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Bestuur aan het woord 

Als tussenjaar gaat 2021 de boeken in. Door corona leek de tijd stil te staan 
en raakten we het besef van tijd kwijt. De avonden leken op elkaar, zo 
zonder uitgaansleven. 

Toch is er veel gebeurd, zeker in de podiumkunsten. We begonnen en 
eindigden in lockdown en kenden tussendoor alle varianten van beperkingen 
zoals 1,5 meter afstand houden, toegang met QR code, open tot 17 uur. Het 
was hollen en stil staan. Routine wilde het maar niet worden, gelukkig maar. 
Iedereen werd er horendol van, zowel bezoekers, producenten alsook de 
podia.
Nu de besmettingen wegebben, merken podia pas echt hoe uitgeput de 
organisaties zijn van de coronatijd. Ook is er, nu alles weer op volle toeren 
draait, een nijpend tekort aan personeel. Het publiek komt nog wat aarzelend 
over, maar de meeste podia staan er financieel toch goed voor. Dit komt mede 
dankzij de ruimhartige steun van overheden. Wel is er nog een weg te gaan, 
willen de podia weer functioneren zoals voor maart 2020.
Het streven naar herstel is niet alleen een verlangen naar de tijd voor corona. 
Er zijn gedurende deze rare tijd nieuwe ervaringen opgedaan die beklijven, 

zoals flexibeler programmeren of online vertonen. Ideeën die door de 
Denktank Corona zijn samengevat, zodat we er de komende tijd wat mee 
kunnen doen. Zo bezien, is 2021 geen verloren tijd geweest.
De VSCD deed het hele jaar haar uiterste best de leden zo goed mogelijk te 
ondersteunen, door hun belang uit te dragen in de pers, naar de politiek 
en door goede afspraken te maken met producenten. Door de fusie met 
de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia staan we nog sterker op alle 
fronten. Eind 2021 telden we 150 leden, waarmee we terug zijn op het niveau 
van tien jaar geleden. Alle reden om vol vertrouwen en optimisme het jaar  
‘na corona’ in te gaan.

Gea Zantinge, voorzitter van het bestuur
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januari
  Volkskrant   Hoe staan deze culturele instellingen ervoor aan de vooravond van 

misschien wel een verlengde lockdown?
  Lancering Podiumkids Thuis   Theater kijken als onderdeel van 

thuisonderwijs.
  Plenair coronadebat  in de Tweede Kamer. De Taskforce roept de fractievoorzitters 

op om de cultuursector perspectief te bieden.
  De Taskforce culturele en creatieve sector    roept de burgemeesters van 

Nederland op om de extra coronasteunpakketten van het kabinet voor gemeenten ten 
behoeve van cultuur ook daadwerkelijk aan cultuur ten goede te laten komen. 

  Onderzoek Hendrik Beerda Brand Consultancy   Meer waardering voor 
cultuur in coronajaar: ‘Maatregelen op waarde geschat’.

  Masterclass ‘Aan de slag met de Code Culturele Diversiteit en Inclusie in de 
podiumkunstensector’ als onderdeel van de Academie van de Podiumkunsten.

  Brief Taskforce culturele en creatieve sector    naar de Tweede Kamer 
waarin gepleit wordt voor economische steun, herstel en een duidelijke routekaart.

  NOS:   Friese theaters zoeken samenwerking om coronacrisis te overleven.
  De belofte   Een hoopvolle boodschap voor de hele kunstensector uitgezonden op 

NPO 1, 2 en 3.
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-staan-deze-culturele-instellingen-ervoor-aan-de-vooravond-van-misschien-wel-een-verlengde-lockdown~b7d2ba2a2/
https://www.youtube.com/watch?v=VDCsjsbpxp4
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/01/Brief-Taskforce-culturele-en-creatieve-sector-aan-fractievoorzitters-12-januari-2021-1.pdf
https://www.kunsten92.nl/burgemeesters-steunpakketten-cultuur/
https://www.kunsten92.nl/burgemeesters-steunpakketten-cultuur/
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6102092/meer-waardering-voor-cultuur-in-coronajaar-maatregelen-op-waarde-geschat.html
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-Taskforce-culturele-en-creatieve-sector-aan-Kamer-over-de-uitbreiding-steunpakket-27-jan-2021-B.pdf
https://nos.nl/regio/friesland/artikel/90778-friese-theaters-zoeken-samenwerking-om-coronacrisis-te-overleven
https://vscd.nl/nieuws/lancering-van-de-belofte


  Aanvraagloket Kickstart Cultuurfonds open. In 2021 was er ook geld beschikbaar 
voor de livestreams van voorstellingen.

  NU.nl:   Theaters vragen kabinet meer dan 30 man per zaal toe te staan na lockdown.
  Persbericht VSCD:   Nieuwe routekaart zoveelste domper voor de podia.
  Trouw:   Aan de deur om een vaccinatiebewijs vragen? ‘Nee, dat gaan we niet doen.’
  Fonds Podiumkunsten biedt financiële compensatie voor vrije producties die 

ingepland stonden en door corona niet of gedeeltelijk kunnen doorgaan. 
  Podium Cadeaukaart heeft een speciaal affiliatie programma ontwikkeld  

voor de podia. Het is nu ook voor online aankopen mogelijk om provisie te ontvangen.
  De regeling ‘Bewaar je ticket. Geniet later’   wordt verlengd.
  Webinar Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen in tijden van corona.  

Door de VSCD georganiseerd in samenwerking met XpertHR.
  Lancering Cultuur Innovatie Fonds   Limburg.
  Lunch met minister Van Engelshoven Voorafgaand aan het Fieldlab evenement 

in het Beatrixtheater vindt er een lunch met minister van Engelshoven plaats. Gabbi 
Mesters is namens de VSCD aanwezig.

