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Charlotte Riem Vis, persoonlijk interview, kantoor Stut, 23 mei, 2013. Zie bijlage 2.2, blz. 113.
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Inleiding
Vraagstelling
Op 30 januari 2013 spreek ik na afloop van de voorstelling Verwacht! met Donna Risa,
artistiek leider en regisseur van wijktheater Stut in Utrecht. Ik ben aanwezig ter oriëntatie
voor mijn toekomstige thesisonderzoek. Donna formuleert tijdens het gesprek een vraag
vanuit Stut, waar zij graag antwoord op wil hebben: “Op welke manier kan Stut het
talentontwikkelingstraject professionaliseren en daarbij jonge talenten effectiever
stimuleren?” Daar is nog niet eerder onderzoek naar gedaan en het sluit aan bij mijn interesses
in wijktheater en talentontwikkeling, die ik gedurende mijn studie Theaterwetenschap heb
ontwikkeld. De volgende vraag staat in dit onderzoek centraal:

Is het model van Françoys Gagné een bruikbaar analysemiddel waarmee wijktheaters,
waaronder Stut, nieuwe professionals effectiever kunnen stimuleren in hun
talentontwikkeling?

Stut en de samenwerking met jonge talenten
Wijktheater creëert een podium voor gemeenschappen die maatschappelijk, economisch en
sociaal onder druk staan, om hun eigen verhaal te vertellen. Het bevorderen van
cultuurparticipatie en sociale betrokkenheid is hierbij een belangrijk doel. Stut is het oudste
wijktheater in Nederland en is gevestigd in de Utrechtse wijk Overvecht. Sinds de oprichting
in 1977 heeft Stut een eigen methode (Stut-methode) gecreëerd voor het ontwikkelen van
wijktheater, waarbij de ervaringen van wijkbewoners het uitgangspunt vormen. Onder
professionele begeleiding wordt materiaal uit interviews, bijeenkomsten en improvisaties
uiteindelijk omgevormd tot een voorstelling.1
Stut biedt stagiaires, afstuderende en net afgestudeerde jonge talenten die afkomstig
zijn van diverse kunst- en cultuuropleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau een plek om
zichzelf te ontwikkelen en kennis te maken met de wijktheatermethode. Deze nieuwe
professionals kunnen bijvoorbeeld ervaring opdoen in de functie van schrijver, regisseur,
dramaturg, vormgever, regieassistent, onderzoeker of in het bieden van productionele

1

“Geschiedenis,” geraadpleegd 20 juni, 2014, http://www.stut.nl/stut/geschiedenis.php.
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ondersteuning.2

Relevantie
Zoals blijkt uit bovengenoemde vraag van Donna, bestaat er vanuit Stut behoefte om de
samenwerking met jonge talenten te intensiveren en professionaliseren. Stut wil hier meer
structuur in aanbrengen en vaste trajecten aanbieden. Daarbij willen zij
samenwerkingsovereenkomsten aangaan met verschillende opleidingen, waarbij deze nieuwe
professionals bij Stut stage kunnen lopen en meewerken aan een productie tijdens of
onmiddellijk na hun afstuderen. Stut wil dit traject aanbieden aan een vijftal studenten. Zij
willen voor talentvolle mensen een springplank zijn om het wijktheaterveld in te gaan. Deze
behoeften hebben vorm gekregen in een subsidieaanvraag vanuit Stut die in maart 2013 door
de gemeente Utrecht gehonoreerd is.3
Binnen de theatersector zijn als gevolg van ingrijpende bezuinigingen voor de periode
2013-2016 veel productiehuizen verdwenen, creatieve werkplekken waar jonge talenten
voorheen hun kwaliteiten konden ontwikkelen. Bovengenoemde vraag vanuit Stut komt in
mijn ogen overeen met dit actuele belang dat talent binnen het huidige bestel alternatieve
mogelijkheden moet krijgen om zich te ontwikkelen. De manieren waarop dit kan moeten
effectiever worden ingezet.
Met dit onderzoek hoop ik zowel een wetenschappelijke als een praktische bijdrage te
kunnen leveren aan het theaterveld. De resultaten kunnen van nut zijn voor wijktheaters in het
algemeen en voor Stut in het bijzonder. Daarnaast kan het onderzoek wellicht ondersteuning
bieden bij het inzichtelijk maken van werkwijzen en het aanvragen van subsidies.

Talentontwikkelingsmodel
Er bestaan diverse modellen voor talentontwikkeling. Ontwikkelingspsychologen Franz
Mönks en Emanuel Mason beschrijven dat een talentontwikkelingsmodel een empirisch
hulpmiddel kan vormen om processen inzichtelijk te maken en problemen systematisch op te
lossen.4
Het talentontwikkelingsmodel van Françoys Gagné wordt bijvoorbeeld in diverse
vakgebieden als analytisch hulpmiddel ingezet om talenten te identificeren en te ontwikkelen,
2

Stut, Aanvraag: Jong Talent subsidie (Utrecht: Stut Theater, 2013).
Ibid.
4
Franz J. Mönks en Emanuel J. Mason, “Developmental Theories and Giftedness,” in International Handbook of
Research and Development of Giftedness and Talent, red., Kurt A. Heller, Franz J. Mönks, en A. Harry Passow
(Oxford: Pergamon Press, 1993), 89.
3
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zoals in het onderwijs voor hoogbegaafden en in relatie tot (top)sport.5 Renee Trijselaar past
dit model toe op de theaterpraktijk in haar masterscriptie ‘Talentfabriek 010’ uit 2011, om
inzicht te krijgen in de effectiviteit van talentontwikkelingstrajecten voor acteurs bij
jongerentheatergroepen in Rotterdam.6
Na onderzoek is gebleken dat een talentontwikkelingsmodel nog niet eerder is
toegepast op wijktheater. Ik kies hiervoor, omdat mijn hypothese is dat het organisaties als
Stut en andere wijktheaters als praktisch hulp- of analysemiddel kan ondersteunen om een
talentontwikkelingsproces inzichtelijk te maken, problemen te herkennen, meer structuur aan
te brengen en daardoor de talentontwikkelingstrajecten te professionaliseren.

Indeling
Allereerst is het belangrijk om te weten wat talentontwikkeling precies inhoudt en op welke
manieren het gemeten kan worden. Daarom geef ik in het eerste hoofdstuk antwoord op de
vraag: welke talentontwikkelingsmodellen zijn er en welke lijkt het meest bruikbaar voor
wijktheater? Daarbij ga ik uitgebreider in op de karakteristieken van wijktheater en Stut in het
bijzonder en beschrijf ik hun samenwerking met jonge talenten, om randvoorwaarden te
formuleren waar een talentontwikkelingsmodel bij voorkeur aan voldoet. Vervolgens
beschrijf en vergelijk ik verschillende perspectieven en modellen in het
talentontwikkelingsveld (vanuit Human Resource Management, sport, onderwijs en cultuur)
in Nederland en daarbuiten. Ik beschrijf de relevantie van de modellen voor dit onderzoek.
Aansluitend zal ik het talentontwikkelingsmodel van Françoys Gagné als meest geschikte
optie naar voren brengen en mijn motivatie daarvoor verantwoorden.
In het tweede hoofdstuk ga ik uitgebreider in op het talentontwikkelingsmodel van
Gagné dat als basis dient voor mijn onderzoek. Ik bespreek de afzonderlijke elementen en de
wisselwerking hiertussen. Vervolgens wordt Gagné’s model in het derde hoofdstuk als
analysemiddel toegepast op de praktijk van Stut en staat de volgende vraag centraal: op welke
wijze stimuleert Stut nieuwe professionals in het kader van het talentontwikkelingsmodel van
Françoys Gagné? Voorafgaand aan deze synthese ga ik dieper in op de methodologische
aanpak en keuzes die ik heb gemaakt om mijn resultaten te verzamelen.
5

Peter Tranckle en Christopher J. Cushion, “Rethinking Giftedness and Talent in Sport,” Quest 58, no. 2 (2006):
265-82, geraadpleegd 16 juni, 2014,
url:http://www.academia.edu/667890/Rethinking_Giftedness_and_Talent_in_Sport.
6
Renee Trijselaar, “Talentfabriek 010: Een onderzoek naar de effectiviteit van talentontwikkelingstrajecten voor
acteurs bij de structureel gesubsidieerde jongerentheatergroepen in Rotterdam (2005-2008)” (masterthesis,
Universiteit Utrecht, 2011),
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/209658/thesis%20definitief.pdf?sequence=2.
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In het vierde hoofdstuk reflecteer ik op de inzetbaarheid van het model en formuleer ik
een antwoord op de vraag: welke elementen uit het model van Françoys Gagné zijn al dan niet
toepasbaar gebleken op talentontwikkeling bij wijktheater? Daarbij lever ik onder andere
kritiek op het model, waarbij ik mijn mening onderbouw met reacties op het ontwerp binnen
het talentontwikkelingsveld. Vervolgens formuleer ik in de conclusie een antwoord op de
hoofdvraag, presenteer ik aanbevelingen en reflecteer ik op mijn eigen onderzoekproces.

Onderzoeksmethode
Ik heb gekozen voor kwalitatief empirisch onderzoek in combinatie met literatuuronderzoek,
omdat de daarbij behorende onderzoeksstrategieën mij in staat stellen om verdiepende en
inhoudelijke informatie te verkrijgen die nodig is om de hoofd- en bijvragen te beantwoorden.
Op basis van een cultuur- en sociaalwetenschappelijke literatuurstudie en het bestuderen van
aanvragen, activiteiten- en beleidsplannen van Stut, heb ik enerzijds informatie over
talentontwikkelingsmodellen verzameld. Anderzijds heb ik gegevens betreffende wijktheater,
Stut en de samenwerking met jonge talenten ingezameld. Ik heb ervoor gekozen om bij zes
personen half gestructureerde individuele diepte-interviews af te nemen. Als aanvulling
daarop heb ik via participerende observatie informatie verkregen over de
talentontwikkelingstrajecten bij Stut. Criteria voor het selecteren van respondenten waren dat
ze afkomstig zijn van kunst- en cultuuropleidingen en in de laatste fase van hun studie (stage
of afstuderen) of in de eerste fase van hun werkzame leven bij Stut betrokken waren (eerste
productie na het afstuderen). De volgende respondenten voldeden aan deze criteria: Nienke
Jansen (artistiek medewerker), Sara Bouman (regisseur), Eline Loomans (regisseur en
schrijver) en Suzan Tolsma (regisseur). Tevens heb ik artistiek leider Donna Risa en
algemeen directeur Charlotte Riem Vis van Stut geïnterviewd, om de ontwikkeling van de
respondenten vanuit beschouwend en organisatorisch oogpunt in een breder kader te kunnen
plaatsen. In het derde hoofdstuk ga ik uitgebreider in op deze methodologische aanpak.

