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Beste lezer, 

Voor je ligt het jaarverslag van WAT WE DOEN (WWD), de nieuwe 
theaterorganisatie van Floris van Delft. Opgetekend door mij, Jesse 
Beentjes, sinds februari 2018 redacteur onderzoek en ontwikkeling bij 
WWD. Als het genre jaarverslag je bekend is, dan is dit misschien een 
wat merkwaardig verslag. Dat komt omdat het, naast een inhoudeli-
jke beschouwing van de activiteiten van WWD, ook een verslagleg-
ging is van mijn kennismaking met WWD. Omdat ik een journalistieke 
achtergrond heb in hard nieuws en politiek, is alles wat WWD het 
afgelopen jaar heeft gedaan voor mij waarschijnlijk net zo nieuw als 
voor jou. Misschien wel nieuwer, want de theaterwereld is voor mij 
een onontgonnen gebied, dat vragen oproept en me verwondert. Ik 
zal proberen om, naast een feitelijk relaas van de activiteiten van 
WWD in 2017, ook wat van die vragen met je te delen. Punt van aan-
dacht: ik schrijf in een wij-vorm. Dat is misschien wat gek; ik ben er 
immers pas sinds februari 2018 bij. Maar omdat WAT WE DOEN een 
organisatie in ontwikkeling is, voel ik me toch sterk verbonden met 
wat er het afgelopen jaar is gebeurd. 

Met groet,
Jesse Beentjes
Redacteur onderzoek en ontwikkeling
WAT WE DOEN

Jaarverslag
2017
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WAT WE 
DOEN De moderne maatschappij is onze inspiratie, onze 

gesprekspartner en ons toneel. Op theatrale wijze 
onderzoeken we hedendaagse vragen en dilemma’s. 
Hoe ziet vaderschap eruit in het Nederland van nu? 
Hoe kunnen kinderen naar de wereld om hen heen 
kijken, en nadenken over het universum? Welke    vragen 
en  verhalen zijn er verbonden met de haven van een 
 moderne grote stad? 

Zomaar een drietal vragen die voorbijkwamen in onze 
projecten het afgelopen jaar. Waarom? Omdat we 
geloven dat ontmoetingen en gesprekken tussen ver-
schillende kanten van onze maatschappij belangrijk en 
mooi zijn. Omdat er zo meer inzicht ontstaat in hoe de 
wereld nu eigenlijk in elkaar steekt. En omdat er pure 
schoonheid verborgen ligt in de verhalen achter  
hedendaagse dilemma’s. Schoonheid die we willen 
tonen. Daarbij schuwen we geen enkel medium: het 
afgelopen jaar werd er vooral theater gemaakt, maar 
vanaf 2018 gaan we ook podcasts ontwikkelen, Serious 
Comedy-avonden programmeren en experimenteren 
met leugendetectors. 

iets om over na te denken:

Is theater net zo’n 
soort medium als 
fotografie, de krant 
of een documentaire? 
Wat maakt theater  
dan precies anders?



4Publiek onderweg naar de boot van Toen wij van Rotterdam vertrokken, foto Fred Ernst



WAT WE 
DEDEN

A rtistiek leider Floris van Delft wilde 
al langer een eigen organisatie 
beginnen. Na jaren verbonden te 

zijn geweest aan gezelschappen als Peer-
Group en het Noord Nederlands Toneel, 
wilde hij duurzamer gaan werken. “Als je 
in dienst bent van een andere partij waar 
je niet vast aan verbonden bent, is alles 
wat je tijdens een project opbouwt aan 
netwerk en kennis, na dat project weg. 
Kapitaalverlies, eigenlijk,” zegt hij hier- 
over. De oplossing voor dit probleem:  
WAT WE DOEN. 

Geboren als Stichting de Verlichting en na 
een brainstormsessie over de positioner-
ing met concept- en ontwerpbureau  
Het Echte Werk in 2017 herboren als 
WAT WE DOEN, deden we in 2016 een 
aanvraag voor structurele subsidie bij 
het Fonds Podiumkunsten (FPK) voor de 
periode 2017-2020. Eerst kwam er slecht 
nieuws: de aanvraag was afgewezen. 
Toen kwam er wat beter nieuws: we 
kregen een deel van het gevraagde be-
drag. En toen, eind 2017, kwam het beste 
nieuws: 337.500 euro per jaar kregen we 

toegekend door het FPK tot en met 2020. 
Vanwege de ‘artistieke signatuur’ van 
Floris, en vanwege het feit dat WAT WE 
DOEN een plug-and-play organisatie wil 
zijn, die veelal in samenwerking met part-
ners projecten tot stand wil brengen. Dat 
is, zo heb ik inmiddels begrepen, anders 
dan hoe veel theaterorganisaties werken. 
Die zijn meestal een echt ‘gezelschap’, 
met mensen in dienst voor licht en geluid, 
en acteurs, en dramaturgen, een kantoor, 
koffieautomaat en een techniekopslag. 
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MET ONZE ORGANISATIE