  Fieldlab evenement in het Beatrixtheater Guido Weijers speelt een 
testvoorstelling voor 500 bezoekers. 

  Nieuwe website   voor netwerkvereniging Gelderse Podia.
  VNG-publicatie ‘Corona, cultuur en gemeenten’   Een informatiegids 

over gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur.
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https://www.nu.nl/film/6114014/theaters-vragen-kabinet-meer-dan-30-man-per-zaal-toe-te-staan-na-lockdown.html
https://www.vscd.nl/nieuws/nieuwe-routekaart-zoveelste-domper-voor-de-podia
https://www.trouw.nl/economie/aan-de-deur-om-een-vaccinatiebewijs-vragen-nee-dat-gaan-we-niet-doen~b2cdfac6/
https://vscd.nl/nieuws/de-regeling-bewaar-je-ticket-geniet-later-wordt-verlengd
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210218_93752169
https://www.geldersepodia.nl/
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/vng-gids-corona-cultuur-en-gemeenten-feb-2021_0.pdf


april

  P10 gaat van start als nieuwe overlegkring. Lucia Claus, directeur Stadsschouwburg Utrecht wordt  
voorzitter. Mirthe van Merwijk ondersteunt vanuit haar rol als verenigingscoördinator VSCD.

  In 2020 kondigde premier Rutte op deze dag aan dat alle culturele instellingen hun deuren  
moesten sluiten, een jaar later is dit wederom het geval.

  Theaters in meer dan 30 landen openen digitaal de deuren om Wit Konijn, Rood Konijn   te spelen.
  De werkgroep Scholten brengt advies uit over ‘Bespelingscondities theaterseizoen 2021-2022’.   
  De VSCD pleit samen met de NAPK, VNPF en in Europees verband met PEARL om verlaging van het  

btw-tarief voor livestreams van 21% naar 9%.
  Webinar over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) georganiseerd door  

de VSCD in samenwerking met de VNPF en Stadhouders Advocaten. 
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  Nieuwsuur   Gabbi Mesters vertelt over de Pilot Testen voor Toegang.
  Online kennisbijeenkomst ‘Belastingregels voor culturele instellingen, artiesten 

en freelancers’.  Door de VSCD georganiseerd in samenwerking met All Arts Belastingadviseurs als 
onderdeel van de Academie van de Podiumkunsten.

  Pilot Testen voor Toegang van start. In totaal doen 43 VSCD-leden mee.
  Raad voor Cultuur adviseert het rijksbudget voor cultuur, erfgoed en media structureel met 477 

miljoen euro en incidenteel met 83 miljoen te verhogen.
  OP1   Lancering van de campagne ‘Mooier dan ooit’ door Albert Verlinde.
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https://www.vscd.nl/nieuws/na-een-jaar-coronabeperkingen-openen-theaters-de-digitale-deuren
https://vscd.nl/belangenbehartiging/corona
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/549913/Nieuwsuur.html
https://op1npo.nl/2021/04/21/albert-verlinde-en-karin-bloemen-over-de-nieuwe-campagne-mooier-dan-ooit/


juni

mei
  Persbericht VSCD:   

Podia willen ruimere zaalcapaciteit 
en gratis toegangstest.

  Persbericht Podiumkunsten 
Alliantie:    Podia, festivals 
en producenten staan voor 
keuzevrijheid bij inzet sneltesten.

  Tijdelijke wet testbewijs  
Covid 19 aangenomen door de 
Tweede Kamer.

  Informatiebijeenkomst  
fusie WNP en VSCD.

  Persbericht VSCD:   
VSCD is blij met verruiming, 
maar kijkt vooral uit naar nieuw 
theaterseizoen.

  Algemene Ledenvergadering 
VSCD
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  Metro:   Driekwart theaters en concertzalen blijft dicht op 5 juni.
  Theaters, concertzalen en musea mogen weer open. Er mogen maximaal 

50 personen per zaal aanwezig zijn en 250 personen als de capaciteit 1000+ is. Er moet 
gewerkt worden met Testen voor Toegang en het 1,5 meter protocol. 

  Oprichting Denktank Post Corona op initiatief van de Podiumkunsten Alliantie 
(VSCD, NAPK, VNPF, VVTP, Vlakke Vloer Platform).

  Webinar ‘Betaaloplossingen voor theaters, schouwburgen en podia’ 
door de VSCD georganiseerd in samenwerking met Worldline.

  Het kabinet versoepelt verder. Er mag weer 100% van de capaciteit gebruikt 
worden, als er wordt gewerkt met Testen voor Toegang en het coronatoegangsbewijs. 
Zonder coronatoegangsbewijs geldt 1,5 meter afstand.

  Kennisbijeenkomst over bouw en renovatie georganiseerd door de 
VSCD in samenwerking met STEAD Advisory, als onderdeel van de Academie van de 
Podiumkunsten.
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https://vscd.nl/nieuws/podia-willen-ruimere-zaalcapaciteit-en-gratis-toegangstest
https://www.vscd.nl/nieuws/podia-willen-ruimere-zaalcapaciteit-en-gratis-toegangstest
https://www.vscd.nl/nieuws/podia-willen-ruimere-zaalcapaciteit-en-gratis-toegangstest
https://vscd.nl/nieuws/podia-festivals-en-producenten-staan-voor-keuzevrijheid-bij-inzet-sneltesten
https://vscd.nl/nieuws/podia-festivals-en-producenten-staan-voor-keuzevrijheid-bij-inzet-sneltesten
https://www.vscd.nl/nieuws/podia-festivals-en-producenten-staan-voor-keuzevrijheid-bij-inzet-sneltesten
https://www.vscd.nl/nieuws/podia-festivals-en-producenten-staan-voor-keuzevrijheid-bij-inzet-sneltesten
https://www.vscd.nl/nieuws/podia-festivals-en-producenten-staan-voor-keuzevrijheid-bij-inzet-sneltesten
https://vscd.nl/nieuws/vscd-is-blij-met-verruiming-maar-kijkt-vooral-uit-naar-nieuw-theaterseizoen
https://www.vscd.nl/nieuws/vscd-is-blij-met-verruiming-maar-kijkt-vooral-uit-naar-nieuw-theaterseizoen
https://www.vscd.nl/nieuws/vscd-is-blij-met-verruiming-maar-kijkt-vooral-uit-naar-nieuw-theaterseizoen
https://www.vscd.nl/nieuws/vscd-is-blij-met-verruiming-maar-kijkt-vooral-uit-naar-nieuw-theaterseizoen
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/06/theaters-concertzalen-5-juni-coronavirus-maatregelen/
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juli