Begrenzing onderzoek
Tijdens het uitvoeringsproces van mijn onderzoek, richt ik mij vooral op de
omgevingsfactoren die direct betrekking hebben op de periode van de respondenten bij Stut
en waar zij invloed op uitoefenen. Ik zal dan ook minder aandacht besteden aan factoren
vanuit hun persoonlijke omgeving (zoals vrienden of familie) op de stimulans van de
respondenten. Eveneens bespreek ik hun ontwikkeling voorafgaande aan de periode bij Stut
minder uitvoerig. Binnen het beperkte kader van dit onderzoek zou dat namelijk te ver voeren.
4

1. Talentontwikkeling: perspectieven en
modellen
Inleiding
Talentontwikkeling kent geen eenduidige definitie. Dit heeft te maken met de hoeveelheid aan
verschillende vakgebieden van waaruit het bekeken wordt. Elk circuit hanteert zijn eigen
opvattingen en methodieken. De verschillende perspectieven op talentontwikkeling en de
daarop gebaseerde modellen, zullen in dit hoofdstuk aan bod komen en in verband gebracht
worden met de toepassing op wijktheater. Daarbij formuleer ik een antwoord op de vraag:
welke talentontwikkelingsmodellen zijn er en welke lijkt het meest bruikbaar voor
wijktheater?
Om mijn eigen perspectief op talentontwikkeling af te kunnen bakenen, ga ik allereerst
uitgebreider in op de karakteristieken van wijktheater, Stut en hun samenwerking met jonge
talenten. Aansluitend formuleer ik randvoorwaarden, waar een talentontwikkelingsmodel voor
wijktheater minimaal aan zou moeten voldoen om van toepassing te zijn op dit onderzoek.
Vervolgens behandel ik de verschillende vakgebieden (Human Resource Management, sport,
onderwijs, cultuur en de educatiepsychologie) van waaruit talentontwikkeling bekeken wordt
in Nederland en daarbuiten. Ik beschrijf welke modellen daaraan gerelateerd zijn en breng
deze in verband met wijktheater. Afsluitend verantwoord ik mijn keuze voor het model van
Gagné.

5

1.1 Wijktheater, Stut en de samenwerking met jonge talenten

1.1.1 Wijktheater
Eind jaren zeventig vindt de kunstvorm community arts zijn oorsprong in Nederland, waarbij
gemeenschapsgerichte collectieve culturele activiteiten centraal staan. Deze ontwikkeling uit
zich in vele verschillende vormen, waaronder community theatre, de internationaal
gehanteerde term voor wijktheater. Verschillende wijktheaters worden sinds die tijd opgericht
in Nederland, waaronder pioniers Stut in 1977 en het Rotterdams Wijktheater in 1992.7
Andere voorbeelden van instellingen die zich al dan niet fulltime met het creëren van
wijktheater in Nederland bezighouden, zijn Bureau D’Arts Sans Frontières (Dordrecht, 1998),
PeerGrouP (Donderen, 2000), het International Community Arts Festival (Rotterdam, 2001),
ZID Theater (Amsterdam, 2003), 5eKwartier (Haarlem, 2004), Stichting Accu (Amsterdam,
2005), Laaktheater (Den Haag, 2005), Zina Platform (Amsterdam, 2006), Bijlmer
Parktheater (Amsterdam, 2009) en Islemunda (Rotterdam, 2014).

1.1.2 Stut en de samenwerking met jonge talenten
Stut werd opgericht door dramaturg Jos Bours en dramadocente Marlies Hautvast. Zij lieten
zich in hun werkwijze inspireren “door de stut die in kolenmijnen de gangen ondersteunde.”8
Stut omschrijft zichzelf als volgt:
“Stut maakt theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op
de verhalen en ervaringen van de spelers. Stut maakt haar voorstellingen om actuele thema’s
aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken en haar spelers in hun kracht te zetten. Deze
voorstellingen zijn multidisciplinair, tekst wordt afgewisseld met onder andere muziek, dans
en beeld. Sinds de oprichting in 1977 heeft Stut 86 voorstellingen met 379 deelnemers
gemaakt, 1600 optredens gegeven en daarmee 146.172 toeschouwers bereikt.”9

Naast het creëren van voorstellingen vinden er bij Stut ook andere activiteiten plaats,
bijvoorbeeld workshops voor jongeren binnen het kader van JongStut of wekelijkse
zangbijeenkomsten van het StutKoor. Stut biedt op deze wijze diverse activiteiten waarbij
7

Eugene van Erven, Leven Met Verschillen: Jonge theatermakers op zoek naar zichzelf als kunstenaar in de wijk
(Amsterdam: International Theatre & Film Books, 2010), 14.
8
Jochem Naafs, red., Van geen wijken weten: Stut Theater in onderzoek (Utrecht: Stut Theater, 2013), 11.
9
“Stut Theater,” geraadpleegd 10 mei, 2014, http://stut.nl/stut/index.php.
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artistiek en sociaal betrokken werken in de wijk centraal staat en mensen met verschillende
culturele achtergronden en nationaliteiten bij elkaar worden gebracht.10 Over de organisatie
van Stut staat in het ‘Meerjarenplan 2013-2016’ geschreven:
“Eind 2010 was een belangrijk omslagpunt voor de organisatie. Sindsdien werkt Stut
met een relatief nieuw team op een andere manier dan voorheen. Het bestuur heeft de keuze
gemaakt om in plaats van een artistiek en een zakelijk directeur één algemeen directeur aan te
stellen. Dat is sinds september 2010 Charlotte Riem Vis. De artistieke leiding is in handen van
Donna Risa”.11

Voordat deze veranderingen plaatsvonden was Donna artistiek leider en regisseur en droeg zij
daarnaast, samen met Jan Rijnierse op het zakelijk gebied, de verantwoordelijkheid voor het
directeurschap van Stut. Vanaf 2010 werd Charlotte als algemeen directeur aangesteld binnen
Stut. De organisatie van Stut bestaat ten tijde van het onderzoek verder uit dramaturg Jochem
Naafs en de regisseurs Sharon Varekamp en Güner Güven. Samuela Loolofs verzorgt de
productionele werkzaamheden en Kyra Kasel houdt zich bezig met publiciteit en acquisitie.
Margreet Zwart is zakelijk medewerker en Samia te Nuijl verzorgt de techniek.12 Verder
werkt Stut met een wisselend team van stagiaires en vrijwilligers.
Charlotte en Donna zijn na de interne veranderingen in 2010 (en de succesvolle
jongerenproductie Even serieus, nee maar nu echt! van de destijds beginnende professional
Güner Güven), gaan voortborduren op eerdere ervaringen van Stut in het ontwikkelen van
jonge talenten.13 Volgens Stut groeit de interesse van nieuwe professionals in community
theatre de laatste jaren. Zij willen jonge talenten daarom op structurele wijze een plek bieden
en integreren binnen het team van Stut. De methodiek wordt op deze manier overgedragen en
de professionals brengen een frisse blik en nieuwe ideeën om Stut te verjongen en
ontwikkelen.14 Stut wil in deze samenwerking meer sturing aanbrengen en zich daarbij vraaggerichter opstellen, zodat voorafgaand aan het ontwikkeltraject duidelijk met de nieuwe
professionals afgesproken kan worden wat de diverse mogelijkheden zijn en het niveau van
het werk daardoor kan worden verbeterd.15 Stut wil voor de nieuwe professionals naast de
10

Stut, Meerjarenplan 2013-2016: Participatie, proces, presentatie (Utrecht: Stut Theater, 2012), 10,
geraadpleegd 10 mei, 2014, http://www.stut.nl/stut/afbeeldingen/2013-2016-ondernemersplan-310112.pdf.
11
Ibid., 6.
12
“Medewerkers,” geraadpleegd 14 juni, 2014, http://stut.nl/stut/medewerkers.php.
13
Stut, Aanvraag: Jong Talent subsidie.
14
Stut, Projectplan Gangmakers bij Stut Theater (Utrecht: Stut Theater, 2014).
15
Stut, Aanvraag: Jong Talent subsidie.
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regelmatige één op één begeleiding, ook intervisiebijeenkomsten faciliteren. Ze zijn tevens
benieuwd wat de samenwerking met Stut de jonge talenten oplevert.16

1.1.3 Randvoorwaarden model
Bij het zoeken naar een talentontwikkelingsmodel wat Stut kan hanteren in het effectiever
stimuleren van nieuwe professionals, is het belangrijk dat het zoveel mogelijk overeenkomt
met wijktheater karakteristieken en aansluit op de specifieke wensen van Stut. In de
dagelijkse activiteiten en uitgangspunten van Stut valt mij op dat het sociaal-artistieke
karakter een erg belangrijke rol speelt, dat wijkbewoners ‘in hun kracht worden gezet’ en dat
diverse culturele achtergronden en nationaliteiten belangrijk zijn. Ik ben benieuwd of deze
eigenschappen ook in de samenwerking met de nieuwe professionals een rol spelen. Het
beoogde model dient dus bij voorkeur zoveel mogelijk overeenkomsten te hebben met het
werk en de doelstellingen van Stut. Daarbij is het belangrijk dat het uitgebreid aandacht
besteedt aan het niveau van de omgeving, de individuele talenten en de manier waarop deze
beide samenkomen in het ontwikkelingsproces. Op die wijze kan uitvoerig worden nagegaan
waarin Stut als omgeving beter kan stimuleren, wat het traject de individuele talenten oplevert
en hoe dit op elkaar aansluit in het ontwikkelingsproces.