Geboren als Stichting 
de Verlichting en na een 
brainstormsessie over  
de positionering met 
concept- en ontwerpbureau  
Het Echte Werk in 2017 
herboren als WAT WE DOEN



iets om over na te denken:

Wij hebben dat allemaal niet. De tijd en 
het geld die we uitsparen door te co-
produceren en een flexibele organisatie 
te zijn en geen ‘klassiek’ gezelschap, 
investeren we in verdiepende market-
ing of fondsenwerving, activiteiten die 
normaliter vaak niet aan bod kunnen 
komen omdat er geen tijd en geld meer 
voor is na het simpelweg produceren. 
En we investeren in diepgravend onder-
zoek dat voorafgaat aan onze projecten. 
Voor dat laatste ben ik aangenomen: om 
journalistiek onderzoek te verrichten dat 
niet alleen als fundament kan dienen voor 
onze projecten, maar ook onderdeel kan 
zijn van die projecten. 

Onze organisatie groeit. Waar we in 2017 
nog maar uit twee personen bestonden 
(artistiek leider Floris en zakelijk leider 
Jantien), telt onze redactie nu vijf leden. 
Waar we in 2017 een eerste opzet van 
onze nieuwe website lanceerde met twee 
projecten is deze in 2018 al uitgebreid 
naar zes projecten. Maar meer daarover 
in het jaarverslag van 2018, eerst maar 
eens reflecteren op 2017.

Kan theater ook journalistiek zijn? 
Of gelden er andere wetten?

6

Theatrale onderzoeksdag voor studenten Sociologie van de Universiteit van Amsterdam geleid door Floris van Delft



W  aar liggen onze sterke kanten, 
wat kan er beter en waar moet-
en we voor oppassen? Dat is,  

zo weet ik nu, belangrijk om te belichten  
in een jaarverslag. 

Onze sterke kanten hangen veelal samen 
met risico’s. Zo liggen op artistiek gebied 
onze sterke kanten in de bewezen hoog-
waardige output, waarin de identiteit en 
signatuur van WWD duidelijk te herken-
nen is. We zijn wars van afscheidingen en 
onze voorstellingen zijn daarom ontschot-

tend: we maken voor jeugd en volwass-
enen, zaal- en locatietheater. Dat doen we 
omdat elk onderwerp dat we aanpakken 
en elk publiek dat we willen bereiken 
vraagt om een andere benadering. Dit 
werkt tegelijk in ons nadeel: vanwege 
deze ontschotting zijn onze doelgroepen 
meer diffuus en daardoor een grotere 
uitdaging om te bereiken. 

Onze scripts staan niet vast van tevoren, 
waardoor het onderzoek en productie-
proces van grote invloed is op het eindre-

sultaat. Zo ontstaat er meer aansluiting 
bij het onderwerp en het publiek. Te-
gelijkertijd kan dit ook spannend zijn  
voor sommige partners, die niet van te-
voren kunnen weten waar ze aan toe zijn.  
Daar staat tegenover dat onze manier 
van onderzoek doen en de dialoog die we 
voorstaan niet alleen onze verhalen ver-
betert, maar ook onze band met partners 
en de maatschappij versterkt. Onze na-
druk op sociaal-maatschappelijk theater 
kan door sommige culturele partners als 
te weinig artistiek bestempeld worden.

WAT WE 
DEDEN
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MET KANSEN EN RISICO’S
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Ons maatschappelijk betrokken theater 
trekt partners aan en spreekt tot de 
verbeelding. Zo werkten we al met de 
Universiteit van Amsterdam (UvA), en in 
2018 met het Gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden. Onze flexibiliteit maakt dat 
we binnen korte tijd toch verdiepend kun-
nen zijn, al dan niet op aanvraag.  
Daarnaast weten we door onze open blik 
goed hoe ons publiek er uitziet. 

Er liggen kansen om onze netwerken 
 groter te maken in de samenleving, en 
aan maatschappelijke partners ons werk 
als middel te laten zien om hun bood-
schap inleefbaar te maken. Dit vraagt 
echter wel veel inlevingsvermogen, omdat 
we bij veel partners toch ‘de vreemde 
eend in de bijt’ zijn. 