  In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt  
de Taskforce culturele en creatieve sector  
dat met zorgvuldig ontwikkelde protocollen de sector veilig 
open kan. De Taskforce dringt aan op snelle duidelijkheid 
van het kabinet over de (her)openingscenario’s en op het 
handhaven van specifieke ondersteuning.

  Actualisatie Advies werkgroep Scholten   
Bespelingscondities theaterseizoen 2021-2022’.

  Bekendmaking nominaties VSCD Mimeprijs.   
  Bekendmaking nominaties VSCD Dansprijzen.   
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  Bekendmaking nominaties VSCD Toneelprijzen.   
  Bekendmaking nominaties VSCD Jeugdtheaterprijzen.   
  De Taskforce culturele en creatieve sector    stuurt een 

brief aan de ministeries van Financiën, SZW, EZK, OCW, BZK waarin 
gesteld wordt dat de afbouw van noodsteun aan de culturele sector 
onverantwoord is.

  Door een snelle toename van het aantal coronabesmettingen 
gelden er weer strengere maatregelen. Voor toegang moet 
gebruikt worden gemaakt van Testen voor Toegang, slechts 2/3 van de 
capaciteit mag worden gebruikt. 

  De Taskforce culturele en creatieve sector vraagt met klem 
aandacht aan het kabinet voor de desastreuze gevolgen, die de nieuwe 
maatregelen met name hebben voor festivals, evenementen en (pop)
podia.

  Presentatie DIP door Loes Hogenboom, directeur DIP, over de laatste 
ontwikkelingen op dat moment.

  Bekendmaking nominaties VSCD Cabaretprijzen.   
  De Volkskrant:   Alex Klaassen, Sara Kroos en Claudia de Breij 

maken kans op cabaretprijs Poelifinario.
  Extra Algemene Ledenvergadering VSCD om een definitief 

besluit te nemen over de fusie WNP en VSCD.

9

https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/08/Brief-Taskforce-CCS-aan-Kamer-tbv-debat-18-augustus-2021.pdf
https://vscd.nl/images/ACTUALISATIE-ADVIES-BESPELING-21-22_VSCD.pdf
https://vscd.nl/nieuws/nominaties-mimeprijzen-2020-en-2021
https://vscd.nl/nieuws/nominaties-dansprijzen-2021-bekend
https://www.vscd.nl/nieuws/18-nominaties-vscd-toneelprijzen
https://vscd.nl/nieuws/zilveren-krekels-nominaties-vscd-jeugdtheaterprijzen-bekend
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/07/Reactie-taskforce-ccs-op-heroverweging-steunmaatregelen.pdf
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/07/Reactie-taskforce-ccs-op-heroverweging-steunmaatregelen.pdf
https://www.kunsten92.nl/onderwerpen/taskforce-culturele-creatieve-sector/
https://vscd.nl/nieuws/nominaties-cabaretprijzen-2020-en-2021
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/alex-klaassen-sara-kroos-en-claudia-de-breij-maken-kans-op-cabaretprijs-poelifinario~b111b748/


september

oktober

  Uitreiking VSCD Toneel-, Mime- en 
Jeugdtheaterprijzen tijdens het Gala van het Nederlands Theater.

  NOS:   Belangrijkste toneelprijzen naar Naomi Velissariou en Emmanuel 
Ohene Boafo.

  Fusie WNP en VSCD is een feit. De activiteiten van de WNP zijn nu 
onderdeel van de VSCD. Zo houdt de nieuwe Kring Werkgeverszaken de cao 
Nederlandse Podia in stand.

  De Taskforce culturele en creatieve sector roept het demissionair 
kabinet met klem op om de noodsteun voort te zetten zolang er geen  
herstelplan is.

  Bekendmaking VSCD Oeuvreprijs voor Waardenberg en De Jong.  
  De culturele sector mag weer open. Met gebruik van het corona-

toegangsbewijs kan 100% van de capaciteit benut worden.
  Kennisbijeenkomst Fondsenwerving ‘Van vrienden moet je  

het hebben’ door de VSCD georganiseerd, in samenwerking met LVWB 
Fundraising, als onderdeel van de Academie van de Podiumkunsten. 

  De Taskforce culturele en creatieve sector krijgt de Prijs van de Kritiek 
2021.    De verzamelde Nederlandse theatercritici lauweren de lobby- 
koepel vanwege de ‘intensieve en eendrachtige behartiging van de belangen  
van de cultuursector tijdens de coronacrisis’.
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  Uitreiking VSCD Dansprijzen tijdens het 
Nederlandse Dansdagen Gala in Theater aan het 
Vrijthof te Maastricht.

  Uitreiking VSCD Cabaretprijzen in 
Diligentia te Den Haag tijdens het PEPER festival.

  NOS:    Cabaretprijzen naar Sara Kroos,  
Alex Klaasen en Elke Vierveijzer.

