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1. Inleiding met terugblik
In het afgelopen jaar waren we open, dicht, halfopen, terug dicht en dan toch weer open. 

De gevraagde flexibiliteit heeft veel energie gekost van onze ploeg, onze makers en het 

publiek. Bij de start van seizoen 2021-2022 merkten we een gebrek aan routine. Zowel 

intern als bij de bezoeker en bespelers. Inmiddels hebben we er vertrouwen in dat de gang 

naar onze theaters weer wordt gevonden. Er is weer behoefte bij het publiek om iets mee 

te maken. Een gestaag opgaande lijn in bezoekerscijfers is merkbaar. Wel kampen we in 

dit lopende seizoen met een overvolle agenda. De combinatie van verplaatste, uitgestelde 

voorstellingen met nieuw werk maakt dat we meer presenteren dan ooit. Dit vraagt om 

aandacht, planning en een vooruitzicht op normalisering in 2022. Alhoewel, in het najaar 

vieren we Theater Kikker 50 jaar! – dus het blijft bijzonder.

2022 wordt een jaar waarin we de deuren openzetten voor nieuwe mogelijkheden. 

Daarin identificeren we een aantal thema’s die zowel voor Programma, Personeel, Partners 

als Publiek belangrijk zijn of zullen worden. We gaan er in dit jaarplan 2022 vanuit dat we 

open zijn en blijven en onze volledige publiekscapaciteit kunnen gebruiken.

2. De basis
Om te komen tot een samenhang, ook in de overvolle agenda is het van belang om 

een sluitend en zo scherp mogelijk missiestatement (bestaansrecht afgeleid van de 

kernwaarden) en bijbehorende visie (richting/streven) vast te stellen. 

2.1 Missie: 
De ontwikkeling van podiumkunst en -kunstenaars mogelijk maken en presenteren, 

die de stad en al haar bewoners aan elkaar verbindt.

Uit het Meerjarenplan 21-24: Makers en voorstellingen selecteren en presenteren die iets 

teweegbrengen, ons publiek meenemen in nieuwe perspectieven; ontmoetingsplaats zijn 

voor makers en publiek en hen duurzaam met elkaar verbinden.

2.2 Visie:
De samenleving heeft spiegels nodig. Kunst en cultuur vervullen die rol.

Theater Kikker en Podium Hoge Woerd zijn plekken waar makers en publiek de ruimte 

en tijd krijgen om nieuwe perspectieven te geven en te ontdekken. 

We ondersteunen en faciliteren lokale, landelijke makers, organisaties en festivals op en 

naast onze podia, maar ook elders in de stad Utrecht.

We verbinden en presenteren makers aan publiek en vice versa. 

We engageren ons met de kunsten richting een duurzame, inclusieve en meerstemmige 

samenleving.

Uit Meerjarenplan 2021-2024: het ontsluiten van kwalitatief hoogwaardig theateraanbod 

voor inwoners van de stad en regio Utrecht.
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2.3 Kernwaarden
De kernwaarden geven voeding aan de missie en visie

Ontwikkeling van kunstenaars, podiumkunsten, publiek, medewerkers en stad

Uitgesproken over sociaal maatschappelijke thema’s en niet wars van statements

Verbonden met de omgeving, stad en land

Theater Kikker en Podium Hoge Woerd kennen een zeer verschillende omgeving, werking en 

profiel. Daarom definiëren we subkernwaarden voor beide theaters als verdere vertaalslag.

Theater Kikker: 
Rafelig Theater Kikker is plek voor het experiment en dat mag rauw en 

provocatief zijn.

Inclusief Theater Kikker is er voor iedereen en maakt werk van bewustzijn en 

meerstemmigheid.

Innovatief Theater Kikker draagt bij aan de vernieuwing en ontwikkeling van de 

podiumkunsten.

De verniewing van de huisstijl van Theater Kikker zullen we in  januari 2022 presenteren. 

Hiermee positioneren we ons scherper als theater voor talent, ontwikkeling en experiment; 

met een nieuw logo: de openklappende Black Box – hetgeen de blik naar buiten benadrukt.

Podium Hoge Woerd:
Dichtbij  Podium Hoge Woerd is naast de deur, een betrouwbare buur, midden in 

de wijk en daarmee verbonden.

Inclusief  Podium Hoge Woerd is er voor iedereen en maakt werk van bewustzijn 

en meerstemmigheid.

Nieuwsgierig Podium Hoge Woerd stelt vragen en zoekt naar het creatieve avontuur, 

naar hetgeen er nog niet is in de wijk en voor haar bewoners; en 

presenteert dat aan een evenzo nieuwgierig publiek

Van beide podia worden nieuwe websites begin 2022 gepresenteerd, met deze specifieke 

subkerwaarden als leidraad; en met een grotere connectie met elkaar.

3. De kerntaken 
We geloven in de positieve en soms cruciale rol die onze theaters kunnen spelen. De 

mogelijkheid om in de theaters een meerstemmigheid met zeer diverse verhalen en 

perspectieven aan te treffen draagt bij aan een betere samenleving. 

Dit engagement is de motor van onze werking die uiteenvalt in de drie kerntaken, 

die we in het meerjarenplan 2021-2024 vaststelden. We toetsen de invulling van deze 

kerntaken aan de eerdergenoemde kernwaarden.
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3.1 Programmeren, presenteren, ontwikkeling publiek 
(vanuit visie: verbinden en presenteren)

Ontwikkeling van programma met de stad als speelruimte. Het zijn niet alleen 

de theaters (Black Boxes) die dienen als presentatieplek. Ook de buitenruimte en 

gastpodia kunnen door onze programmering bespeeld worden. We vergroten hiermee 

onze zichtbaarheid en impact.

