteit € 6.062 € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Scholing en training € - € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Coproducties/opdrachten nwe makers € - € 25.000 € 25.000 € 25.000 

meisje met de zwavelstokjes  € 115.000 € 150.000 € - € - 

Upgrading nature  € 75.000 € - € - 

Liveshows  € 75.000 € - € - 

netto mutatie reserve (pos = dotatie) € 154.537 € (350.000) € (50.000) € (50.000) 

Saldo per 31/12/2024    € (1,463) 

 
Eigen Vermogen 
Stichting Nieuwe Helden heeft geen winstoogmerk, positieve resultaten worden toegevoegd 
aan het eigen vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen. Binnen het eigen vermogen 
is een continuïteitsreserve gevormd (Algemene Reserve). Vanuit de risicoanalyse is ten doel 
gesteld een bedrag van € 175.000 als Algemene Reserve te realiseren, hier wordt geleidelijk 
naar toe gewerkt. In 2021 wordt een bedrag van € 15.000 toegevoegd aan de Algemene 
Reserve. De Algemene Reserve bedraagt daardoor op de balansdatum € 126.539, het overige 
resultaat wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserves voor voortzetting en ontwikkeling 
van projecten zoals gespecificeerd in de jaarrekening. 
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Risico’s 
De stichting heeft ook in het boekjaar 2022 nog te maken met de gevolgen van het 
coronavirus. Dit resulteert in lagere publieksinkomsten en inkomsten uit overige verkoop en 
leidt mogelijk weer tot additionele lasten. Echter, op grond van het aanwezige 
weerstandsvermogen en mogelijke kostenbesparingen verwachten we dat we onze 
activiteiten kunnen blijven voortzetten. Op basis van de huidige omstandigheden en stand 
van zaken van de overheidsmaatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de 
positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de 
jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd 
dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming. 
  
Liquiditeit & Solvabiliteit 
  
Op de balansdatum bedroegen de liquide middelen: € 1.287.716 
Liquiditeit, current ratio:    2,95  (vlottende activa / kort vreemd vermogen) 
De solvabiliteit bedroeg:     61 % (EV als % van totale vermogen)         
  
Beknopte begroting 2022 
  
Eigen inkomsten                   €    501.475 
Meerjarige subsidie              €    449.905 
Totale baten                         €    951.380 
  
Projectkosten                        €    868.975 
Beheerslasten                       €    195.000 
Totale lasten                         € 1.063.975 
Resultaat:                            - €    112.595 
 

7. Toekomst 
 
Ondanks de donkerte van de wereld op het moment, kijken we positief vooruit. Dat komt 
doordat we ons gesteund voelen door fondsen, door het publiek en haar nood aan verhaal en 
verbeelding voor elkaar (solidariteit en motivatie zijn hoger dan ooit). We leven in een 
kantelperiode en daar heeft kunst een enorm belangrijke rol te spelen. Niet die van het 
antwoorden geven maar die van het ruimte bieden aan het zoeken. Wij willen blijven inzetten 
op duurzaamheid in alle facetten binnen onze organisatie en met onze projecten.  En wij 
blijven ons inzetten om mooie projecten te maken in samenwerking met zoveel mogelijk 
partners, een grote verscheidenheid aan creators en deze te delen met een zeer divers 
publiek.  
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Bijlage: (Neven)functies Raad van Toezicht 
en bestuur 
  
Raad van Toezicht 
Geeske van Campen 

-    Advocaat en mediator bij Forward Advocaten  
-    Redacteur bij Kennisbank Familierecht 
-    Auteur bij Kluwer (Rechtspraak Familierecht) 
-    Lid commissie familierecht – overleg tussen advocatuur en rechtbank 
-    Trainer bij de Beroepsopleiding (Nederlandse Orde van Advocaten) 
-    Lid juridische werkgroep vFAS 

  
Geert de Wael 

-    Oprichter en Managing partner, The Forge 
-    Bestuurder Forty Two BV 
-    Lector Erasmus Hogeschool Brussel 

  
Karin Netten 

-    Directeur KASKO Huis voor muziektheater  
-    Lid Raad van advies, Café theaterfestival 
-    Lid Artistieke raad, Pier21 
-  Lid commissie Fonds Amateurkunst Zwolle  
-  Adviseur Fonds Podiumkunsten 

  
David van Traa 

- Directeur Zuidas, Gemeente Amsterdam 
- Lid bestuur Felix Meritis 

Bestuur 
Lucas De Man 

-    Freelance conceptontwikkelaar, creative director, presentator, regisseur, acteur 
-    Directeur international Creative Projects B.V. / Biobased Creations 
-    Lid bestuur stichting Nina 

  
Wouter Goedheer 

-    Freelance financieel management, zakelijke directie 
-    Directeur international Creative Projects B.V. / Biobased Creations 
-    Directeur Stichting ITS festival 
-    Directeur Stichting The Turn Club 
-    Lid bestuur stichting Nina 