  Online kennissessie: ‘vaccinatie of testbewijs 
op de werkvloer’ door de VSCD georganiseerd  
in samenwerking met Stadhouders Advocaten.

  Eerste bijeenkomst van de Kring Werkgevers-
zaken. De focus ligt hierbij op input voor en 
deelname aan de onderhandelingen over de cao 
Nederlandse Podia 2022 en het Sociaal Fonds 
Nederlandse Podia.

1

25

26

26

27

10

https://nos.nl/artikel/2397453-belangrijkste-toneelprijzen-naar-naomi-velissariou-en-emmanuel-ohene-boafo
https://www.kunsten92.nl/onderwerpen/taskforce-culturele-creatieve-sector/
https://www.kunsten92.nl/onderwerpen/taskforce-culturele-creatieve-sector/
https://vscd.nl/nieuws/vscd-oeuvreprijs-voor-waardenberg-en-de-jong
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/prijs-van-de-kritiek-2021-voor-taskforce-culturele-en-creatieve-sector/
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/prijs-van-de-kritiek-2021-voor-taskforce-culturele-en-creatieve-sector/
https://nos.nl/artikel/2403136-cabaretprijzen-naar-sara-kroos-alex-klaasen-en-elke-vierveijzer


november
  Persbericht VSCD:    Theatersector vol onbegrip over selectief OMT advies.
  Om het aantal besmettingen terug te dringen, gelden er weer strengere maatregelen. Er mogen maximaal  

1250 mensen per zaal aanwezig zijn en er moet gewerkt worden met het coronatoegangsbewijs.
  De Taskforce pleit voor noodsteun    om de acute gevolgen van de beperkende maatregelen te compenseren  

én dringt erop aan om concrete maatregelen en budget voor herstel en transitie niet langer uit te stellen.
  Thomas Oliemans ontvangt De Ovatie: de VSCD Klassieke Muziekprijs.   De prijs is tijdens de live 

uitzending van Podium Witteman uitgereikt aan de bariton en pianist.
  NU.nl:     Theaters, bioscopen en musea sluiten om 17.00 uur, 1,5 meter weer van kracht.
  Er gelden weer nieuwe maatregelen, de grootste tegenvaller is: vanaf 17.00 uur gaat ‘bijna alles’ dicht.  

De sluitingstijd geldt ook voor evenementen en kunst en cultuur.
  Algemene Ledenvergadering VSCD
  De Taskforce culturele en creatieve sector reageert op de nieuwste maatregelen: er is 100% compensatie nodig.

december

  Kennisbijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen 2022  door de VSCD 
georganiseerd als onderdeel van de Academie van de Podiumkunsten.

  Het Parool:  Reacties op nieuwe lockdown: ‘Het wordt zo alleen maar zwaarder’.
  Nederland gaat in lockdown, er geldt weer een algehele sluiting. 
  Kerstgroet van bureau VSCD.
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https://www.vscd.nl/nieuws/theatersector-vol-onbegrip-over-selectief-omt-advies
https://www.vscd.nl/nieuws/theatersector-vol-onbegrip-over-selectief-omt-advies
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/05/Brief-Taskforce-15-nov-2021-voor-Coronadebat-16-nov-2021.pdf
https://vscd.nl/nieuws/thomas-oliemans-wint-vscd-klassieke-muziekprijs
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6169978/theaters-bioscopen-en-musea-sluiten-om-1700-uur-15-meter-weer-van-kracht.html
https://www.kunsten92.nl/verzwaring-van-coronamaatregelen-heeft-grote-impact-op-culturele-en-creatieve-sector/
https://vscd.nl/nieuws/kennisbijeenkomst-gemeenteraadsverkiezingen-2022
https://www.parool.nl/nederland/reacties-op-nieuwe-lockdown-het-wordt-zo-alleen-maar-zwaarder~bf7315cb/


Belangenbehartiging
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Beperkingen en versoepelingen

   Het jaar 2021 stond in het teken van corona, 

beperkingen en versoepelingen. Elke denkbare 

beperking is wel een keer opgelegd: gehele sluiting, 

sluiting om 17 uur, beperking van 50 tot 1250 

mensen, 1,5 meter afstand met test en zonder test, 

geen staande evenementen, geen horeca. In totaal 

konden podia in 2021 over gemiddeld 31% van hun 

zaalcapaciteit beschikken. 

Funester was de onvoorspelbaarheid van de 

maatregelen, welke vaak de volgende dag al in gingen. 

De VSCD heeft met andere partijen geprobeerd om 

hier enige lijn in te brengen, echter tevergeefs. Elke 

persconferentie weer werd iedereen overvallen, ook het 

publiek.

Ondanks succesvolle fieldlabs, die we samen met de 

evenementensector begin 2021 organiseerden, heeft 

het kabinet de resultaten niet gebruikt om tot slimme 

versoepelingen te komen. Vooral staande concerten 

hadden gered kunnen worden. Voor de theaters, maar 

vooral voor de poppodia en evenementensector een 

hard gelag.

We maakten ons hard voor toegang met een testbewijs 

om de podia veilig open te krijgen. Na evaluatie onder 

de 43 podia die deelnamen aan de pilot, zetten we met 

succes een stevige lobby in voor Testen voor Toegang. 

Podia kregen de keuze om Testen voor Toegang toe te 

passen, in juni ging dat in. Vanaf september werd testen 

verplicht, tenzij men was gevaccineerd of hersteld van 

corona. 