1.2 Verschillende perspectieven en modellen van talentontwikkeling binnen
Nederland
1.2.1 Human Resource Management (HRM)
Karin Laarakker laat in haar artikel ‘Talentontwikkeling en cultuureducatie’ weten: “Het
begrip ‘talentontwikkeling’ is oorspronkelijk afkomstig uit de sector van het personeelsbeleid
(HRM).”17 Cultuurwetenschappers Margreet Windhorst en Peter van der Zant beamen dat in
hun onderzoekspublicatie ‘Woekeren met talenten of woekeren met projecten?’.18 Zij noemen
het Talentenkompas als voorbeeld van een talentontwikkelingsmodel binnen dit perspectief.

16

Stut, Projectplan Gangmakers bij Stut Theater.
Karin Laarakker, “Talentontwikkeling en cultuureducatie,” Zicht op… 3 (2007): 7, geraadpleegd 20 mei, 2014,
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Dit kompas werd in 2008 ontwikkeld door Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch
Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit.19

Figuur 1: Het Talentenkompas20

In dit model ligt de nadruk op persoonlijke kenmerken die een rol spelen bij het ontwikkelen
van talenten. Hierbij wordt karakter (binnenste schil) gekenmerkt door persoonlijkheid en
passie of drijfveren en dit is volgens van der Sluis het minst veranderbaar. Kunde (middelste
schil) wordt bepaald door gedrag en vaardigheden die getraind kunnen worden. Kennis
(buitenste schil) wordt gemeten in ervaring en kan volgens haar voortdurend ontwikkeld
worden.21 Talent wordt gekenmerkt door wat iemand kan, wil en welke kansen het individu
krijgt en wat hij of zij er vervolgens mee doet.22 Het is volgens van der Sluis naast deze
persoonlijke kwaliteiten net zo belangrijk dat een werkomgeving bijdraagt aan
talentontwikkeling.23
Interessante elementen van dit perspectief waaruit talentontwikkeling bekeken wordt
voor mijn onderzoek, is dat het allebei gaat over het effectiever stimuleren van werknemers
binnen de context van bedrijfsvoering. Het Talentenkompas is aantrekkelijk in de beschrijving
en benadering van de persoonlijke kenmerken. Het is echter ontoereikend voor mijn
onderzoek, omdat ‘mogen’ en ‘durven’ interactie met de omgeving impliceert, maar dit

19

Ibid.
Lidewey van der Sluis, “Talent Management in Strategisch Perspectief” (oratietekst, Nyenrode Business
Universiteit, Breukelen, 27 oktober, 2008), 9.
21
Laura Baar, “Op het werk kan talent tot bloei komen,” Trouw, 1 mei, 2010, geraadpleegd 20 april, 2014,
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1106627/2010/05/01/Op-het-werk-kan-talent-tot-bloeikomen.dhtml.
22
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onvoldoende wordt uitgewerkt in het model.

1.2.2 Sport
Karin Laarakker beschrijft dat talentontwikkeling ook op het gebied van (top)sport al geruime
tijd systematisch ingezet wordt.24 Windhorst en van der Zant beamen dat en noemen het
talentontwikkelingsmodel van Theo Hutten uit 2009 als een duidelijk voorbeeld dat binnen de
sportwereld gehanteerd wordt. In zijn beschrijving besteedt Hutten aandacht aan verschillende
factoren die in diverse fasen van talentontwikkeling een rol kunnen spelen. Op die manier
schetst hij het krachtenveld rond sport en maakt hierbij een onderscheid tussen macro, mesoen microniveau.25

Figuur 2: Het talentontwikkelingsmodel van Theo Hutten 26

Op macroniveau wordt talentontwikkeling beschreven in een keten die ervoor zorgt dat talent
tot ontwikkeling komt; zoals de politiek, economie, cultuur en sociale structuren. Op
mesoniveau wordt talentontwikkeling gedefinieerd in individuele trajecten; vanuit instituties,
relaties, teams en netwerken. Het microniveau betreft de individuele ontwikkeling van
24

Laarakker, “Talentontwikkeling en cultuureducatie,” 7.
Windhorst en van der Zant, Woekeren met talenten of woekeren met projecten?, 27.
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NHTV internationaal hoger onderwijs, 2009), 14, geraadpleegd 20 mei, 2014,
http://www.nhtv.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Onderzoek_en_advies/ExpertiseSerie7.pdf.
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talenten.27
Het genoemde model is interessant voor dit onderzoek, omdat het actoren benoemt die
een rol spelen bij talentontwikkeling en daarbij aandacht besteedt aan het individuele talent
(microniveau) en de stimulans vanuit de omgeving (mesoniveau). Het macroniveau zoals
Hutten dat omschrijft is interessant omdat het aandacht schenkt aan politiek, cultuur en
sociale structuren. Dit zijn in mijn ogen elementen die ook een rol kunnen spelen bij
wijktheater. Het model is echter ontoereikend voor dit onderzoek, omdat Hutten geen
ontwikkelingsproces weergeeft, waarin de verschillende factoren, niveaus en hun onderlinge
dynamiek benadrukt worden.

1.2.3 Onderwijs
Windhorst en van der Zant en Laarakker onderzoeken toepassingen van systematische
talentontwikkeling binnen het onderwijs, bijvoorbeeld met betrekking tot het ontwikkelen van
culturele talenten. Zij beschrijven onder andere de ‘talentontwikkelingspiramide’28,
ontwikkeld door Jan Sprengers en Nelly van der Geest.29 Deze piramide brengt structuur aan
in talentontwikkelingstrajecten door een verdeling te maken tussen vier opeenvolgende fasen;
1: ontkieming (kunsteducatie tijdens onderwijs), 2: verkenning (amateurkunstenaars die
bijvoorbeeld een cursus volgen), 3: verdieping (amateurkunstenaars gedurende een langere
periode, waarbij sommigen de ambitie hebben om professional te worden) en 4:
professionalisering (professionele kunstenaars die een opleiding volgen of gevolgd hebben). 30
De doorstroming van deze talenten tussen de verschillende fasen is erg belangrijk voor
talentontwikkeling.31
Bovengenoemde is interessant voor dit onderzoek, omdat het inzicht geeft in de positie
van Stut in deze fasering van talentontwikkeling. Het laat zien dat de samenwerking tussen
Stut en de nieuwe professionals vooral de professionaliseringsfase omvat. De jonge talenten
zijn namelijk professionele kunstenaars die een kunst- en cultuuropleiding volgen of afgerond
hebben. Windhorst en van der Zant en Laarakker noemen geen talentontwikkelingsmodel
binnen dit perspectief.
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) noemt wel een model,
namelijk het door Albert Kaput en Desirée Houkema ontwikkelde ‘Talent in Ontwikkeling’.
27
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Deze wetenschappers op het gebied van (hoog)begaafdheid creëerden dit model in 2011,
gericht op het ontwikkelen van kinderen in het onderwijs.32

Figuur 3: Model Talent in Ontwikkeling33

Houkema zegt over de achterliggende gedachte van dit model:
“Kenmerkend voor (hoog)begaafden is dat zij over een hoog ontwikkelingspotentieel
beschikken. Deze - in aanleg aanwezige - potentie kan zich uiten in uitzonderlijke prestaties
op één of meerdere talentgebieden. Om van latent talent tot zichtbaar talent te komen, vindt
een continu ontwikkelingsproces plaats. Op dit proces zijn allerlei factoren van invloed. Zo
kunnen persoonlijke kwaliteiten en kansen in de omgeving bijdragen aan een positieve
ontwikkeling. Daarnaast zijn er zowel op het persoonlijke vlak als in de omgeving
uitdagingen en belemmeringen.”34
Het model ‘Talent in Ontwikkeling’ is interessant, omdat het laat zien op welke wijze
potentieel aanwezig talent of aanleg (onder) tot uiting kan komen in talent of prestatie

32

“Talent in Ontwikkeling,” Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, geraadpleegd 17 mei, 2014,
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33
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(boven), door een continu ontwikkelingsproces (midden) door te maken. Verschillende zowel
stimulerende als belemmerende factoren zijn van invloed op dit proces, vanuit de omgeving
(rechts) en de eigen persoonlijkheid (links).35
Een talentontwikkelingsmodel vanuit het onderwijs zou relevant kunnen zijn voor dit
onderzoek, omdat Stut een informele onderwijssituatie vormt voor de nieuwe professionals.
‘Talent in Ontwikkeling’ is met name gericht op het ontwikkelen van kinderen, maar ik
verwacht dat de genoemde factoren ook op volwassenen toe te passen zijn. Voor deze
uitvoering op wijktheater ben ik echter op zoek naar een uitgebreidere en meer gedetailleerde
weergave van de verschillende processen die tot talent kunnen leiden, zodat precies nagegaan
kan worden op welke gebieden Stut al goed stimuleert en waar het beter kan.