Een belangrijk element van de programmering in 2022 is de combinatie tussen het maken 

van een inhaalslag (verplaatsingen etc.) en nieuw aanbod. De ambitie is om richting 

2022/2023 een scherpere artistieke signatuur te definiëren wanneer we niet meer 

gebonden zijn aan eerder aangegane verplichtingen.

Theater Kikker 
In het kort:

- meer inhoudelijke samenwerkingen/co-programma/coproductie met festivals en 

partners (WYS, LGW?, SPRING). 

- Inhaalslag voor jonge makers. 

- Kikker 50 jaar!

2022 staat in het teken van het weer oppakken van onze reguliere programmering na 

coronatijd. De basis van onze reguliere programmering blijft hetzelfde: redenerend vanuit 

makers, maar toch ook steeds vaker de ontwikkeling van het publiek in het oog houdend.

Veel Utrechtse makers, prikkelende mid-career makers, heel veel jong talent en 

jeugdtheater in de schoolvakanties

We hebben doorlopend oog voor diversiteit en inclusie in het samenstellen van dit  

programma en leren daar elke dag in bij. Bij veel van het programma bieden we voor- 

gesprekken en nagesprekken aan, exposities, of diepgaandere thematische gesprekken.  

Daarnaast een aantal nieuwe (of hernieuwde) initiatieven: Green Space, Kikker 

Experimenteert en Kikker Residenties. Ook werken we aan het bestendigen van samen-

werkingen die we afgelopen jaar hebben ingezet, juist ook om diversiteit te laten groeien.

Samenwerking met festivals en kruisbestuiving artistieke praktijken:

Met What You See festival (WYSF): 

Niet alleen zijn wij het festivalhart van dit festival rondom gender en identiteit, maar we 

zijn in gesprek om het hele jaar rond gezamenlijk programmering vorm te geven. In onze 

reguliere agenda willen we een aantal inleidingen/nagesprekken/seminars toevoegen 

van WYSF; met als eerste Together & Alph van Donna Chittick. 

Daarnaast gaan we de experimenten mogelijk gemaakt door WYSF, regulier programmeren 

in de agenda van Kikker. Ook introduceert WYSF ons bij de communities gelieerd aan het  

thema gender en identiteit. 

Met Gaudeamus: 

Naast de festivaldata in september 2022 kijken we waar onze publieken kunnen mengen.  

In het festival kunnen we coprogrammering realiseren. Dit is interessant omdat 
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Gaudeamus vertrekt vanuit muziek/geluid en nadrukkelijk niet vanuit theater. Waar 

wordt muziek performatief op een theatrale manier?

Met Le Guess Who?: 

In 2021 deden we al een eerste aanzet met de presentatie van The Ear: een project 

ontwikkeld voor onze kleine zaal uit een afstudeerperformance van Bianca Lurvink. 

Onder het project Green Space ontwikkeld tot volwaardige theaterervaring. Voor Le 

Guess Who? (en stadsfestival U?) 2022 zoeken we verder gezamenlijke programmering, 

misschien richting coproductie, op het snijvlak van muziek en performance/dans. 

Met Storytelling Festival Amsterdam: 

We organiseren het Vertel! festival in mei 2022, een driedaags verteltheaterfestival dat 

vooral laagdrempelig theater biedt vanuit de oervorm van theater. Ook de organisaties 

hoiUtrecht en de Voorkamer zijn hier een belangrijke partner in. 

Met Spring en Spring in Autumn:

We zijn in gesprek om verdergaande programmatische samenwerking vorm te geven 

met nieuwe artistiek leider Grzegorz Reske. Residenties en makers meerdere keren in 

verschillende contexten presenteren zijn speerpunten.

Samenwerking met andere instellingen om nieuw publiek aan te spreken, publieken en 

disciplines te mengen en programma te verdiepen

Stadsschouwburg Utrecht:

We presenteren gezamenlijk voorstellingen die van Kikkeriaanse makers zijn maar niet 

in onze zaal passen. Bv Zwarte Zon van Urland en Maria Maria Maria van de Veenfabriek 

op locatie in de Geertekerk. 

Set Up:

In 2022 gaan we live van start met Set Up. Deze organisatie rondom de digitalisering van 

de maatschappij ontwikkelde de laatste jaren een theatrale poot. De voorstelling Silicon 

Passion zal in Kikker te zien zijn tijdens een thema weekend, geflankeerd door installatie-

werk van Set Up dat door Corona nog niet live getoond werd. 

Het Huis Utrecht (HHU):

Drie keer per jaar initiëren we gezamenlijk een project onder de noemer Kikker X Het Huis. 

We presenteren installatiewerk van Tamar Blom, Alexandra Broeder en Playfield. Maar ook 

zijn we in gesprek over een miniversie van Beyond the Blackboxfestival van De Brakke Grond. 

Kikker op locatie 

We programmeren ongeveer één keer per maand in Het Huis Utrecht. In januari 

presenteren we Nineties Producties met Bring back the happening in de Stay Okay op 

het Neude. In april programmeren we in Zwembad De Kwakel: De Trojaanse Wijven 

on tour. In samenwerking met theatermaker Dewi Reijs hopen we hiermee ook nieuw 

publiek te bereiken.
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Reguliere programmering

Door op locatie te programmeren creëren we in 2022 meer ruimte voor seriebespelingen 

in onze eigen zalen. 