   Onderlinge afspraken
  podiumkunsten
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   Fusie VSCD met WNP
Op 27 juli 2021 besloten de algemene ledenvergaderingen van de Werkgeversvereniging Nederlandse 

Podia en de VSCD tot een fusie, per 1 januari 2021. De gefuseerde organisaties gaan onder de naam VSCD 

verder. Doel van de fusie is een bundeling van krachten, die zowel de specifieke belangen van podia als 

werkgevers, als hun algemene belang als culturele organisaties behartigt. 

Voor de fusie waren 70 van de 83 leden van de WNP ook lid van de VSCD. Door de fusie zijn allen VSCD 

lid geworden, waarbij de 13 die dat voorheen niet waren tot eind 2022 de status van bijzonder lid 

verkrijgen. Indien zij dit niet omzetten in een volledig lidmaatschap, vervalt hun deelname aan de kring 

Werkgeverszaken per 2023. 

   CAO Nederlandse podia 2022-2023
Namens de 83 leden van de Kring Werkgeverszaken heeft de VSCD 

met de Kunstenbond onderhandeld over de cao Nederlandse Podia, 

die eind 2021 aflopen. De druk om de lonen te verhogen was hoog. 

In 2021 gold een bevriezing van de lonen vanwege de coronacrisis. 

Daarnaast begon eind 2021 de inflatie op te lopen. Partijen hebben 

elkaar gevonden in een loonsverhoging van 3% in 2022 en 2,5% 

in 2023. Ook is afgesproken om samen het functiegebouw te 

herzien en na te gaan of een andere wijze van compensatie voor 

onregelmatigheid mogelijk is.

Podia die geen lid zijn van de VSCD Kring Werkgeverszaken 

kunnen de cao Nederlandse Podia niet onverkort volgen. De in de 

cao opgenomen afwijkingen van driekwart dwingende wettelijke 

bepalingen zijn arbeidsrechtelijk alleen van toepassing op leden 

van de VSCD Kring Werkgeverszaken.

+ )(

Werkgeverszaken
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Promotie

5. Promotie
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  Prijzen weer uitgereikt
Na de keuze om de prijzen in 2020 niet uit te reiken, 

maar de nominaties door te schuiven naar het volgende 

seizoen, zijn er weer sluitingen van podia geweest. 

Daardoor was het voor de jury’s niet makkelijk om hun 

werkzaamheden uit te voeren. Speellijsten werden 

gedecimeerd, premières uitgesteld en sommige 

voorstellingen zijn helemaal niet meer te zien geweest.  

In het juryvoorzittersoverleg in januari werd besloten 

dat alle jury’s dit jaar weer nominaties vast zouden 

stellen en de prijzen voor seizoen 19/20 en 20/21 

gecombineerd in het najaar van 2021 werden uitgereikt. 

Er is meer met registraties gewerkt en de juryleden 

hebben veel gediscussieerd over de weerslag van de 

coronamaatregelen op het theateraanbod en over het 

waarderen van de vele nieuwe online-initiatieven.

  Samenstellen jury’s
Voor de samenstelling van de jury’s had de coronacrisis 

ook gevolgen. Vanwege deze omstandigheden 

kregen juryleden een of twee jaar verlenging van 

hun aanstelling. Dat was noodzakelijk om de jury’s 

goed te laten functioneren. De in- en uitstroom 

vindt dakpansgewijs plaats. We streven bij de 

jurysamenstelling naar een mengeling van behoud 

van expertise en vernieuwing, met een duidelijk oog 

voor diversiteit.

In bijlage 1 staat een overzicht van alle prijswinnaars  

en juryleden.

  Samenwerking 
Nationaal Theater Fonds

In 2021 lanceerden we in samenwerking met het 

Nationaal Theaterfonds, NAPK en VVTP de campagne 

‘Mooier dan ooit’. Door de vele beperkingen had deze 

campagne helaas niet het gewenste effect. Naast de 

campagne zijn in 2021 door alle betrokkenen gesprekken 

gevoerd over het opzetten van een structurele 

organisatie op het gebied van collectieve promotie voor 

de podiumkunsten. Dit gesprek is nog niet afgerond en 

loopt door in 2022.
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Netwerk & service
  Een breed netwerk

De VSCD is een echte netwerkvereniging. Zo bieden 

we ondersteuning aan de sectie Concertzalen en de 

11 standplaatstheaters die zich in 2021 als P10 hebben 

verenigd. Het P10 overleg heeft geleid tot de notitie ‘Op 

weg naar een hecht toneelbestel, op zoek naar meer en 

nieuw publiek’. De standplaatstheaters willen de ideeën 

die geformuleerd zijn in de notitie bespreken en waar 

mogelijk verder uitwerken in nauwe samenwerking met 

de BIS-gezelschappen. Later dit jaar werd een nieuwe 

bijeenkomst georganiseerd om verdere invulling te 

geven aan het plan.

Ook in 2021 werd er per regio lokaal overlegd door leden. 

Iedere regio heeft een voorzitter, die ook landelijk met 

elkaar van gedachten wisselen. Dit overleg wordt door 

de VSCD ondersteund, de regiovoorzitters worden en 

zijn nauw betrokken bij het werk van de VSCD.

Zie bijlage 2 voor een overzicht van alle werkgroepen. 