Het succes van deze manier van werken 
is ook een gevaar: andere grote spelers 
beseffen dat onze onderwerpen en flexi-
biliteit de toekomst hebben, en dus neemt 
de concurrentie toe. Ook zijn bepaalde 
financiers van mening dat kunst met een 
maatschappelijk doel niet gefinancierd 
moet worden uit kunstsubsidie. 

Financieel-economisch ligt WWD er goed 
bij. Onze liquiditeit is gezond en we bes-
chikken over eigen vermogen om risico’s 

in de komende producties af te dekken. 
De prognose van onze prestatiever-
plichtingen is positief en we hebben een 
lage overhead. Door onze plug-and-play-
methode sparen we veel middelen en 
tijd uit die we aan inhoud en verdieping 
kunnen besteden. 

Door de subsidie van het FPK hebben 
we zekerheid tot 2020, maar daardoor 
geen mogelijkheid om contracten voor de 
langere termijn aan te gaan. We zijn een 
kleine organisatie met grote en intensieve 
plannen. Hoewel we zeer enthousiast 
zijn, kunnen we ook te veel hooi op onze 
vorken nemen. Onze focus op inhoud en 
actuele thema’s slaan aan bij partners en 
mogelijke sponsors, al moeten die wel 
telkens opnieuw geworven worden. Net 
als een deel van de begroting trouwens. 
Daarnaast hebben we een inkomstenrisi-
co bij eigen (locatie)producties. 

We zijn ons bewust van de risico’s, maar 
zien ook veel kansen en met een ervaren 
redactie met ieder zijn eigen expertise is 
WAT WE DOEN een nieuwe organisatie 
die dankzij partners als de Meervaart, 
Maas theater en dans en Theaterbureau 
De Mannen al stevig is verankerd. 

Hoe kan WAT WE 
DOEN haar artistieke 
vrijheid behouden  
als er meer gewerkt 
gaat worden met 
externe partners  
en sponsors?

iets om over na te denken:

8

DAD, foto Anne van Zantwijk



I n 2017 speelden we een grote lo-
catievoorstelling in Rotterdam, een 
reizende voorstelling in de theaters en 

hernamen we een voorstelling voor 6+.  
Zo bereikten we niet alleen publiek dat 
voor Toen wij van Rotterdam vertrok-
ken naar de Maasstad afreisde (4.191 
bezoekers), maar voor DAD wisten maar 
liefst 21.684 bezoekers theaters in onder 
meer Zoetermeer, Oldenzaal en Cuijk te 
vinden. Deze voorstelling werd trouwens 
ook gespeeld in september 2017 in een 
vol Carré tijdens het Nederlands Theater 

Festival, nadat DAD was verkozen tot pub-
lieksfavoriet van 2017. En de registratie 
van DAD werd door de NPO uitgezonden, 
tussen Kerst en Oud en Nieuw, en trok 
129.000 televisiekijkers (en dat is dan 
zelfs nog zonder de kijkers te tellen die op 
Uitzending gemist hebben gekeken).

Leuk en aardig, die cijfers, maar hoe zat 
het met de diversiteit van het publiek? 
Toen wij van Rotterdam vertrokken slaag-
de erin een publiek vanuit het hele land te 
trekken: niet alleen uit Rotterdam, maar 

vanuit het hele land reisden mensen naar 
de stad om mee te varen. Mensen die een 
band hadden met Rotterdam, mensen 
die in de haven werkten, gezinnen met 
kinderen, stellen, ouderen. Ook werd de 
voorstelling bezocht door burgemeester 
Achmed Aboutaleb en de vrijwilligers van 
het Ronald MacDonaldhuis in Rotterdam. 

DAD was een voorstelling die uitgespro-
ken over culturele identiteit ging, en 
migratie. Het publiek was daar ook naar: 
er waren veel (jongere) theaterbezoekers 

WAT WE 
DEDEN

9

IN 2017, WAAR EN MET WIE VOOR 25.916 BEZOEKERS



met een migratie-achtergrond die de 
voorstelling kwamen bekijken. Van-
wege de grote populariteit van de 
voorstelling, ging deze in het najaar 
van 2017 direct in reprise. De Turks- 
Nederlandse journalist Rasit Elibol (De 
Groene Amsterdammer) gaf woorden 
aan het gevoel dat veel toeschouwers 
met een multi-etnische achtergrond 
hadden na afloop van de voorstelling: 
“Het levert veel herkenbare gedachten 
en situaties op. Zijn vader die na de 
geboorte van zijn kleindochter huilend 
van geluk buiten de bevalkamer wacht, 
terwijl zijn vrouw en dochter al binnen 
zijn. Hij wil zijn schoondochter niet 
in verlegenheid brengen. En hoe zijn 
vader in Nederland met de schouders 
naar beneden loopt, het hier altijd koud 
heeft.” 
 