1.2.4 Cultuur
Laarakker geeft aan: “In het culturele veld heeft het begrip talentontwikkeling een minder
eenduidige betekenis.”36 Cultuurcritici spreken volgens haar zelfs over een
‘talentontwikkelingsgolf’.37 Netwerkorganisatie Netwerk CS noemt talentontwikkeling binnen
de kunsten in Nederland bovendien een ‘containerbegrip’ en zegt daarover: “Dit wordt extra
in de hand gewerkt door de veelzijdigheid aan kunstcircuits, zoals topkunst, amateurkunst,
community arts, urban circuit, subculturen, commercieel circuit. Elk circuit kent zijn eigen
opvattingen over talent.”38
Laarakker gaat in haar werk onder andere uit van de definitie die de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht formuleerde: “Het stimuleren van jongeren die niet als vanzelfsprekend
in contact staan met het culturele veld, om zich als professional op de kunst en cultuur te doen
richten.”39 Deze definitie vertoont in mijn ogen veel overeenkomsten met de visie van
wijktheater om cultuurparticipatie onder jongeren mogelijk te maken. Veel
jeugdtheatergroepen als Dox, maar ook JongStut, vallen onder deze definitie. Voor dit
onderzoek, dat eerder gericht is op jonge makers die al vergevorderd zijn in hun studie of
reeds afgestudeerd, is deze specifieke definitie minder relevant. De omschrijving die Marjon
Drenth en Peter van der Zant geven in de onderzoekspublicatie ‘Niet onder de korenmaat’, is
in dit opzicht een stuk bruikbaarder: “[H]et begrip ‘talentontwikkeling’ [wordt] momenteel
gebruikt om aan te geven dat het één van de doelstellingen van het beleid is om talentvolle
35
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beoefenaars van bepaalde kunstdisciplines te ontdekken en te begeleiden naar een hoger
niveau.”40
Nelly van der Geest en Carmelita Serkei constateren in ‘De brug is van niemand’ ook
dat talentontwikkeling geen eenduidige definitie kent binnen de kunsten.41 Zij zien wel twee
trends: een focus op schakelen tussen verschillende instellingen en professionalisering. De
focus op schakelen houdt in dat er sprake is van samenwerking tussen (zowel formele als
informele) talentontwikkelingsorganisaties, waarbij een keten tussen diverse
onderwijsniveaus uiteindelijk leidt tot verbinding en doorstroming van talenten.42 De wens
vanuit Stut is te herkennen in deze recente ontwikkelingen. Van der Geest en Serkei
concluderen dat er een te beperkte algemene kennisopbouw is over talentontwikkeling en dat
dit de samenwerking tussen instellingen bemoeilijkt. Doordat de opvattingen en bijbehorende
werkwijzen over talentontwikkeling niet gedeeld worden, mist het volgens deze auteurs aan
inhoudelijke samenhang in het veld en wordt het voor talenten lastig om door te kunnen
groeien.43 Windhorst en van der Zant geven ook aan dat er weinig onderzoek is gedaan naar
talentontwikkeling in het culturele veld en dat hier dus ook geen duidelijke definitie
voorhanden is. Desondanks signaleren ze het volgende inzicht: “Uit de weinige studies komt
naar voren dat intrapersoonlijke factoren (motivatie, zelfsturing e.d.) en omgevingsfactoren
(rol van ouders, aanwezigheid van voorzieningen) zeer belangrijk zijn.”44
Met name de omgevingsfactoren zullen in mijn analyse veel gedetailleerder aan de
orde komen dan in de hierboven genoemde onderzoeken en modellen. Ik verwacht dan ook
met mijn werk meer duidelijkheid te verschaffen over hoe talentontwikkeling binnen
wijktheater beter tot zijn recht kan komen. In algemene zin hoop ik zo een zinnige bijdrage te
kunnen leveren aan de kennis over talentontwikkeling binnen de Nederlandse culturele sector.
Omdat er echter geen volledig bruikbare talentontwikkelingsmodellen bestaan die toepasbaar
zijn op wijktheater, is het noodzakelijk om buiten Nederland in andere onderzoeksgebieden
op zoek te gaan naar effectieve voorbeelden.
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1.3 Verschillende perspectieven en modellen van talentontwikkeling buiten
Nederland
1.3.1 Educatiepsychologie
Binnen de educatiepsychologie zijn er relatief veel relevante talentontwikkelingsmodellen te
vinden. Zo beschrijft Martha Morelock, docent onderwijskunde voor hoogbegaafden aan de
Universiteit van Melbourne, een paradigmaverschuiving die de afgelopen decennia
veranderingen teweegbracht in het veld van de educatiepsychologie met betrekking tot het
denken over talentontwikkeling. De snelle opeenvolging van nieuwe definities waarin werd
afgeweken van de oorspronkelijke betekenis van ‘giftedness’ veroorzaakte steeds weer
aangepaste ontwikkelingsmodellen. Het zorgde ervoor dat er anders gedacht werd over
talentontwikkeling, vooral door begaafdheid en talent uit elkaar te halen en hun onderlinge
relatie tot elkaar te onderzoeken.45 Hieronder zal deze ontwikkeling nader beschreven worden.
Daarbij zullen verschillende modellen aan bod komen.
De oorsprong van de door Morelock beschreven veranderingen is volgens de
vooraanstaande Canadese onderwijspsycholoog op het gebied van talentontwikkeling,
Françoys Gagné, de veel geciteerde definitie die in 1972 verscheen in het Marland Report.46
Daarin wordt geschreven dat potentiële vaardigheden en prestaties zich kunnen uiten in de
volgende gebieden: “[…] (1) general intellectual ability, (2) specific academic aptitude, (3)
creative or productive thinking, (4) leadership ability, (5) visual and performing arts, (6)
psychomotor ability.”47 Onderwijspsycholoog Joseph Renzulli bekritiseerde volgens Gagné
vervolgens de definitie van het Marland Report, onder andere vanwege het ontbreken van
motiverende elementen. Hij kende juist een grote rol toe aan creativiteit en motivatie
(taakgerichtheid) en in 1978 benadrukte hij daarom vooral deze factoren in zijn eigen model.48
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Figuur 4: Renzulli's Three-Ring Conception of Giftedness49

Het model van Renzulli bestaat uit drie cirkels die verbonden zijn met elkaar:
bovengemiddelde vaardigheden, taakgerichtheid en creativiteit (op een niet nader bepaald
terrein). Begaafdheid ontstaat volgens Renzulli op het punt waar deze cirkels elkaar
overlappen.50 Dit proces wordt beschreven in zijn definitie: “Gifted and talented children are
those possessing or capable of developing this composite set of traits and applying them to
any potential valuable area of human performance.”51 Renzulli spreekt net als het Marland
Report echter alleen over kinderen. Het is voor mijn onderzoek wel interessant dat creativiteit
genoemd wordt in de definities van Marland en Renzulli. Laatstgenoemde bespreekt daarbij
ook gebieden waar begaafdheid zich kan manifesteren, maar gaat daar niet specifieker op in.
Net als bij Renzulli, beschouwt Gagné het werk van onderwijspsycholoog Abraham
Tannenbaum als een belangrijke inspirator voor zijn eigen werk. Tannenbaum maakte voor
het eerst een onderscheid tussen begaafdheid (dat hij met potentie associeert) en talent, dat hij
als ontwikkelde vaardigheden ziet. Ontwikkeld talent kan zich volgens hem alleen
manifesteren bij volwassenen.52 Tannenbaum noemt vijf factoren die ervoor kunnen zorgen
dat potentie bij kinderen zich manifesteert als talent bij volwassenen: general ability
(algemene vaardigheid), special aptitude (bijzondere bekwaamheid), nonintellective requisites
(niet-cognitieve, of persoonlijke factoren), environmental supports (ondersteuning vanuit de
omgeving) en chance (geluk of toeval).53 Deze inzichten verwerkte Tannenbaum in zijn
stervormig model uit 1983.54
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Figuur 5: Tannenbaums Star Model55

Tannenbaum koos voor de ster als vorm, om de wisselwerking tussen de verschillende
factoren weer te geven en om te benadrukken dat alle elementen nodig zijn om talenten te
kunnen ontwikkelen. De vijf onderdelen worden gekenmerkt door zowel statische als
dynamische sub factoren. De eerste vorm betreft relatief vaststaande individuele
eigenschappen, waar dynamische elementen een flexibeler karakter hebben en de interactie
met de omgeving omvatten.56 Het is interessant dat Tannenbaum de eerste wetenschapper is
die de invloed van de omgeving noemt op de ontwikkeling van talenten.
De genoemde modellen zijn aantrekkelijk voor mijn onderzoek, omdat zij een rol
toeschrijven aan creativiteit en omgevingsfactoren. Ze zijn echter voornamelijk gericht op het
ontwikkelen van kinderen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar een model wat een
uitgebreide beschrijving geeft van persoonlijke kenmerken, omgevingsfactoren en het
ontwikkelingsproces en van toepassing is op (jong)volwassenen. Daarin zijn ze de tot nu toe
besproken modellen ontoereikend.

55
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1.3.2 Gagné’s Differentiated Model of Giftedn ess and Talent
Tijdens zijn studie naar begaafdheid en talent ontdekte Françoys Gagné dat deze concepten
vaak door elkaar gebruikt werden in definities. Dat was bijvoorbeeld het geval in het Marland
Report in 1972, in het werk van Renzulli in 1978 en in mindere mate door Tannenbaum in
1983, die de twee aspecten wel van elkaar onderscheidde maar onvoldoende duidelijk maakte
hoe ze van elkaar verschilden.57 Gagné vond het juist van cruciaal belang om begaafdheid en
talent zo helder mogelijk te definiëren en borduurde bij het creëren van zijn eigen
Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT) in 1985 voort op deze eerdere
definities en modellen.58