  Mantelovereenkomst 
Om de onderhandelingen tussen podium en producent 

makkelijker te maken, heeft de VSCD met de

17



De organisatie

bureau

leden

werkgroepen

partners

bestuur

18



Bestuur
Het bestuur hield vier reguliere vergaderingen en twee ingelaste 
vergaderingen vanwege de fusie met de WNP. In november evalueerde het 
bestuur haar eigen functioneren aan de hand van de Governance Code 
Cultuur. Het bestuur organiseerde twee reguliere en een extra algemene 
ledenvergadering, de laatste vanwege de fusie met de WNP. 
In 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

   Arjen Berendse – bestuurslid 
Functie Directeur Theater Aan de Slinger (Houten)
Nevenfuncties Penningmeester DIP, Penningmeester stichting Het Wereldorkest 
en Bestuurslid stichting Akrasia

   Harry de Bruin – bestuurslid 
Functie Directeur TheaterHangaar (Katwijk)
Nevenfuncties Bestuurslid SPTC, Bestuurslid DIP, Voorzitter werkgroep 
collectieve promotie van de Podiumkunsten Alliantie en Voorzitter 
Horecavereniging Katwijk

   Wiebren Buma – penningmeester 
Functie Directeur Theater Sneek (Sneek)
Nevenfuncties Bestuurslid SPTC, Penningmeester Stichting Makerij Pen, 
Penningmeester Stichting Cultuurplein SWF, Bestuurslid VVV Waterland van 
Friesland en Bestuurslid Stichting Noorderwind Producties

   Alex Kühne – bestuurslid (tot 29 november 2021)
Functie Directeur Theater aan de Parade (Den Bosch)
Nevenfuncties  Bestuurslid SPTC (tot en met november 2021), Bestuurslid 
Stichting Nationale Musical Tour, Lid Stuurgroep De Bossche Zomer, Lid 
Stuurgroep De Bossche Winter, Lid Projectgroep De Bossche Partners, 
Lid Hartje ’s-Hertogenbosch, Lid ‘Brabant 4’, Lid Stichting TGT (Tafel van 
Gelijkgestemde Theaters), Lid WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse 
Podia), Lid Zebra Lim, Lid DOCIS, Lid Oeteldonks Vaandel en Lid Hermes 
Netwerk

   Eva Middelhoff – bestuurslid (per 27 juli 2021), zetel Werkgeverszaken
Functie  Directeur Stadsschouwburg en Concertgebouw de Vereeniging 
(Nijmegen)
Nevenfuncties Bestuurslid Festival op t Eiland, Bestuurslid Frisse Blik, 
Bestuurslid Stichting Oostelijke Schouwburgen en Lid Raad van Toezicht 
Orkater

   Leontien Wiering – secretaris, zetel Werkgeverszaken 
Functie Zakelijk directeur Amare (Den Haag)
Nevenfuncties  Geen ...
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   Joery Wilbers – bestuurslid 
Functie Algemeen Directeur De Domijnen (Sittard)
Nevenfuncties Secretaris DCKL, Voorzitter Stichting Cultuur in Bedrijf Limburg, 
Penningmeester Stichting Oxygen, Lid Raad van Toezicht NH Next Level, 
Lid VSCD Dansjury, Jurylid verkiezing van Topvrouw Limburg, Lid Cultureel 
Netwerk Sittard-Geleen, Toekomstambassadeur Sittard-Geleen 2030,  
Werkgroep Hart voor Sittard, Werkgroep Geheime Tuinen Sittard, 
Participatiegroep binnenstad Sittard en Adviseur Pop in Limburg

   Gea Zantinge – voorzitter 
Functie Zakelijk Directeur Het Koninklijke Concertgebouw (Amsterdam)
Nevenfuncties Voorzitter SPTC, Voorzitter van de Stichting Derden Gelden 
van de Podium Cadeau Kaart, Lid van de commissie Balanstoets Telemarketing 
en Lid van het directie overleg van de Amsterdamse Culturele Instellingen

WNP Bestuur
Het bestuur van de VSCD is door de fusie met de WNP per 1 januari 2021 
ook verantwoordelijk voor de WNP. Tot het fusiebesluit op 27 juli genomen 
werd, was het WNP bestuur verantwoordelijk. Dit bestuur bestond uit: Peter 
Blaauboer (voorzitter), Ineke van Empel (penningmeester), Arjaen Kersten,  
Eva Middelhoff, Yvonne van Popta en Charlotte Louwers. In 2021 kwam het  
WNP bestuur vier keer bijeen en organiseerde drie ledenbijeenkomsten.
De VSCD is de leden van het WNP bestuur zeer erkentelijk voor hun jarenlange 
inzet voor de belangen van de werkgevers onder de VSCD-leden en zet hun 
goede werk voort in de kring Werkgeverszaken.
Vanwege de fusie is statutair bepaald dat het VSCD bestuur twee zetels heeft 
waarvoor de kring Werkgeverszaken een voordracht heeft mogen doen. Per 
september zijn op deze zetels benoemd: Eva Middelhoff en Leontien Wiering.

Directie
Begin 2021 kwam Gabbi Mesters terug van een langdurig niet-werkgerelateerd 
ziekteverlof. Tot dan was voor de parttime waarneming Siebe Weide ingehuurd. 
Gedurende enige maanden verleende Weide bijstand in enkele dossiers. Medio
september viel Mesters noodlottiger wijs weer uit, om een nieuwe niet-werk- 
gerelateerde reden. Het bestuur deed wederom een beroep op Weide voor de 
waarneming. Medio 2022 wordt de volledige terugkomst van Mesters verwacht.

... vervolg Bestuur
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Bureau
De doorstroom in de organisatie zette 
zich ook in 2o21 door. Dit bood ruimte 
voor het herinrichten van functies en 
de werving van een beleidsmedewerker 
Public Affairs (Siau Ping Dorenbos). 
De communicatie werd tijdelijk 
waargenomen door Esther den Breejen, 
waarvoor uiteindelijk een medewerker 
geworven werd (Timos Krabben). Eind 
2021 zegde Jackie van de Vlis op om 
directeur van het Evertshuis te worden 

en werd voor de projectleiding VSCD 
prijzen Arlien Schut geworven, die per 
1 januari 2022 begint. Kim Hulscher 
kondigde haar overstap aan naar de 
Nederlandse Vereniging van Bioscopen 
en Filmtheaters per februari 2022. 
In december is de werving voor een 
opvolger in gang gezet.