In 2022 trappen we het nieuwe seizoen in september weer af met Kikker Kiest: de 

favorieten van het vorige seizoen. We starten ook het programma in het kader van Kikker 

50 jaar!. Hoe dit er precies uitziet weten we nog niet: we zijn een werkgroep gestart met 

collega’s van verschillende afdelingen en (theater)makers. We willen deze mijlpaal vieren 

met onze ploeg, makers, publiek en de stad.

We houden vast aan onze loyaliteit jegens makers. Vaste bespelers als ‘t Barre land, 

Discordia, De Gemeenschap en Dood Paard, zijn te zien naast publiekslievelingen als Davy 

Pieters (Theater Rotterdam) en Charli Chung (Oostpool). De nieuwe midcareer generatie 

zoals BOG, Nineties Producties, Nastaran Razawi Khorasani/KOBE en Club Gewalt nemen 

een grotere plek in. Aluin komt maar liefst met twee grote producties, DOX toont een 

première en dernière. In het kader van de Coproducers tonen we in 2022 de Poezieboys 

met Yy. De tweede Coproducersvoorstelling (Dark)matter van Cherish Menzo valt in 2023. 

Ook een kleine selectie Vlaams werk is te zien: STAN, Benjamin Verdonck en De Nwe Tijd 

en we zijn bijzonder verheugd over de terugkeer van Abattoir Fermé. 

De selectie dans toont dansmakers als Connor Schumacher, Veerle van Overloop en 

Donna Chittick. Hier speciale aandacht voor een divers programma dat conceptuele dans 

afwisselt met meer maatschappelijk georiënteerde dans van cultureel diverse makers. 

Het jonge talent wordt in Moving Futures onder curatorschap van Jasper van Luijk 

(bekend van het Utrechtse SHIFFT) gepresenteerd. 

Utrechtse jonge makers (veelal afkomstig van de HKU, maar ook van Creative College en 

autodidacten) krijgen een week in de kleine zaal. Andere jonge makers krijgen een plek in 

Kikker Stelt Voor: een lijn waarbij we om de +/- drie weken een nieuwe maker aan publiek 

voorstellen. In 2022 zullen we onder anderen voorstellen: Loek de Bakker, Bosse Provoost, 

Sheralynn Adriaansz, Diane Mahin, Nita Kersten, Jose Montoya en Collectief Het Paradijs. 

Makers die nog beginnend zijn, maar niet nieuw voor Kikker krijgen ook een plek in de 

kleine zaal, zoals vanuit Likeminds of eenpitters als Lars Brinkman. Allemaal makers die 

prikkelende vormen bedenken of maatschappelijk geëngageerd spannend werk maken. 

Podium Hoge Woerd  
In het kort: 

- Utrecht 900 in juni (30 voorstellingen) met Het Filiaal Theatermakers 

- St. Maarten Parade in november als afsluiting Utrecht 900

- Doorontwikkeling zomerprogrammering 2022 en buitenprogrammering

- DansDonderdagen met context door De Dansers

In 2022 laat Podium Hoge Woerd op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen 

muziek, muziektheater, toneel, dans & hedendaags circus, jeugdtheater en cabaret 

zien. Van september tot en met mei. Iedere maand een compositie van ongeveer 16 

voorstellingen. De schoolvakanties zijn gevuld met jeugdtheatervoorstellingen. Ongeveer 

8 maandagen en dinsdagen presenteren we besloten schoolvoorstellingen. Verder 

realiseren we projecten in samenwerking met Cultuur19, Nieuw Utrechts Toneel, Het 

Filiaal theatermakers, Lister en anderen.
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Podium kiest programma’s die iets bij het publiek teweegbrengen. Eigentijdse 

voorstellingen met thema’s van nu; een actueel programma met nieuwe perspectieven 

van hedendaagse makers. Een programma dat resoneert bij het jongere en oudere publiek, 

dat inspireert, connectie maakt en aanzet tot nadenken, ontspannen en/of gesprek.

Ook hier is veel programmering voorzien van contextprogramma. Bij alle dansvoorstellin-

gen zijn inleidingen, bij veel jeugdprogramma’s workshops.  We proberen zo de band met 

ons publiek te verdiepen en verstevigen.

Podium wil het Leidsche Rijnse publiek uitdagen naar minder voor de hand liggende 

programma’s te komen. We zijn op zoek naar nieuwsgierig, jong en meer divers publiek.  

Al werken we in 2022 ook duidelijk aan het reactiveren van het eerder al bereikte publiek, 

dat onder invloed van corona nog de weg terug moet vinden.

Vaste bespelers en nieuwkomers

De afgelopen 5 jaar heeft Podium met een flink aantal theatergezelschappen een band 

opgebouwd. Noem het onze vaste bespelers. Nieuw werk van hen blijven we tonen. 