Wat ook nog gebeurde in 2017: in 
voorbereiding op de voorstelling 
 MOLLEN die in 2018 uitkomt, werkte 
Floris samen met studenten sociol-
ogie van de Universiteit van Amster-
dam. In november en december 2017 
sloot  Floris zich aan bij een college 
 sociologie aan de UvA om meer te 
weten te komen over hoe het ontwerp 
van de stad beïnvloedt wie er gebruik 
van maakt en hoe. De collegereeks 
werd afgesloten met een door Floris 
geleide theatrale onderzoeksdag op 
station Amsterdam Sloterdijk, waarin 
studenten uitgedaagd werden om 
buiten hun weten schappelijke kaders 
te kijken en zichzelf ‘in’ het onderzoek 
te plaatsen. Floris vroeg de studenten 
om met hun ogen dicht het station om 
zich heen te observeren, wat leidde 
tot zenuwen die vergelijkbaar zijn met 
het soort zenuwen dat acteurs voor 
een voorstelling hebben. Uiteindelijk 
gaven de studenten aan deze dag als 
bijzonder waardevol te hebben ervaren. 
WAT WE DOEN wil een open organisatie 
zijn, die waar mogelijk de samenwerk-
ing aangaat met andere vakgebieden, 
zoals in dit geval de wetenschap. 
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iets om over na te denken:

Is een voorstelling 
beter als ‘ie een  
divers publiek trekt?  
Waarom dan eigenlijk? Foto: Floris van Delft met burgemeester 

Achmed Aboutaleb die de voorstelling Toen 
wij van Rotterdam vertrokken bezocht
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DE VOORSTELLINGEN



TOEN WIJ VAN 
ROTTERDAM  
VERTROKKEN

MET DE ROTTERDAMSE  
HAVEN

In augustus-september 2017 hernam 
WWD in samenwerking met Maas the-
ater en dans de succesvolle locatievoor-
stelling Toen wij van Rotterdam vertrok-
ken, die in 2016 een Zilveren Krekel won. 
In 2015 was de voorstelling na drie dagen 
spelen uitverkocht: nu kregen bezoekers 
een tweede kans om de voorstelling te 
zien. Een voorstelling met het publiek op 
een boot die zeven kilometer lang vaart 
terwijl op de kades de acteurs spelen, 
zingen en dansen. Toen wij van Rotter-
dam vertrokken vertelt het verhaal van 
vijf mensen die op het punt staan hun 
leven een nieuwe wending te geven. Een 
bootvluchteling, een oude kapitein, een 
agent van de havenpolitie, de strateeg 
van het Havenbedrijf en de dochter van 
een havenbaron. Deze voorstelling kwam 

tot stand door journalistiek onderzoek: 
mensen die met de haven te maken heb-
ben, waren uitgebreid geïnterviewd. Daar-
naast werd er gesproken met mensen en 
bedrijven uit de wijk Delfshaven. Partijen 
als havenmeesters, politieagenten en 
brugwachters waren essentieel voor het 
slagen van het logistieke hoogstandje dat 
de voorstelling elke keer was. Tijdens de 
voorstellingen reageerde de omgeving 
ook op de voorstelling, wat prachtige 
beelden opriep. Een politieagent die ac-
trice Jaike Belfor te hulp schoot, mensen 
die langs de kant op een openstaande 
brug stonden te wachten en die zo on-
derdeel werden van de voorstelling.

12



Is de werkelijkheid 
van een theatermaker 
anders dan die van 
een brugwachter? Een 
politieagent? Wat zijn 
de verschillen?

De voorstelling verkocht opnieuw uit 
en trok een bijzonder breed publiek, dat 
 laaiend enthousiast reageerde op de voor-
stelling. Een kleine greep uit de reacties 
van bezoekers: 

“Als geboren Rotterdamse wilde ik 
graag deze voorstelling zien en vanuit 
Medemblik zijn we zaterdag vertrokken 
met stralend weer. Alle superlatieven die 
iedereen al heeft gebruikt over deze voor-
stelling had ik zelf kunnen schrijven.”