Het bureau bestond in 2021 
 uit de volgende medewerkers:

Sonja Boersma – bestuurssecretaris  
(tot 1 februari)
Esther den Breejen – ad interim 
communicatieadviseur (tot 1 oktober)
Siau Ping Dorenbos – beleidsmedewerker 
Public Affairs (per 1 april)
Dorinde van Helden – communicatie-
medewerker (van 1 maart tot 1 juni)
Kim Hulscher – juridisch medewerker
Timos Krabben – communicatie-
medewerker (per 15 augustus)

Mirthe van Merwijk – verenigings-
coördinator
Gabbi Mesters – directeur
Jackie van der Vlis – projectleider VSCD 
Prijzen (tot 1 december)
Siebe Weide – waarnemend directeur (tot 
februari en vanaf half september)

Het bestuur spreekt zijn waardering 
uit voor het vele werk dat het bureau 
heeft verzet in het afgelopen jaar. 

Nieuwe Leden
Door de fusie tussen de VSCD en WNP 
zijn de volgende podia lid geworden 
in 2021:
De Tamboer (Hoogeveen)
Theater de Speeldoos (Vught)
Theater De Lieve Vrouw (Amersfoort)
Verkadefabriek (Den Bosch)
De Brakke Grond (Amsterdam) 

BIMhuis (Amsterdam) 
Tiliander (Oisterwijk)
Luxor Theaters Rotterdam (Rotterdam)
Prins 27 (Den Haag)
Prinses Christina Concours (Den Haag)
Islemunda (Rotterdam)
Schouwburg Middelburg (Middelburg)
De Krakeling (Amsterdam)

Daarnaast hebben de volgende  
podia zich aangesloten:
Bijlmerpark Theater (Amsterdam)
Vis à Vis (Almere)
Theater Twee Hondjes (Hellevoetsluis)
Theater Utrecht (Utrecht)
Maas theater en dans (Rotterdam)
Stadsherstel NV (Amsterdam)

Vertrekkende leden:
Nieuwe Nobelaer (Etten-Leur)
Theater de Reggehof (Goor)
Stadstheater De Bond (Oldenzaal)
De Balie (Amsterdam)
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Theo d’Or 
Louis d’Or
Colombina
Arlecchino
Prosceniumprijs
Mimeprijs
Zilveren Krekels
Gouden Krekel
De Zwanen
Gouden Zwaan
Poelifinario’s
Neerlands Hoop
De Ovatie 
VSCD Oeuvreprijs

Bijlage 1.

VSCD prijzen
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Theo d’Or 
Naomi Velissariou  
voor haar rol als vrouw  
in Permanent Destruction: 
Pain Against Fear van 
Theater Utrecht  
& St. Naomi Velissariou

Louis d’Or
Emmanuel Ohene Boafo voor zijn rol als Alex  
in Sea Wall van Het Nationale Theater

Columbina
Sanne Samina Hanssen voor haar rol als Harper  
in Angels in America van Olympique Dramatique  
en het Toneelhuis

Arlecchino
Jaap Spijker voor zijn rol als CEO in De zaak Shell  
van Anoek Nuyens & Rebekka de Wit, Frascati 
Producties en De Nwe Tijd

Prosceniumprijs
The Need for Legacy voor hun wezenlijke bijdrage 
aan het Nederlands theater

Zilveren Krekels voor 
jeugdtheaterproducties 
Ik... eh ik van Het Houten Huis & Nordland Visual 
Theatre
Zwijnenstal van Theater Sonnevanck & Nederlandse 
Reisopera

Prijswinnaars
van de seizoenen 2019-2020 & 
2020-2021
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Zilveren Krekels voor podium-
prestaties in het jeugdtheater
Candela Murillo voor spel en dans in KleuR+  
en KLaNK van Dadodans
Frieda Barnhard voor spel in Age of Rage 
van De Toneelmakerij
Douwe Hibma voor het decorontwerp in Ik.. eh ik 
van Het Houten Huis & Nordland Visual Theatre

Gouden Krekel voor 
meest indrukwekkende 
jeugdtheaterproductie
(…) Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage 
titel (12+) van Theater Artemis i.s.m. Ruhrtriennale 
en Künstlerhaus Mousonturm

Gouden Krekel voor meest 
indrukwekkende podium- 
prestatie in het jeugdtheater
Guus van der Steen voor zijn vertolking van  
Moon in De Toverfluit (7+) van de Toneelmakerij  
en Silbersee

Mimeprijs
8: Metamorphosis van Nicole Beutler Projects in 
coproductie met ITA/Festival O.

Poelifinario categorie Kleinkunst
Elke Vierveijzer met de voorstelling Lucht

Poelifinario categorie 
Engagement 
Alex Klaasen Revue met de voorstelling  
Showponies 2

Prijswinnaars
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Poelifinario categorie 
Entertainment 
Sara Kroos met de voorstelling Verte

Neerlands Hoop
Nina de la Parra met de voorstelling Gods Wegen

Zwaan voor meest 
indrukwekkende dansprestatie
Chloé Albaret in Aperture van Edward Clug bij 
Nederlands Dans Theater 1

Zwaan voor meest 
indrukwekkende dansproductie
De Panter van Dunja Jocic 

Gouden Zwaan 
Het choreografenduo Emio Greco en Pieter 
C. Scholten voor een onmiskenbare bijdrage 
aan de Nederlandse dans door de nationale én 
internationale uitstraling van hun werk.

De Ovatie
Thomas Oliemans, baritonzanger, voor zijn 
soloprogramma rondom Schubert en Harry 
Bannink en de samenwerking met Holland Baroque.