Voorbeelden zijn Toneelgroep Oostpool, Black Sheep Can Fly, George & Eran, Sadettin 

Kirmyzyüz, Meneer Monster, Tg Winterberg, Theater Artemis, Feikes Huis. Ook Utrechtse 

gezelschappen zijn bij ons thuis in 2022: Theatergroep Aluin, Het Filiaal Theatermakers, 

Nieuw Utrechts Toneel, Tjerk Ridder, De Dansers, 155 en SHIFFT. We hebben aandacht 

voor nieuwkomers en aanstormend talent uit het land en de stad: Glodi Lungungu, Kasper 

van der Laan, Tim Schouten, DIEHELEDING en de Illusionary Rockaz Company.

Afstemming met de stad en regio

Met de podia uit de stad hebben we zeer regelmatig overleg om de programmering af te 

stemmen. Met elkaar willen we zorgen voor een stadsbrede aansprekende en gevarieerde 

programmering. We maken ons samen sterk voor een stad waarin iets is voor iedereen.

Als actief lid van de Leidsche Rijn Connectie maken we ons als Podium sterk voor een 

doorontwikkeling van de culturele infrastructuur in het nieuwe stadsdeel.

De Herfststukjes, Lente Uitjes en Winterkost programmeren we samen met 7 theaters uit 

Utrecht, Amersfoort en Houten. Doel bij deze vakantieprogrammering is om iedereen van 

2-12 jaar het mooiste en beste jeugdtheater van nu te laten zien. We willen hiermee aan de 

start staan van een leven lang liefde voor theater.

Utrecht 900

Dit jaar bestaat Utrecht 900 jaar. Het Filiaal theatermakers speelt de hele maand juni de  

familievoorstelling Scheur in de Tijd op locatie in het Castellum. In totaal 30 voorstellingen, 

waaronder 20 schoolvoorstellingen. Scheur in de Tijd is een co-productie met Podium 

Hoge Woerd.

In november 2022 sluiten we Utrecht 900 af met de Sint Maarten Parade van Sharing 

Arts Society. Vanaf voorjaar ‘22 werkt Podium met haar partners in het Castellum 

(Steede en Museum Hoge Woerd) en wijkbewoners aan een groot community art project. 
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Bewoners van wijk 9 en 10 geven vorm aan dat deel van de groots opgezette parade, dat 

de Romeinse tijd vertegenwoordigd. 

Buiten Spelen

In 2022 starten we half mei met buiten spelen. Allereerst met het Gaudeamus-festival. 

Daarna speelt De Ilias van Aluin en Scheur in de Tijd met Het Filiaal theatermakers. We 

onderzoeken of we in augustus vier filmhuis-films in een outdoor-bioscoop kunnen 

vertonen. Ook drie avonden met bijzonder cabaret op ons buitenpodium staan op de 

planning. Telkens met een voorprogramma dat een link heeft met het theaterprogramma 

van het komende seizoen. Hiermee willen we het publiek kennis laten maken met 

programma dat nieuw voor hen is en hen uitnodigen om hiervoor terug te komen.

Nieuwe en bijzondere initiatieven

In de agenda van 2022 laten we bewust wat lege plekken voor belangwekkend aanbod dat 

zich aandient, initiatieven uit de omgeving, of nieuwe formats. 

Naast de al eerdergenoemde samenwerking met Het Filiaal Theatermakers is er meer:

- een mooi programma in het kader van de Keti Koti herdenking samen met wijk- en 

stadspartners in juni.

- Festival Gaudeamus strijkt in 2022 meerdere keren neer in Podium.

- Samen met Stadsschouwburg Utrecht laten we de locatie-voorstelling Straf! van 

BonteHond zien. Deze voorstelling, waarin taakgestrafte jongeren en hun verhalen 

de hoofdrol spelen, wordt in april met vrije en schoolvoorstellingen gespeeld op de 

Milieustraat op de Tractieweg.

- Najaar 2022 maken we een begin met het organiseren van kleine koffieconcerten 

in de foyer van Podium Hoge Woerd. We gaan dit doen op zondagen parallel aan 

jeugdprogramma in de theaterzaal.

- Verder is het plan te starten met een maandelijks programma onder de noemer Aangenaam 

Oponthoud of ISSUES (wertitel). De avond bestaat uit een lezing of voorstelling met een 

specifieke thematiek die vraagt om verdere verdieping of nader gesprek.

Doorlopende initiatieven

In samenwerking met Klub19 organiseren we een serie workshops speciaal met en voor 

jongeren. Dit mondt uit in het eerste door jongeren zelf georganiseerde Open Podium (een 

Podium Takeover) en hopelijk ook in een blijvend jongerenpanel, dat zelf programma’s 

gaat maken voor jongeren. 

Maar ook hier is er meer: Met het Nieuw Utrechts Toneel blijven we samen optrekken 

in onze zoektocht naar hechtere onderlinge samenwerking en nieuw, jong en diverser 

publiek. We hebben een gezamenlijke publieksverkenner die nieuwe contacten in de 

wijk legt en mensen meeneemt naar onze programma’s. En in januari 2022 speelt NUT 

een week lang het eerste NUT-Festival onder de noemer Goede Voornemens in Podium 

Hoge Woerd.
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En verder

De Bazuin-De Meern viert haar 100-jarig bestaan bij ons. Steeds vaker wordt onze studio 

als werkruimte gebruikt. In 2021 waren Tim Schouten, Het Nieuw Utrechts Toneel, Jack 

Wouterse, de Musical4Daagse en Jeugdtheaterschool Utrecht te gast. Hoe meer creatieve 

mensen aan het werk in het pand hoe beter. Podium wil dit vasthouden en zoeken naar 

huisgezelschappen.