Figuur 6: Gagné’s Differentiated Model of Giftedness and Talent uit 1985 59

In zijn model benoemt Gagné verschillende factoren en fasen die uiteindelijk kunnen leiden
tot de effectieve ontwikkeling van talent. Gagné is de eerste wetenschapper die een duidelijk
onderscheid maakt tussen begaafdheid en talent en in zijn model uitvoerig beschrijft op welke
wijze zij dynamisch met elkaar in verbinding staan.60 Volgens bovenstaand model kan
begaafdheid (links) uiteindelijk leiden tot talent (rechts) door het doormaken van een
57
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ontwikkelingsproces (midden), waar zowel belemmerende als stimulerende factoren op van
invloed zijn; de intrapersoonlijke (binnenste schil) en omgevingsgebonden katalysator
(buitenste schil). De toeval of gelukfactor chance wordt uiteindelijk aan dit model
toegevoegd.61 De gebieden die voorkomen in de Marland definitie en die ook door Renzulli
genoemd worden, zijn verfijnd in het model van Gagné. De invloed van de omgeving en de
factor van chance, die door Tannenbaum genoemd worden, spelen eveneens een rol in het
DMGT. In tegenstelling tot Marland en Renzulli spreekt Gagné in zijn uitleg van begaafdheid
en talent ook over volwassenen. Inmiddels kent het talentontwikkelingsmodel van Gagné vele
versies.
Gagné is van mening dat ieder individu recht heeft op een opleiding waarbij talenten
zo effectief mogelijk kunnen worden ontplooid.62 Hij wil daarom een aandeel leveren aan het
begrijpen, identificeren en ontwikkelen van talenten. Gagné wist met zijn ontwikkelde
modellen wereldwijd belangstelling op te wekken voor het denken over begaafdheid en talent
en zijn bijdrage aan de kennis hierover werd bekroond met diverse prijzen.63 Inmiddels wordt
hij alom beschouwd als de meest vooraanstaande figuur en is zijn model zeer invloedrijk
geworden binnen het talentontwikkelingsveld. Het wordt in verschillende vakgebieden als
analytisch hulpmiddel ingezet om talenten te identificeren en te ontwikkelen.64
1.3.2.1 Kritiek op Gagné’s notie van begaafdheid 65 en talent 66
Ondanks vele lovende reacties, heeft Gagné’s model echter ook kritiek opgeleverd binnen het
talentontwikkelingsveld. Zijn concept van begaafdheid vormt bijvoorbeeld een
gecompliceerde term, vanwege de onbedoelde associatie met hoogbegaafdheid. Martha
Morelock vindt het daarom belangrijk om orde te scheppen in het verwarrende gebruik van de
61
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termen begaafdheid en talent: “we have the option of moving on together to create a stronger,
clearer, and more comprehensive knowledge of the nature of giftedness, talent, and
development.”67 In haar artikel ‘In response to Gagné’s critique’ stelt zij om die reden voor
dat Gagné zijn concept van begaafdheid vervangt door talent potential, omdat dat volgens
haar nauwkeuriger beschrijft waar hij het over heeft.68 Gagné is het daar niet mee eens, omdat
hij begaafdheid al als building blocks voor talent beschrijft en dat dit op hetzelfde neerkomt
als talent potential.69 Hij duidt verder op het gevaar om in een semantisch steekspel te
belanden, wat het denken over talentontwikkeling volgens hem niet verder brengt:
“How can we expect to create a common conceptual edifice if we keep erecting little
unconnected cabins one beside the other? Would it not be better to choose one of them as a
promising candidate, discuss and agree on what needs to be corrected, then continue adding to
it agreed upon pieces? […] It is my conviction that if we want to become a respected
subdomain of educational research, we have no choice but to start building our knowledge
base in a more united and interconnected way.”70

John Baer en James Kaufman lijken het met hem eens en zetten daarom in op een duidelijkere
omschrijving van het begin- en eindstadium van een talentontwikkelingsproces.71 Om orde te
scheppen in het verwarrende taalgebruik is het inderdaad belangrijk om in dezelfde termen
over deze concepten te spreken en daarin de begrippen te hanteren die het meest toegepast
worden. Het is dan ook een interessante suggestie van Baer en Kaufman om natural abilities
(begaafdheid) te vervangen door aptitude (aanleg) en systematically developed skills
(systematisch ontwikkelde vaardigheden of talent) door achievement (prestatie).72 Hierdoor
zal bijvoorbeeld hoogbegaafdheid minder snel verward worden met begaafdheid zoals Gagné
deze bedoelt. Houkema en Kaput spreken in hun model ‘Talent in Ontwikkeling’ om dezelfde
67
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reden ook in termen van aanleg en prestatie.73
Gagné ziet talent als eindresultaat. Het is echter lastiger te bepalen wanneer
talentontwikkeling precies ophoudt. Volgens de Europese Commissie kunnen talenten
namelijk een leven lang ontwikkeld blijven worden. Dat idee sluit aan bij het concept van
lifelong learning, wat als volgt geformuleerd wordt: “Alle activiteiten die gedurende het hele
leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk,
burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren”.74 Theo Hutten noemt het
concept van lifelong learning dan ook in zijn model.75 En Trijselaar uit deze kritiek op het
model van Gagné ook, wanneer zij in haar thesis ‘Talentfabriek 010’ eveneens spreekt van
een fase “na de ontwikkeling van gave naar talent. Je zou kunnen zeggen dat die ontwikkeling
nooit klaar is”.76
1.3.2.2 Verantwoording voor de keuze van Gagné’s model
Ondanks de genoemde kritiek, worden de modellen van Gagné wereldwijd als standaard
gezien voor het monitoren van talentontwikkeling. Mede om die reden kies ik ervoor om de
meest relevante recente versie van zijn talentontwikkelingsmodel uit 2008 als analysemiddel
in te zetten binnen dit onderzoek. Het model spreekt mij verder aan, omdat het aandacht
besteedt aan intrinsieke factoren van individuele talenten, aan de invloed die de omgeving
speelt bij het ontwikkelen van deze talenten en aan het ontwikkelingsproces waarin dit alles
samenkomt. Dat zijn elementen die belangrijk zijn voor de toepassing op Stut.
Vergeleken met andere modellen, is Gagné’s model het meest compleet. Het omvat de
persoonlijke eigenschappen uit het Talentenkompas77, de niveaus uit het model van Hutten78
en het heeft veel overeenkomsten met het model ‘Talent in Ontwikkeling’79. Beide modellen
beschrijven namelijk dat aanleg (begaafdheid) via een ontwikkelingsproces uiteindelijk tot
prestatie (talent) kan leiden. Daarbij benadrukken ze de rol van persoonlijke en
omgevingsfactoren op talentontwikkeling. Verder is het model van Gagné interessant, omdat
het elementen bevat die naadloos aansluiten bij de sociaal-artistieke praktijk van Stut en
wijktheater. Het besteedt zowel aandacht aan creatieve als aan sociale dimensies van
begaafdheid en talent. Een ander voordeel van het model van Gagné is de aandacht die het
73
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schenkt aan zaken als etniciteit, culturele achtergrond en gender.80 Deze elementen spelen een
grote rol bij wijktheaters. Om al die redenen komt het model van Gagné het meest overeen
met de praktijk van Stut.
Het vormt voor mij ook een extra aanmoediging om dit model te kiezen, omdat het
door Trijselaar in haar masterthesis ‘Talentfabriek 010’ in verband gebracht is met
talentontwikkelingstrajecten voor acteurs bij jongerentheatergroepen in Rotterdam. 81
Trijselaar richt zich daarbij voornamelijk op de talentontwikkelingstrajecten en behandelt de
katalysatoren die Gagné noemt. Zij benadrukt in haar studie de omgevingsgebonden
katalysator om inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze trajecten.82 Mijn onderzoek
verschilt van haar aanpak, doordat ik mij zowel richt op het individuele niveau van de
respondenten als op de trajecten zelf. Daarbij analyseer ik alle aspecten uit Gagné’s model om
een compleet overzicht te krijgen en te bepalen welke elementen relevant zijn voor de
toepassing op wijktheater. Daarnaast zijn mijn respondenten professionele kunstenaars, in
tegenstelling tot de acteurs bij de jongerentheatergroepen.
Ook andere Nederlandse bronnen noemen Gagné. Zo bespreekt Annemarth Velds het
model van Gagné in haar masterthesis uit 2013, ‘Talent & ontwikkeling’, waarin zij de
gevolgen van de bezuinigingen op talentontwikkeling van theatermakers onderzoekt.83 Zij
haalt Gagné echter zeer beknopt aan om uit te leggen welke verschillende perspectieven er op
talentontwikkeling zijn. Verder zet zij het model niet in bij het analyseren van resultaten,
zoals Trijselaar en ik dat wel doen. Daarnaast geven Windhorst en van der Zant een kenschets
van Gagné’s model, zonder hier verder op in te gaan.84
Tenslotte zegt Gagné over de inzet van zijn model als analytisch hulpmiddel het
volgende: “Researchers can adopt the DMGT’s framework of categories and subcategories to
classify data.”85 Zijn model kan volgens hem worden ingezet bij het categoriseren en
analyseren van data, bijvoorbeeld interviewmateriaal. Dit noemt Gagné DMGT-based
analysis.86 Bij het verwerken van mijn interviews wil ik onderzoeken in hoeverre Gagné’s
model daarbij van nut is.
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Conclusie
Het is gebleken dat er verschillende perspectieven op en modellen van talentontwikkeling zijn
binnen gebieden als Human Resource Management, sport, onderwijs, cultuur en de
educatiepsychologie. Zowel in Nederland als daarbuiten. Elk veld kent zijn eigen opvattingen
over talentontwikkeling. Wat overeenkomt tussen deze perspectieven en modellen is dat ze
een belangrijke rol toeschrijven aan persoonlijke kenmerken en de omgeving. De
wisselwerking die hiertussen plaatsvindt leidt tot het ontwikkelen van talent. Uit vergelijking
van de verschillende modellen blijkt dat het model van Gagné het meest compleet is en de
beste mogelijkheden lijkt te bieden voor toepassing op de praktijk van Stut. Het verschaft
daarnaast een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop talent tot stand komt en besteedt
hierbij onder andere aandacht aan de invloed van de omgeving, persoonlijke kenmerken en
het ontwikkelingsproces dat door wisselwerking tussen alle factoren tot stand komt. De versie
van Gagné’s model uit 2008 is in mijn ogen dan ook het meest volledige, relevante en actuele
model in het licht van dit onderzoek. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de afzonderlijke
elementen en de interne dynamiek van dit model.
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2. Het talentontwikkelingsmodel van
Françoys Gagné
2.1 Françoys Gagné
Gagné is geboren en opgegroeid in Montreal en werkte tot zijn pensionering in 2001 als
hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Quebec. Aan diezelfde instelling was hij in
1966 gepromoveerd in de onderwijspsychologie. In het begin bestond zijn werk vooral uit het
evalueren van de manier waarop docenten lesgaven. Vanaf eind jaren zeventig begon hij zich
te specialiseren in onderzoek naar de ontwikkeling van begaafdheid en talent en de
wisselwerking hiertussen. Deze nieuwe richting leidde in 1985 tot de eerste versie van zijn
talentontwikkelingsmodel Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT).87 Sinds
zijn pensionering is hij als honorair hoogleraar verbonden gebleven aan de Universiteit van
Quebec en publiceert hij nog steeds regelmatig artikelen.88
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2.2 The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