De VSCD Oeuvre prijs
Waardenberg en De Jong voor hun grote bijdrage 
aan de Nederlandse Podiumkunsten:
‘Met hun werk hebben Waardenberg en De Jong het 
cabaret niet alleen opgeschud, maar blijvend veranderd. 
Het duo drijft elkaar tot grote hoogtes en extreme 
uitersten met acts die het stof uit menig zaal verjoeg.’

Prijswinnaars
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De jury’s
27

De jury’s 
De nominaties en winnaars 
van de VSCD-prijzen worden 
vastgesteld en uitgereikt 
door een vakjury en voor het 
seizoen 2021-2022 zijn dat:

De Toneeljury
Hadassah de Boer (voorzitter) 
Marijke Schaap 
Christiaan Mooi 
Sander Janssens 
Fabian Pikula 
Rehana Ganga 
Dianne Zuidema 
Marjorie Boston* 
Bram Jacobs*

De Jeugdtheaterjury
Katinka Enkhuizen (voorzitter)
Hans Smit 
Urmie Plein 
Alex Mooren 
Marjet van Os 
Daan Valkhof 
Fiona Kelatow*

De Mimejury
Nicole van Vessum (voorzitter)
Marlies Heuer
Irene Pronk (vice-voorzitter) 
John de Weerd
Marijn van der Jagt 
Dwayne Toemere 
Berith Danse*

De Dansjury
Rob van Steen (voorzitter)
Leo Spreksel
Violien Vocks
Swantje Schäuble
Geesje Prins
Marcelle Schots
Joery Wilbers* 
John Agesilias*

De Cabaretjury
Nico Baars (voorzitter) 
Charlotte Louwers
Rob van Wijk
Mike Peek
Marijt Helmink
Joris Kemps 
Victorine Plante

De Klassieke 
Muziekjury
Boudewijn Berentsen 
(voorzitter) 
Mirjam Wijzenbeek 
Gert Gering 
Frederike Berntsen 
Kenne Peters 
Cécile Gouder de Beauregard* 
Rahul Gandolahage*

*nieuwe juryleden  
  per seizoen 21-22

We namen dit jaar afscheid 
van de juryleden 
Saskia Tilanus (toneel)
Farnoosh Farnia (toneel)
Fadua El Akchaoui (jeugd-
theater)
Maurice Dujardin (mime)
Brigitte De Goeij (dans)
 Jasper Weck (dans) 
Iselle Claassens (dans)
Masa Spaan (klassieke muziek)
 
Hartelijk bedankt voor  
jullie inzet en bijdragen 
in de afgelopen jaren.
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 Bijlage 2. 

Netwerk & service
  Kringen

Sectie Concertgebouwen
Voorzitter: Simon Reinink (Het Concertgebouw)
Aantal leden: 14

P10 (Standplaatstheaters)
Voorzitter: Lucia Claus (Schouwburg Utrecht)
Aantal leden: 11

  Werkgroepen

- Mantelovereenkomst
- Werkgeverszaken WNP en VSCD
- Collectieve promotie (gezamenlijke werkgroep  
    van NAPK, VVTP en VSCD)
- Theater Analyse Systeem (TAS)
- Werkgroep 1,5 meter protocol 

  Regio’s

Noordelijke Schouwburg Regio’s (NSD)
Voorzitter: Nathalie Straatman-Jeuring  
(Schouwburg Ogterop)

Noord-Holland-Flevoland
Voorzitter: Dianne Zuidema (Schouwburg Amstelveen)

Zuid-Holland
Voorzitter: Irene Pronk  
(Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal)

Zeeland, Brabant en Limburg (ZeBraLim)
Voorzitter: Dries Floris (Theater de Kattendans)

Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS)
Voorzitter: Mirjam Barendregt (Theater Orpheus)

Utrecht 
Voorzitter: Tom van de Poel (Theater de Speeldoos)
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 Bijlage 2. 

Netwerk & service
  Samenwerkingspartners

Branche
-  Kunsten ’92
-  Federatie Cultuur
-  Cultuurconnectie
-  Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten 

(NAPK)
-  Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP)
-  Vlakke Vloer Platform (VVP)
-  Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals 

(VNPF)
-  Code Diversiteit en Inclusie

Prijzen
-  Internationaal Theater Amsterdam (ITA)
-  Theater aan het Vrijthof
- Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP)
- Nederlands Theater Festival
-  Diligentia/Theater Pepijn
-  Nederlandse Dansdagen

Overheid
-  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW)
-  Raad voor Cultuur
-  Fonds Podiumkunsten (FPK)
-  Interprovinciaal Overleg (IPO)
-  Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Ledenvoordeel
De VSCD heeft voor al haar leden kortings-
regelingen afgesloten met verschillende 
aanbieders van diensten en goederen. 
In 2021 waren dat: 

-  Academie voor Cultuurmanagement – Scholing
-  All Arts Belastingadviseurs – Belastingadvies
-  ArboNed – Gezond ondernemen
-  BHV – Veiligheid
-  Ecclesia – Verzekeringen

-  Drevast Bouw en Waarderingen – Onroerend-
zaakbelasting

-  HIT Profit – Energie
-  Kaep Notaris – Notarieel advies
-  Kolibrie – Payroll
-  LVW Advies – Fondsenwerving en nalatenschappen
-  Mazars – Accountancy, belastingadvies & consultancy
-  SENA – Auteursrechten
-  Stadhouders Advocaten – Juridisch advies
-  STEAD Advies – Huisvesting (bestaand/nieuwbouw)
-  VGZ – Zorgverzekeringen
-  Worldline – Betalingssystemen
-  XpertHR – HR advies
-  Zilveren Kruis – Zorgverzekeringen
-  PrintScan – Advies printprocessen 
-  CoffeeScan – Advies koffie inkoop
-  Brand Proposition – Marketing
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