3.2 Ontwikkeling van Makers 
(vanuit visie: ondersteunen en faciliteren)

De ontwikkeling van makers zit in het DNA van de organisatie. We geven ruimte, tijd en 

begeleiding om makers te laten groeien, experimenteren en hun signatuur te vinden. Dit 

gold altijd al voor Theater Kikker, maar nu ook in toenemende mate voor Podium Hoge 

Woerd, ook omdat daar meer vrije ruimte in de zaal en een studio aanwezig zijn.

Ondersteuning en ontwikkeling van jonge makers

Utrechtse Jonge makers krijgen een plek voor bespeling en montage in de kleine zaal van 

Theater Kikker zoals Tg WYF, Theater Tocht en Tg Tiefschnee. Ze presenteren zich in 

Kikker Experimenteert, zoals Serioos en Coupedeboule. Ze krijgen in de wandelgangen 

zakelijk, marketing en dramaturgisch advies. We doen er alles aan om hun voorstellingen 

mogelijk te maken. 

DOX

We onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking met DOX en DOXclub zoals we 

voor Corona deden. Zo kunnen we interessante makers parallel aan de vakopleidingen 

leren kennen. Jonge makers van kleur, interdisciplinair en autodidact.

HKU

Samen met de HKU en HHU zijn we een residentie- en begeleidingstraject gestart 

voor drie HKUstudenten. Deze makers bevragen we op hun signatuur, plannen en 

maatschappelijke positie. Daarnaast gaan we in gesprek over hun werk n.a.v. residenties. 

In 2022 zal Leoni Pirenne drie keer in de kleine zaal resideren met een scenografisch 

project. Ook zal programmeur Jolie deelnemen aan de Rivier; een programma dat 

studenten uitdaagt na te denken over hun makerschap. 

Utrechtse Lichting

Om de afstudeerjaren 2019, 2020 en 2021 een extra showcasemoment te bieden na 

Corona presenteren we de Utrechtse Lichting: na een open call selecteren we begin 2022 

samen met HHU en de HKU +/- 10 makers, die verschillende tijdslots in ons reguliere 

programma krijgen.
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Green Space

In coronatijd wilden we de kleine zaal inzetten voor theatrale installaties. In juni 2021 

hebben we na de tweede lockdown The Ear van Bianca Lurvink medemogelijk gemaakt 

d.m.v. een extra subsidie van de Gemeente Utrecht en het K.F. Hein Fonds. In 2022 volgen 

er nog twee scenografische makers die uitgedaagd worden van hun afstudeerproject een 

volwaardige theatrale ervaring te maken. Dat kan resulteren in een voorstelling of een 

interactieve expositie.

 

Kikker Residenties

Naast de residenties van de HKU, bieden we ook dansmaker Perry Gits een week ruim-

te en tijd. Daarnaast bieden we korte residenties aan die resulteren in het nieuwe 

Monsteren: Kikker Experimenteert. Tijdens deze residenties worden publiekspresentatie-

momenten gepland om bezoekers een kijkje in de keuken te geven. 

Deze laatste meer experimentele programma’s worden zowel geclusterd op een avond 

als als voorprogramma aangeboden. Dit laatste is nieuw en spannend, maar breekt 

hopelijk de blik van de bezoeker nog meer open. 

Steeds meer jonge maskers krijgen ook een podium in Leidsche Rijn. De Studio wordt 

goed gevonden voor repetitie, montage – soms gecombineerd met try-out en première 

in de zaal. Daarnaast is er een groeiend programma buiten en in samenwerking met 

bezoekende festivals waar jongere makers hun plek opeisen. We onderzoeken de 

mogelijkheid om vanuit Leidsche Rijn met Dear T. een ontwikkeltraject te starten.

4. Publieksbereik, marketing en communicatie 
In dit jaarplan geven we inzicht in de marketing & publiciteit op hoofdlijnen. Voor zowel 

Theater Kikker als Podium Hoge Woerd maken we specifieke keuzes in de marketing & 

publiciteit, passend bij de eigen identiteit van de afzonderlijke theaters, programmering en 

publiek. In grote lijnen richten we ons op het reactiveren van bestaand publiek en gaan we 

actief op zoek naar nieuw publiek. Nieuw publiek dat aansluit op nieuwe programmering 

en perspectieven. Dat doen we door het verhaal van onze theaters te vertellen, wie we zijn 

en wat we doen, met daarin oprechte aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.

4.1 Theater Kikker | Podium Hoge Woerd (TKPHW) gezamenlijk
Waar mogelijk presenteren we ons als één organisatie, zoals naar overkoepelende 

stakeholders als de gemeente, fondsen en samenwerkingspartners. We vertellen waar we 

goed in zijn, waarom we er zijn, onze waarde voor stad, regio, publiek en makers. Daarin 

benadrukken we onze positie in de keten. TKPHW is in dat opzicht als organisatie één, 

zowel intern als extern gericht. Binnen onze organisatie zijn er twee theaters met elk hun 

eigen profiel en merk, dat we voornamelijk inzetten voor extern gerichte m&p.
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4.2 Ontwikkeling van publiek
In 2021 merkten we flinke impact op de bezoekersaantallen en zijn we als theaters een 

deel van ons publiek kwijtgeraakt. Het landelijk beeld is dat het tijd nodig heeft om het 

publiek weer op te bouwen. In 2022 zal herstel van vertrouwen in theaterbezoek bij het 

publiek centraal staan. We hebben er vertrouwen in dat we de bezoekersaantallen weer 

kunnen opbouwen tot het niveau van voor corona. 