Figuur 7: Het talentontwikkelingsmodel van Françoys Gagné 89

Gagné heeft zijn model van 1985 (bijlage 1.1) via tussenliggende versies in 1991 (bijlage 1.2),
1995, 2000 (bijlage 1.3) en 2003 (bijlage 1.4) ontwikkeld tot zijn uiteindelijke 2.0 versie uit
2008 (zie figuur 7 hierboven). Begaafdheid (Gifts = G) kan zich volgens dit model
ontwikkelen tot competenties of talent (Talents = T) via een ontwikkelingsproces
(Developmental Process = D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of
belemmeren door hun aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de
omgevingsgebonden (Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de geluk of
toevalfactor Chance (= C) die zowel van invloed kan zijn op de gaven en de katalysatoren als
op het ontwikkelingsproces.90 Om het nogal complex ogende model van Gagné beter te
begrijpen is het noodzakelijk om de afzonderlijke elementen te belichten.
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2.2.1 Begaafdheid
Gagné geeft de volgende definitie van begaafdheid: “GIFTEDNESS designates the possession
and use of outstanding natural abilities, called aptitudes, in at least one ability domain, to a
degree that places an individual at least among the top 10% of age peers.”91 Vertaald naar het
Nederlands bestaat begaafdheid volgens Gagné dus uit
het bezitten van een bijzonder, aangeboren natuurlijk
vermogen, ook wel aanleg genoemd, die tot uiting komt
binnen minstens één ability domain. Er is sprake van
begaafdheid wanneer het individu binnen zo’n
vaardigheidsdomein dusdanig hoog presteert dat hij of zij
daarin minimaal tot de top 10% van zijn leeftijdsgenoten
behoort.
Gagné onderscheidt in de meest linkse kolom van
het model een mentaal en lichamelijk domein, zoals
hiernaast te zien is. Het mentale verdeelt hij in
intellectueel, creatief, sociaal en zintuiglijk vermogen.
Het fysieke domein omvat zaken als spierkracht,
explosiviteit, coördinatie en evenwicht. In deze domeinen
zit dus volgens Gagné aanleg of begaafdheid als
potentieel talent opgesloten. Het vormt als het ware het
ruwe materiaal dat ontsloten en vervolgens ontwikkeld
dient te worden om talent te laten groeien. Volgens
Gagné kan een individu nooit getalenteerd worden zonder een aangeboren begaafdheid te
bezitten op een bepaald gebied.92 Hij benadrukt wel dat natuurlijke vaardigheden zich
gedurende de levensloop van een individu kunnen ontwikkelen, voornamelijk tijdens de
jeugd. Gaven zijn volgens hem het beste te herkennen in jonge kinderen, omdat de invloed
van de omgeving op de ontwikkeling van het kind dan nog minimaal is. Ook bij volwassenen
zijn gaven te herkennen, maar dan vooral in de wijze waarop zij zich nieuwe vaardigheden
eigen maken.93
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2.2.2 Ontwikkelingsproces
Begaafdheid, ontwikkelingsproces en talent
vormen de drie belangrijkste basiselementen in het
model van Gagné. Ze worden ook wel het basic
trio genoemd.94 In de 2.0 versie van het model
krijgt het ontwikkelingsproces gedetailleerd vorm
in de volgende subcategorieën: activiteiten, investering en vooruitgang. Talentontwikkeling
begint volgens Gagné wanneer een individu geselecteerd wordt om deel te nemen aan een
systematisch activiteitenprogramma, met een specifieke inhoud en binnen een speciale
leeromgeving. De investering die het individu levert, bepaalt de intensiteit van het proces en
wordt gemeten in tijd, geld en energie. De vooruitgang die het individu boekt kan zich
manifesteren in verschillende stadia (beginner, gevorderde, vaardige en expert), tempo en
belangrijke gebeurtenissen of keerpunten.95

2.2.3 Katalysatoren
In het model van Gagné zijn verschillende
elementen actief die werken als een
katalysator. Dat wil zeggen dat ze de
ontwikkeling van aanleg tot talent kunnen
versterken of versnellen. Na de update van het
model in 2008 schuift de omgevingsgebonden
katalysator naar boven en valt gedeeltelijk
achter de intrapersoonlijke katalysator. Gagné
heeft hier bewust voor gekozen, omdat hij van
mening is dat karaktereigenschappen en
interesse als een filter of demper werken en
dus mede bepalen in hoeverre de omgeving invloed heeft op de ontwikkeling van een
individu. Gagné zegt daarover: “For instance, parents and teachers well know their limited
capacity to modify the learning habits of unwilling youth.”96
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2.2.3.1 Omgevingsgebonden katalysator
De omgevingsgebonden katalysator heeft betrekking
op de omgeving van het talent en manifesteert zich in
de volgende drie subcategorieën: milieu, personen en
voorzieningen.
De eerste subcategorie - milieu - betreft verschillende soorten invloed vanuit de
omgeving. Hieronder vallen het fysieke, culturele, sociale en familiale milieu (zoals de
financiële mogelijkheden van een gezin) waar een individu zich in bevindt. Gender, etniciteit
en nationaliteit vallen bijvoorbeeld ook onder deze noemer.97 Dit is interessant omdat ik
verwacht dat dit een belangrijke rol speelt binnen wijktheater, waar regelmatig gewerkt wordt
met individuen die een verschillende etnische achtergrond hebben en culturele wortels in
diverse landen bezitten.
De tweede component van de omgevingsgebonden katalysator - personen - focust op
psychologische en sociale invloeden van belangrijke personen op de ontwikkeling van
talenten. Hierbij moet gedacht worden aan de rol die familie, peers, begeleiders en mentoren
spelen.98 Mentoren zijn meer ervaren werknemers die op een informele wijze een
ondersteunende werkrelatie aangaan met personen. Over peer group effecten wordt gesproken
wanneer er sprake is van beïnvloeding op leerresultaten door interactie tussen gelijke
leerlingen onderling.99 In het kader van dit onderzoek besteed ik vooral aandacht aan de band
en de dynamiek die de nieuwe professionals ontwikkelen met hun peers, begeleiders en
mentoren binnen Stut.
De derde subcategorie - voorzieningen - omvat alle materiële en immateriële middelen
die worden aangereikt om nieuwe professionals in staat te stellen zich te ontwikkelen. De
verrijkende leerplannen en pedagogische strategieën die daarbij worden ingezet vallen hier
ook onder, evenals administratieve aspecten omtrent het samenstellen van groepen en het
beschikbaar stellen van financiën.100 In het kader van dit onderzoek kijk ik naar de
voorzieningen en activiteiten die Stut verstrekt voor de nieuwe talenten.
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2.2.3.2 Intrapersoonlijke katalysator
Deze katalysator heeft betrekking op de persoonlijke
eigenschappen van een individu. Binnen de
intrapersoonlijke katalysator wordt een verdeling gemaakt
tussen twee relatief stabiele eigenschappen - fysiek en
karakter - en drie doelgerichte processen: bewustzijn,
motivatie en wilskracht.101 Deze katalysator is belangrijk
voor mijn onderzoek, omdat ik een beeld wil krijgen van
hoe de individuele talenten qua persoonlijke eigenschappen gestimuleerd zijn door Stut, zodat
de leiding een beter zicht krijgt op wat een dergelijke stimulering kan opleveren.
De fysieke subcategorie betreft lichamelijke eigenschappen als anatomie, algemene
gezondheid en eventuele beperkingen, waar een individu tijdens de talentontwikkeling zo
goed mogelijk mee om moet leren gaan. Bij een danseres kan gekeken worden naar de
beenlengte, terwijl bij een pianist juist de spanwijdte tussen de vingers een goede indicatie is
voor mogelijk talent. Het is voor mijn doel interessant dat Gagné in dit kader ook ‘fysieke’
kenmerken als gender, huidskleur en etniciteit noemt.102 Ik verwacht namelijk dat deze
eigenschappen een grote rol spelen binnen wijktheaters, omdat er regelmatig samengewerkt
wordt met verschillende bevolkingsgroepen en sociaal-culturele identiteit in het werk vaak als
thema aan de orde wordt gesteld. Ik wil nagaan in hoeverre deze eigenschappen van
toepassing zijn op de nieuwe professionals en de organisatie van Stut. Binnen de subcategorie
van karakter zijn daarnaast nog oneindig veel eigenschappen relevant. Denk bijvoorbeeld aan
temperament, koppigheid, zorgzaamheid, gevoeligheid, humor en flexibiliteit.103
De categorie van bewustzijn betreft de wijze waarop het individu zich bewust is van
zijn eigen aanleg, kracht en beperkingen, maar ook de manier waarop hij zichzelf ziet ten
opzichte van anderen. De categorie van motivatie omvat enerzijds wat iemand motiveert en
anderzijds hoe gemotiveerd een individu is om zijn of haar doel te bereiken.104 Dit
manifesteert zich bijvoorbeeld in waarden, behoeften, interesses en passies. De subgroep van
motivatie hangt nauw samen met het element van wilskracht die zich uit in autonomie,
inspanning, doorzettingsvermogen en volharding.105
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2.2.4 Chance (toeval of geluk)
Als laatste factor die invloed heeft op de ontwikkeling van talent, noemt Gagné chance. Dit
element omvat toevallige gebeurtenissen die effect hebben op het ontwikkelingsproces, zoals
het winnen van een prijs of het overlijden van een dierbare. Gagné heeft er in de 2.0 versie
van zijn model voor gekozen dat de ideale positie van chance overkoepelend is, waarbij het
zowel van invloed kan zijn op de gaven en het ontwikkelingstraject als op de katalysatoren.
Chance heeft dus ook invloed op begaafdheid en eigenlijk op alle elementen behalve de fase
in de rechter kolom, omdat daar het eindresultaat van het ontwikkelingsproces wordt
weergegeven.106 In mijn onderzoek is deze factor van toepassing op de ‘toevallige’
gebeurtenissen van de nieuwe professionals die zich voordoen tijdens hun
ontwikkelingstraject bij Stut.

2.2.5 Talent
Gagné geeft de volgende definitie van talent:
“TALENT designates the outstanding mastery of
systematically developed abilities, called competencies
(knowledge and skills), in at least one field of human activity
to a degree that places an individual at least among the top
10% of age peers who are or have been active in that field.”107

Gagné beschouwt talent dus als een buitengewone beheersing
van een systematisch ontwikkeld vermogen (aanleg) die hij
competenties noemt (kennis en vaardigheden). Er is volgens
hem pas sprake van talent, wanneer een individu op minstens
één gebied van menselijke activiteit dusdanig hoog presteert
dat hij of zij minimaal tot de top 10% behoort vergeleken met
leeftijdsgenoten die actief zijn of zijn geweest in het
desbetreffende veld.
De norm ‘top 10%’, stelt Gagné voor om een
onderscheid te maken tussen begaafden en talenten en de rest
van de bevolking. Om deze top 10% te bepalen ontwikkelde
106
107

Ibid., 5.
Ibid., 1.