“Een geweldige verrassende goede voor-
stelling. Geweldige cast en wat een goed 
verhaal. Het verhaal van de vluchteling van 
alle kanten belicht. Mooi hoor.”

iets om over na te denken:

13Toen wij van Rotterdam vertrokken, foto Fred Ernst



VOOR AARDBEWONERS  
VANAF 6 JAAR

LEKKER 
BELANGRIJK
In 2015 maakte de Verlichting samen 
met De Stokerij de voorstelling Lekker 
 Belangrijk. Een voorstelling voor 6+ die 
jonge aardbewoners uitdaagt om na te 
denken over onze plek in het universum 
en over het maken van nieuwe vrienden. 
Deze voorstelling werd op aanvraag een-
maal hernomen in 2017.

14Lekker belangrijk, foto Liesje Knöbel
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MET  
VADERSCHAP

DAD
Met Theaterbureau De Mannen maakte 
WWD begin 2017 de voorstelling DAD 
met Nasrdin Dchar over vaderschap in 
het hedendaagse Nederland. Als zoon 
van eerste generatie Marokkaanse 
gastarbeiders behandelde Dchar in zijn 
voorstelling het slaan van bruggen tussen 
de cultuur van zijn ouders en die van 
 Nederland en zijn op dat moment nog 
ongeboren kind. In de voorstelling ging 
Dchar in op vragen over vaderschap en 
de toekomst van Nederland, met een 
expliciet multiculturele, jonge publieks-
doelgroep. 

DAD werd goed ontvangen door de 
pers en trok een nieuw en divers 

 publiek, waarin Nederlanders met een 
migratie-achtergrond goed vertegen-
woordigd waren. De voorstelling werd 
gespeeld op 17 september 2017 tijdens 
het Nederlands Theater Festival in Carré. 
Daarnaast zond de NPO de registratie 
van de voorstelling integraal uit op 28 
 december 2017. 

Daarnaast genereerde DAD op social me-
dia, en dan met name op Facebook, een 
enorm bereik. Er kwamen honderden likes 
en reacties, mensen met allerlei achter-
gronden reageerden vol positiviteit op de 
voorstelling en raadden hem aan vrienden 
of familie aan. Ook de pers was enthou-
siast over de voorstelling: 

“Het is knap hoe Dchar en co-scenarist 
en regisseur Floris van Delft met DAD de 
alledaagse werkelijkheid en de actualiteit 
het theater binnenhalen. Het leidt tot een 
voorstelling die ons allemaal aangaat.” 
(NRC Handelsblad) 

“DAD is een theatrale koorddansact, 
waarin Dchar knap balanceert tussen de 
vreugde over zijn aanstaande kind en de 
woede over de staat waarin het land ver-
keert waar hij opgroeide” (Het Parool)

“Dchar spreekt in DAD recht uit het hart  
en blijft dicht bij zichzelf” (De Telegraaf)

15

DAD, foto Anne van Zantwijk
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Beste lezer, 

Dit was WAT WE DOEN in 2017. Het ging over bezoekers, over diver-
siteit, over voorstellingen en thema’s. Het komend jaar gaan we door 
op dezelfde koers. We speelden al een voorstelling voor en met de 
rechters van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hierin stond het 
geweten centraal. In mei 2018 spelen we rondom station Amsterdam 
Sloterdijk de voorstelling MOLLEN, over de vraag wat normaal is in de 
maatschappij en wie dat bepaalt. We gaan ons richten op kinderen, 
en de vraag wat waar is en hoe je dat van fake news kan onder-
scheiden in de voorstelling De jokkebrokker. Onze organisatie bestaat 
bij de gratie van u, lezer. Heeft u nagedacht over de trits vragen die ik 
u stelde in dit document? Laat het me weten. Ik hoop van u te horen. 

Aldus naar waarheid opgetekend,
 
maart 2018
 
Jesse Beentjes
Redacteur onderzoek en ontwikkeling
 
jesse@watwedoen.nl 

Jaarverslag
2017

Nieuwsgierig 
geworden naar 
aanleiding van de 
verhalen? Bekijk 
hier onze trailers:
TOEN WIJ VAN ROTTERDAM VERTROKKEN  
https://www.youtube.com/
watch?v=OlUtEA4LbYU&feature=youtu.be

DAD  
https://www.youtube.com/
watch?v=zhZxVnzBTu4

LEKKER BELANGRIJK  
https://vimeo.com/201670705

OF BEKIJK ONZE WEBSITE
https://watwedoen.nl