In het bereiken van nieuw publiek werken we intensief samen met (nieuwe) partners in 

de stad en in de wijken, Hierin is contact met sleutelpersonen publiek essentieel. Het publiek 

dat zich (weer) bij ons aansluit nemen we mee in onze avontuurlijke programmering. 

We starten 2022 met nieuwe websites voor beide theaters, een nieuwe huisstijl voor TK 

en een aangescherpte voor PHW, waarmee we onze identiteit scherper én toegankelijker 

maken. Hiermee worden onze sites toekomstbestendig voor communicatie met ons 

(nieuwe) publiek en voor de kaartverkoop.  

Naast de programmering, de nieuwe huisstijl en sites, investeren we ook in de 

vernieuwing van de inrichting van beide theaters, om zo onze huizen toegankelijk 

te maken voor divers publiek. Wanneer we nieuwe publieksgroepen willen bereiken 

moeten zij zich ook thuis kunnen voelen.

   

4.3 Publieksgroepen
Tijdens de coronaperiode hebben we geen continuiteit kunnen bieden aan ons reguliere 

publiek; ook geen nieuwe studenten en nieuwe bezoekers aan de jeugdvoorstellingen 

kunnen aantrekken. In 2022 zetten we dan ook in op een inhaalslag en focussen we op de 

volgende publieksgroepen: 

- ons reguliere, bestaande publiek: (re)activeren en stimuleren herhaalbezoek

- (nieuw) publiek passend bij nieuwe (co)programmering en samenwerkingen

- nieuw publiek door verbeterde toegankelijkheid, o.a. voor visueel en auditief beperkten

- (nieuw) publiek onder anderstaligen, zoals buitenlandse studenten, internationals, en 

voor wie taal een barriere is (LNP-programma)

- studenten >18 jaar en in studie/groepsverband (TK)

- gezinnen met kinderen van 2 tot 12 jaar en kinderen in basisschoolverband o.a. via 

Cultuur & School (PHW)

- jongeren 12-18 jaar en in voortgezet onderwijs/groepsverband (PHW)

4.4 Marketing & publiciteit
Onze aandacht gaat uit naar kwaliteit én kwantiteit: zoveel mogelijk van het juiste publiek 

passend bij onze programmering. We richten ons op de versterking van ons positieve 

imago onder ons publiek en hun betrokkenheid bij onze podia en programmering.

In alle communicatie houden we specifieke aandacht voor het bereiken van een divers en 

inclusief publiek. In de marketing en publiciteit geven we prioriteit aan:

Corporate marketing ter (re)activering van ons theaterprofiel 

- Vernieuwing van de huisstijl van TK en aanscherpen van de huisstijl van PHW, gebaseerd 

op de kernwaarden en de scherper gedefinieerde identiteit van de locaties en werkingen.
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- Lancering van de nieuwe websites in de vernieuwde huisstijlen, met onder meer ruimte 

voor inhoudelijke informatie, gezelschappen en makers. Dit wordt vormgegeven in een 

online magazine, verbeterde filterfuncties, makerspagina’s en de toegankelijkheid van de 

websites voor auditief en/of visueel beperkten.

- Sterke focus op doelgerichte online marketing in combinatie met traditionele offline 

marketing. We produceren alleen het noodzakelijke aan gedrukte middelen zoals flyers 

en affiches, om onze CO2-footprint te beperken.

- Het vieren van Kikker 50 jaar!.

- Corporate campagnes en zichtbaarheid in de stad.

- Zichtbaarheid van onze gebouwen en theaters daarbinnen.

- Veilige, gastvrije en persoonlijke ontvangst van ons publiek.

Programmamarketing ter (re)activering van het publiek

- We communiceren specifieke programmalijnen en randprogramma zoals inleidingen/

nagesprekken, masterclasses/workshops. Hiermee geven we inhoud aan onze 

gewaardeerde gidsfunctie (duiding en selectie).

- We leggen persoonlijk contact met o.a. scholen, buurthuizen, jongerenwerk.

- We bieden het bijwonen van open repetities (TK) en maakproces (residenties in HHU) aan.

- M&p in samenwerking met stadsgezelschappen en partners, zoals genoemd in de 

programmering. 

- We zetten (online) ambassadeurs/influencers in die in contact staan met onze 

publieksgroepen.

- M&p voor jeugdtheater (in de vakanties) i.s.m. theaters in de stad en regio (Herfststukjes, 

Winterkost, Lente Uitjes)

- We versterken betrokkenheid onder jeugd en jongeren door deelname aan panels.

Prijsstrategie

We hanteren bij TK een vast, aantrekkelijk studententarief in seizoen 21/22 en zetten dit 

voort in seizoen 22/23. Voor beide theaters onderzoeken we aanpassing van de tarieven 

voor jeugdvoorstellingen t.b.v. meer publiek. We voeren geen prijsverhoging door voor 

seizoen 22/23. 

Publieksonderzoek

We meten de effecten van onze marketinginspanningen op de kaartverkoop, onder 

meer via onze verkoopcijfers, het bereik en de conversie vanuit online mediakanalen. 

Daarnaast meten we de ervaringen van onze bezoekers over het weer naar theater 

gaan, en spreken we tijdens voorstellingsavonden regelmatig met ons publiek over hun 

ervaringen.