30

Gagné vijf hiërarchische niveaus, waarbij elk nieuw niveau de top 10% van het vorige niveau
omvat.108 Hij baseerde zich hiervoor op het metriek stelsel. Dit leidde tot de creatie van de
volgende gradaties van begaafdheid en talent: mild (1:10), matig (1:100), hoog (1:1.000),
uitzonderlijk (1:10.000) en buitengewoon (1:100.000).109 Gagné bedoelt daarmee dat één op
de tien begaafde of getalenteerde individuen, bijvoorbeeld mild getalenteerd is enzovoort tot
de statistisch gezien veel buitengewone talenten, waarvan er maar één op de honderdduizend
zijn.
In zijn talentontwikkelingsmodel noemt Gagné negen gebieden van menselijke
activiteit waarbinnen talent zich kan manifesteren: academisch, technisch, wetenschappelijk
& technologisch, artistiek, sociaal, commercieel, zakelijk, speltechnisch of atletisch.110
Daarbij valt op dat volgens Gagné de natuurlijke vaardigheden weerspiegeld worden in latere
menselijke activiteiten. Zo kan een individu met creatieve aanleg zijn begaafdheid
bijvoorbeeld doorontwikkelen tot competenties in het artistieke veld. In het geval van Stut
verwacht ik daarom dat de nieuwe professionals qua natuurlijke aanleg en te ontwikkelen
talent, voornamelijk op het creatieve (artistieke) en sociale gebied te vinden zijn, vanwege het
sociaal-artistieke karakter van wijktheater.

2.3 Zes elementen van een talentontwikkelingstraject
Gagné benadrukt in zijn toelichting op het model vooral de onderlinge dynamiek tussen de
verschillende factoren en katalysatoren: “Talent development is formally defined as the
systematic pursuit by talentees, over a significant period of time, of a structured program of
activities leading to a specific excellence goal.”111 Volgens hem is er dus alleen sprake van
talentontwikkeling, wanneer een talentee (potentieel getalenteerd persoon) gedurende een
behoorlijk lange periode, binnen een gestructureerd programma van activiteiten er
systematisch naar streeft om excellent te worden op een bepaald gebied. Gagné beschouwt dit
traject in feite als een systematische aanpak om die natuurlijke aanleg van talentees effectief
tot competenties te ontwikkelen. Daarbij moet volgens Gagné op zes zaken gelet worden. Ten
eerste moet sprake zijn van een verrijkend leertraject (1). Talentees hebben in Gagné’s ogen
andere behoeften en benodigdheden dan reguliere studenten en daarom moet het leertraject
108
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onder andere qua moeilijkheid verschillen van algemeen onderwijs of training. Ten tweede
moet sprake zijn van een helder en uitdagend doel (2). Het is volgens Gagné daarbij
belangrijk dat talentees tussentijdse doelen stellen die realiseerbaar zijn, maar ook ver en
moeilijk genoeg, zodat sprake is van een uitdaging waarbij vooruitgang ontstaat. Gagné vindt
het als derde punt belangrijk dat de toegang tot een talentontwikkelingstraject beperkt en
selectief is (3). Er moet voor kandidaten gekozen worden die een uitzonderlijk grote potentie
tonen. Gagné stelt dat eerder behaalde prestaties hierbij de beste maatstaf zijn om dit
selectieproces te sturen. Als vierde element noemt hij de optie tot regelmatige
oefenmogelijkheid (4): “The term “regular” roughly corresponds to one-fifth of a normal fulltime workload (7-10 hours per week)”.112 Deze frequentie neemt volgens hem toe wanneer
talenten een hogere mate van excellentie nastreven. Als vijfde component noemt Gagné een
periodieke voortgangsbeoordeling (5). Om de progressie te kunnen vaststellen vereist een
talentontwikkelingstraject volgens hem dan ook periodieke evaluaties van prestaties. Deze
prestaties worden gemeten aan de hand van een externe norm voor talentees. Tenslotte moet
het voor talentees mogelijk zijn om met een persoonlijk aangepast (versneld) tempo nog meer
vooruitgang te boeken (6).113
Het is volgens Gagné niet noodzakelijk dat er binnen een talentontwikkelingstraject
altijd even sterk de nadruk gelegd wordt op alle zes hierboven genoemde aspecten.114 In meer
algemene zin gelooft hij wel dat de kans om talenten succesvol te ontwikkelen toeneemt
naarmate naast de kern (het verrijkende trainingsprogramma) tijdens het traject aan meerdere
van bovenstaande elementen aandacht wordt besteed.115 In het kader van dit onderzoek
analyseer ik aan welke van deze zes elementen bij Stut aandacht wordt gegeven en in
hoeverre zij daarin overeenkomen aan de wensen die Gagné stelt.
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3. Talentontwikkeling door Stut
Inleiding/methodiekbeschrijving
Nu duidelijk is wat het model van Françoys Gagné inhoudt, kunnen we ons richten op
talentontwikkeling bij Stut. Bij deze analyse staat de volgende vraag centraal: op welke wijze
stimuleert Stut nieuwe professionals in het kader van het talentontwikkelingsmodel van
Françoys Gagné? De benodigde informatie om deze vraag te beantwoorden is afkomstig uit
diepte-interviews met de vier respondenten, twee ‘sleutelinformanten’ (die vanuit hun
perspectief de ontwikkeling van de respondenten beschrijven en zelf niet tot de
onderzoekseenheid behoren) en persoonlijke observaties. Vanuit de verschillende elementen
van het model van Gagné beschrijf ik de talentontwikkeling van de respondenten tijdens Stut,
zodat er een compleet beeld ontstaat. Daarbij ga ik uitgebreider in op de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces, omdat dat naar verwachting de meest relevante elementen zijn voor
mijn onderzoek. Stut (de ‘omgeving’) lijkt namelijk vooral actief te kunnen zijn in het
dynamische middenstuk van het model en kan dus hierop de meeste invloed uitoefenen. Eerst
licht ik toe welke methodologische keuzes ik heb gemaakt bij het verzamelen van mijn
resultaten.

Respondenten en sleutelinformanten
Op basis van mijn selectiecriteria werden de volgende respondenten geselecteerd, doordat zij
als nieuwe professional in het seizoen 2012-2013 bij Stut betrokken waren. Nienke Jansen
(artistiek medewerker, geb. 1987) heeft in 2010 de opleiding Theater Docent aan de
Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en in 2012 de pre-master Theaterwetenschap aan de
Universiteit Utrecht afgerond. Ten tijde van dit onderzoek volgde zij het masterprogramma
aan dezelfde instelling. Sara Bouman (regisseur, geb. 1986) heeft eveneens de Theater
Docentopleiding in 2012 te Leeuwarden voltooid. Eline Loomans (regisseur/schrijver, geb.
1985) is in 2007 met een BA Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd,
waarna zij in 2011 de opleiding tot Docent Theater aan de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht heeft afgerond. Suzan Tolsma (regisseur, geb. 1985) voltooide de opleiding Culturele
en Maatschappelijke Vorming in 2009 aan de Hogeschool in Utrecht en zij studeerde in 2013
af aan de Toneelacademie in Maastricht. Deze vier respondenten vormen in mijn ogen een
heterogene groep, omdat zij verschillende functies en fasen van de door Stut aangeboden
33

trajecten voor nieuwe professionals vertegenwoordigen. Artistiek leider Donna Risa en
algemeen directeur Charlotte Riem Vis functioneren als ‘sleutelinformanten’.