Marketing voor verhuurmogelijkheden

De dichtheid van het programma tot en met einde seizoen 21/22 maakt dat hier geen 

actieve marketing nodig is. We worden goed gevonden en moeten vooralsnog meer 
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mensen teleurstellen dan we kunnen inplannen. Een inventarisatie van potentiele m&p 

platforms voor locaties is reeds gedaan.

Interne communicatie

In de loop van 2022 zal worden gewerkt aan de interne vertaling van de kernwaarden 

in concrete handvatten. Ter versterking van de onderlinge binding bouwen we 

momenten in door het jaar heen waarin medewerkers en vrijwilligers elkaar weer live 

kunnen ontmoeten. Vanuit het MT worden medewerkers op de hoogte gehouden door 

afwisselend een nieuwsbrief van de directeur en MT-verslagen. 

Met al het voorgaande streven we in 2022 naar de volgende bezoekcijfers:

17.000 Podium Hoge Woerd regulier + 3.000 Utrecht 900 = 20.000

20.000 Theater Kikker regulier

Dit is gebaseerd op 80% van het reguliere bereik in verband een ‘Coronanasleep’. Het 

volledig activeren van het publiek zal naar verwachting duren tot najaar 2022.

5. Organisatieontwikkeling

5.1 Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling samenhang TK en PHW

De overkoepelende kernwaarden van onze theaters zijn: ontwikkeling, uitgesproken en 

verbonden. Verbinding is er dan ook degelijk intern, want de samenhang tussen Theater 

Kikker en Podium Hoge Woerd krijgt steeds meer vorm. Een paar voorbeelden:

- Onze nieuwe technici zijn specifiek aangenomen om op beide locaties werkzaam te zijn.

- De medewerkers op kantoor werken vaker de ene dag op Kikker en de andere dag op 

Hoge Woerd. 

- Vanaf de start van dit seizoen is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld voor beide 

theaters samen.

- De bureaumedewerker zal in 2022 meer verantwoordelijkheden krijgen in Hoge Woerd, 

in plaats van alleen in Kikker werkzaamheden uit te voeren.

- Sinds 2021 bestaat de exploitatiesubsidie van de gemeente Utrecht uit één beschikking 

voor beide theaters en in de jaarrekening wordt het ook als één geheel gezien. 

Interne beheersing

Er zijn op het gebied van professionalisering het afgelopen jaar al veel veranderingen 

ingezet binnen de organisatie. Denk hierbij aan het overstappen van planningsysteem 

of het digitaliseren van de financiële administratie. Door corona en de bijbehorende 

intensieve opstart van het seizoen ‘21-22 is dit proces wat vertraagd. In 2022 willen 

we echter een aantal belangrijke stappen zetten op het gebied van interne controle en 
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beheersing. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat het bestuur zich comfortabel genoeg 

voelt om meer afstand te nemen van de organisatie en uiteindelijk te transformeren naar 

een RvT-model. Onderstaand een korte omschrijving van de verschillende stappen:

- Tussentijdse monitoring van het budget van de afdelingen programmering, marketing en 

techniek

- Afstappen van het handmatig opstellen van rapportages in Excel. Het hoofd 

Bedrijfsvoering dient te functioneren als controller en zich meer toe kunnen leggen op 

het analyseren van de cijfers en adviseren van de directie. 

- Altijd een kwartaalrapportage genereren inclusief actuele exploitatie- en 

liquiditeitsprognose 

- Opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

- Handboek administratieve organisatie opstellen, waarin duidelijk is vastgelegd hoe 

bepaalde processen verlopen en waar verantwoordelijkheden liggen

De ambitie is om deze stappen in juni 2022 te hebben gerealiseerd. 

Implementatie Yesplan

Sinds de start van het seizoen 2021-2022 werkt de gehele organisatie met het 

planningssysteem Yesplan. Door het overstappen van iTheatre naar dit nieuwe systeem 

zijn er veel werkprocessen tegen het licht gehouden. Yesplan biedt meer mogelijkheden 

dan iTheatre, waardoor er meer inzicht ontstaat en werk efficiënter kan verlopen. Een 

aantal voordelen op een rij:

- Er is een koppeling met het kaartverkoopsysteem, waardoor in het planningsysteem  

per voorstelling live te zien is hoeveel kaarten er op dat moment zijn verkocht

- Deze koppeling heeft tevens als voordeel dat de medewerker kaartverkoop de 

voorstellingen niet meer handmatig in het kaartverkoopsysteem hoeft in te voeren:  

dit scheelt veel werk en is minder foutgevoelig

5.2 Beheer 
Eind 2021 ontstond er een vacature Hoofd Techniek & Beheer. Deze hebben we vanaf 1 

november 2021 weten in te vullen. Daarmee verwelkomen we een frisse blik op de orga-

nisatie en aandacht voor nieuwe speerpunten.

In 2022 zullen we beginnen met werken volgens een op te stellen 

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Dit was een eerder geformuleerde ambitie, maar nu 

toch echt een noodzaak, ook vanwege de toegekende investeringssubsidie. 

Het beheer van Theater Kikker verdient aandacht. Achterstallig onderhoud (o.a. vloer 

kleedkamer kleine zaal en foyer) zal in 2022 worden uitgevoerd.

In Podium Hoge Woerd zal de huismeester zich ontfermen over o.a. defecte rolluiken en 

problematische afwatering. We verwachten dit medio 2022 af te ronden.

Verder spelen er (gelukkig) geen grote problemen op het gebied van gebouwbeheer en 

is de relatie met de huiseigenaar (de gemeente) goed te noemen. Daarnaast hebben we 

ook veel (achterstallig) onderhoud in tijden van lockdown kunnen uitvoeren.
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5.3 Ontwikkeling van collectief beleid op Diversiteit & Inclusie
In oktober 2021 is een eerste start gemaakt met duurzame planvorming op het gebied van 

Diversiteit & Inclusie. Samen met MT, directie en bestuur zoeken we naar een passend 

traject, begeleid door specialisten. Hier is een aantal uitgangspunten aan verbonden:

1. Deelname van de hele ploeg inclusief bestuur

2. Eigenaarschap van alle betrokkenen

3. Concrete vertalingen voor iedereen: ‘wat kan ik bijdragen?’

De opbrengst van dit langlopende traject, met wenselijke start in 2022, zal zijn een 

ingebed bewustzijn, een verankerd en overdraagbaar beleid, en concrete doelstellingen 

en interventies op het gebied van D&I.

5.4 Ontwikkeling Personeel
In 2022 zal samen met de personeelsvertegenwoordiging worden gewerkt aan het 

personeelsplan. Een dynamisch document. Daarin worden secundaire arbeidvoorwaarden 

verankerd, maar ook de richting van ontwikkeling bepaald. We willen een wendbare 

organisatie zijn, waar regelmatig openingen ontstaan. Dat betekent dat we flexibele 

arbeidsplaatsen moeten behouden. De balans tussen goed werkgeverschap en flexibileit/

mobiliteit moet daarbij doorlopend worden bewaakt. Daarnaast bieden we ruimte aan 

medewerkers om zich te professionaliseren in hun vakgebied.

We zullen 2022 aangrijpen om het gezamenlijke ontwikkeltraject D&I vorm te geven. 

Ook maken we werk van het vinden van inspiratie in het kader van Kikker 50 jaar! We 

kijken terug maar toch ook vooral vooruit.

5.5 Ontwikkeling bestuur 
In 2021 werd door het bestuur besloten om te verkennen of een Raad van Toezicht model 

passender zou kunnen zijn. Dit proces loopt door in 2022. 

Een rooster van aftreden en een directiereglement, waarin taken en bevoegdheden van 

directie en bestuur helder worden beschreven, zullen in 2022 worden opgeleverd.

6. Financiën
De begroting 2022 is als bijlage inclusief toelichting bij dit jaarplan in te zien. Een aantal 

(voorzichtige) uitgangspunten is daarbij gehanteerd:

1. Een heel jaar kunnen we de volledige publiekscapaciteit van onze theaters gebruiken 

voor meer dan 450 geplande voorstellingen.

2. We verwachten 80% (37.000 + 3.000 bezoekers) van het reguliere bereik en dus ook in-

komsten uit recette en horeca te realiseren. 

3. We verwachten 70% van de reguliere inkomsten uit verhuur te realiseren, ook vanwege 

de zeer hoge programmabezetting van onze ruimtes tot en met zomer 2022.

4. We vieren ‘Kikker 50 jaar!’ onverkort met de ploeg, de makers, het publiek en de stad in 

najaar 2022
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5. In 2022 maken we gebruik van huurkorting (10.000) en de PodiumStartRegeling (80.000) 

als coronasteunmaatregelen.

6. De investeringssubsidie 2021-2024 is terug te vinden in een apart overzicht.

Met deze kaders komen we uit op een verlies van 104.000, hetgeen we kunnen opvangen met 

de opgebouwde bestemmingsreserve ‘Coronatekort’, bestaand uit dotaties uit 2020 en 2021.

7. En verder
In breed verband (podia, makers en HKU) wordt nagedacht over de noodzaak om de 

infrastructuur voor Theater en Dans in Utrecht op te waarderen in de komende jaren. Na 

een verkenning door Jeffrey Meulman schreef Jan van der Putten (o.a. Verkadefabriek) 

i.s.m. een projectgroep, waar ook Stichting Theater Kikker deel van uitmaakt, een 

ambitiedocument. In dit document staat beschreven wat het vooruitstrevende profiel zou 

moeten worden van een aanvullend kunstencentrum. Een middenzaal, een kleine zaal en 

diverse studio’s die ruimte bieden aan elke denkbare presentatievorm en aansluit op de 

openbare ruimte.

Wij zijn hier enthousiast over, ook omdat het inhoudelijk aansluit bij de rol die we als 

TKPHW spelen. We blijven hierbij betrokken en zullen in een later stadium ons profiel 

laten meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Mogelijkheden voor residenties, langere 

speelperiodes en werkbare ruimte in de agenda liggen daarbij in de lijn der verwachting 

bij vooral Theater Kikker.

2022 zal een jaar worden waarin Theater Kikker en Podium Hoge Woerd de weg 

terugvinden naar een precorona situatie en het vertrouwde publiek. Maar teruggaan is 

niet het uitgangspunt, we zullen vooruit kijken en nieuwe routines ontwikkelen. Alleen 

dan kunnen we werkelijk pretenderen een onderdeel te zijn van de samenleving, die niet 

meer hetzelfde is als 1,5 jaar geleden. 

In theater ligt de wereld in al haar verschijningsvormen voor het grijpen…aan ons de taak 

om die diversiteit te laten zien en horen.