Onderzoeksstrategieën
Tijdens het seizoen 2012-2013 heb ik door middel van diepte-interviews en observaties
resultaten verzameld. Hieronder licht ik de gekozen methodiek per strategie kort toe. Ik heb
mij bij het uitvoeren van mijn onderzoek voornamelijk gebaseerd op het ‘Basisboek
Kwalitatief Onderzoek.’116 Ik heb voor diepte-interviews gekozen, omdat dit in mijn ogen een
effectieve strategie is om kwalitatieve data te verzamelen. Het geeft namelijk de mogelijkheid
om nauwkeurig, uitvoerig en inhoudelijk op opvattingen en motivaties van de geïnterviewde
in te gaan. Zodoende wordt een compleet beeld verkregen.117 Ook Trijselaar118 en Velds119
maken in hun cultuurwetenschappelijke scripties effectief gebruik van diepte-interviews om
data te verzamelen voor hun onderzoek naar talentontwikkeling in het theaterveld. Daarnaast
zet Trijselaar het model van Gagné ook in bij haar analyse om data (materiaal uit interviews)
te categoriseren en zodoende een verklaring te geven voor de effectiviteit van de
talentontwikkelingstrajecten.120 Zij verklaart dat succes vooral vanuit de omgevingsgebonden
katalysator.121
Ik heb voor individuele interviews gekozen, waardoor ik ernaar heb gestreefd de
antwoorden van de respondenten zo min mogelijk te laten beïnvloeden door mijn
vraagstelling. Aan de hand van een half gestructureerde vragenlijst heb ik op basis van een
interviewschema topics en sub topics opgesteld. De beperkte mate van structuur tijdens de
interviews biedt ruimte voor flexibiliteit (doorvragen) en verschaft zo dieper inzicht in een
aantal van tevoren vastgestelde aspecten van een onderwerp. Door middel van de interviews
wilde ik algemene informatie vergaren en specifieke vragen stellen die betrekking hebben op
het model van Françoys Gagné, om een zo volledig mogelijk beeld van talentontwikkeling bij
Stut te kunnen reconstrueren. Het schema van Gagné heb ik zoveel mogelijk vertaald naar
vragen en topics, ook omdat hij zelf aangeeft dat zijn schema een duidelijke
interviewstructuur kan bieden om informatie te classificeren.
Het talentontwikkelingsmodel van Gagné is tijdens de interviews aan de betrokkenen
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voorgelegd en op basis van de omschrijvingen uit het tweede hoofdstuk uitgelegd, zodat alle
relevante elementen aan bod kwamen. Hierbij heb ik zoveel mogelijk een zelfde structuur
gehanteerd voor alle interviews, zodat de uitkomsten van de interviews vergelijkbaar waren.
De sleutelinformanten Donna en Charlotte heb ik als eerste geïnterviewd, waardoor ik een
algemeen kader voor talentontwikkeling bij Stut kon formuleren om de antwoorden van de
respondenten in te plaatsen. De interviews zijn met audio opnames vastgelegd. Gedurende het
proces heb ik telkens mijn strategie en vragen aangescherpt, zonder de
vergelijkingsmogelijkheden van de structuur in gevaar te brengen. Vervolgens heb ik de
interviews uitgewerkt en voornamelijk aan de hand van het model van Gagné gereduceerd tot
bruikbare data om te analyseren.
Nienke Jansen (tevens respondent in dit onderzoek) heeft in haar masterscriptie uit
2014: ‘Een Open Plek’, waarin zij de kwaliteitscriteria voor het community theater en de
artistieke ontwikkeling van Stut onderzoekt, diepte-interviews en participerende observatie
gebruikt om haar gegevens te verzamelen.122 Als aanvulling op de interviews heb ik eveneens
participerende observatie als directe methode van dataverzameling ingezet. Hiervoor heb ik,
net als bij de interviews, hoofdzakelijk een beroep gedaan op het ‘Basisboek Kwalitatief
Onderzoek.’123 Ik maakte deel uit van de onderzoekscontext en kon vanuit een insider-view te
werk gaan. Tijdens mijn onderzoeksperiode (maart tot en met september 2013), was ik twee
keer per week een hele dag bij Stut aanwezig, om de respondenten en de sleutelinformanten
aan mij te laten wennen. Ik heb bijvoorbeeld geparticipeerd in artistieke vergaderingen
rondom de voorstelling De Tour van Frans, waarbij ik notuleerde. Toen er eenmaal
voldoende vertrouwen bestond, kon ik daadwerkelijk mijn onderzoek uitvoeren. Ik heb
daarbij gekozen voor een open en vrije observatievorm124, waarbij ik veldnotities125 heb
bijgehouden in de vorm van aantekeningen en opmerkingen. Daarbij heb ik specifieke
informatie over de samenwerking van Stut met de respondenten genoteerd. Deze notities heb
ik naderhand zoveel mogelijk gestructureerd naar de verschillende elementen uit het model
van Gagné.
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Hieronder toon ik als geheugensteun nogmaals het model van Gagné, zodat het duidelijker is
voor de hiernavolgende toepassing op de resultaten uit mijn onderzoek.

Figuur 8: Het talentontwikkelingsmodel van Françoys Gagné126

126
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3.1 De verschillende elementen uit Gagné’s model toegepast op Stut

3.1.1 Begaafdheid
Tijdens de interviews geven Nienke en Sara aan dat zij zichzelf op creatief en sociaal gebied
als begaafd beschouwen. Eline noemt vooral haar intellectuele vermogen als natuurlijke
aanleg en Suzan vindt dat ze voornamelijk op sociaal vlak begaafd is. Donna bevestigt de
sociale en creatieve aanleg van Nienke en Sara en
onderschrijft het intellectuele natuurlijke vermogen van
Eline. Daarbij noemt Donna ook het zintuiglijke
vermogen van Sara, Eline en Suzan, omdat zij zich
dankzij een sterk ontwikkelde gevoeligheid erg bewust
zijn van de wereld om hen heen. Qua aanleg worden door
de respondenten dus voornamelijk de sociale en creatieve
gebieden uit het model van Gagné genoemd, naast het
intellectuele en zintuiglijke veld. Hieruit concludeer ik dat
hun aanleg hoofdzakelijk binnen de mentale gebieden uit
het model van Gagné ligt. Dit wil niet zeggen dat fysieke
aanleg voor de talentontwikkeling van jonge makers bij
Stut irrelevant is. In het wijktheater speelt dans en muziek
in de voorstellingen namelijk regelmatig een rol en lijkt
het voor een regisseur dus wel degelijk belangrijk om zich
bewust te zijn van de eigen fysieke vaardigheden. Geen
van de respondenten noemde dit aspect expliciet dus is het
in de analyse verder niet meegenomen.

3.1.2 Ontwikkelingsproces
Uit de interviews en observaties blijkt dat de
respondenten bij Stut verschillende activiteiten
hebben uitgevoerd, die voor hun ontwikkeling
stimulerend waren. Zo werkte Nienke in het kader
van haar masterstage als ‘aanspreekpunt’ voor het StutKoor mee aan de voorstelling Stut’s
Surprise Party. Zij hield zich zodoende bezig met: “Alles wat voor het Koor geregeld moest
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worden rondom het jubileum.”127 Hierna werd zij als regieassistent bij de voorstelling
Verwacht! aangesteld. Beide activiteiten vielen onder begeleiding van Donna. Nienke raakte
verder als redactie assistent betrokken bij de publicatie ‘Van geen wijken weten’128, begeleid
door Jochem. Ten tijde van dit onderzoek schrijft zij haar thesis ‘Een Open Plek’129 over Stut,
coördineert zij de expertiseworkshops130 en fungeert nog steeds als aanspreekpunt voor het
StutKoor.
Sara’s stage bij Stut kreeg vorm in de functie van regieassistent bij de voorstelling
Rimpelingen, onder begeleiding en regie van Donna. Verder zette zij samen met vaste
Stutregisseur Güner Güven een jongerentheatergroep op: JongStut. Daar is ze momenteel nog
steeds bij betrokken. Tijdens haar stage kwam Sara op het idee om haar afstudeervoorstelling
te creëren met ex-prostituees: Rood Licht. Momenteel regisseert Sara zelfstandig de
presentatie in Kanaleneiland voor de voorstelling De Tour van Frans. Dit is een grote
productie waarin de Stutregisseurs hun krachten bundelen. Vier afzonderlijke wijken in
Utrecht worden door middel van een theatrale route met elkaar verbonden. De voorstelling in
Overvecht wordt bijvoorbeeld geregisseerd door Donna en Sharon is regisseur van de
opvoering in Zuilen.131
Eline regisseerde en (her)schreef de voorstelling Dag Moeder, wat een samenwerking
was tussen Stut en PvdA-raadslid Bert van der Roest. Verder regisseerde zij vanuit Stut
zelfstandig de voorstelling Noordwijven. Momenteel schrijft zij alle deelvoorstellingen voor
De Tour van Frans. Suzan had haar afsluitende essay voor de Toneelacademie gekoppeld aan
dit project, waar zij samen met Güner als regisseurs de verantwoordelijkheid kreeg voor de
voorstelling in Hoograven. Over deze samenwerking met Güner zegt Suzan: “Het was het
idee dat ik eerst met hem zou meelopen en veel samen zou doen. Hij is de meer ervaren
persoon. Bijvoorbeeld samen naar gesprekken in de wijk gaan op verschillende niveaus, of
contacten leggen. Op die manier zou hij mij begeleiden.”132 Vanwege een langdurige
ziekteperiode is Güner echter tijdelijk uitgevallen, waardoor De Tour van Frans een halfjaar
is verschoven. Vanaf 2014 kan Suzan wellicht workshops gaan verzorgen bij JongStut.
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Nienke, Sara en Eline laten tijdens de interviews weten dat zij geïnvesteerd hebben in
Stut, bijvoorbeeld door regelmatig onbetaald of onderbetaald te werken. Zij melden dat zij
zich tijdens hun Stutperiode intussen verder ontwikkeld hebben en beschouwen zichzelf
inmiddels als behoorlijk vaardig. Eline had al veel werkervaring bij andere organisaties
opgedaan voor ze bij Stut kwam en dat zorgt er volgens Donna voor dat zij snel leert, zich
vlot ontwikkelt en op gelijkwaardig niveau staat met de meer ervaren werknemers.
Vanuit het model van Gagné bekeken, blijkt het ontwikkelingsproces een belangrijke
fase te vormen voor de respondenten. In hun antwoorden geven ze aan dat de specifieke
activiteiten die ze bij Stut hebben verricht, de investeringen die ze daarbij hebben gepleegd en
de vooruitgang die zij dankzij deze zaken hebben gesignaleerd, relevant zijn voor hun
talentontwikkeling bij Stut.

3.1.3 Omgevingsgebonden katalysator
Milieu
Sara zegt over de omgeving die Stut vormt: “Het is
alsof Stut een heel fijne winterjas is, waar ik me
veilig in kan voelen.”133 Ook de andere
respondenten ervaren Stut als een inspirerende culturele omgeving, die hen in staat stelt hun
artistieke mogelijkheden te onderzoeken en daarbij te experimenteren. Volgens Eline is het
culturele milieu van Stut dan ook: “Een plek waar ik het theater kan maken wat ik heel graag
wil maken.”134
De respondenten geven aan dat het sociale milieu van Stut eveneens bevorderend
werkt en dit uit zich bijvoorbeeld in de band en dynamiek die zij ervaren met de andere
werknemers. De regisseurs van Stut zoeken naar de bestaande kwaliteiten van wijkbewoners
en bouwen daar vervolgens op voort. Deze houding wordt volgens de respondenten
weerspiegeld in de organisatie. Net als wijkbewoners worden zij daardoor gestimuleerd zich
op basis van hun bestaande kwaliteiten te ontwikkelen. Ze worden ‘in hun kracht gezet’ en
worden hiervan bewust gemaakt.
Uit het bovenstaande concludeer ik dat de respondenten met betrekking tot de
milieucategorie uit het model van Gagné, voornamelijk aangeven zich gestimuleerd te voelen
op het gebied van het sociale en culturele milieu. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk,
aangezien Stut een sociaal-artistieke organisatie is. De respondenten laten verder weten dat
133
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hun families hen in de meeste gevallen financieel ondersteund hebben. Eline geeft daarnaast
aan dat haar eigen fysieke woonmilieu in Amsterdam-Noord aanleiding vormde voor een
mede door Stut ondersteunde voorstelling met mensen uit haar buurt: Noordwijven.135 Deze
familiale en fysieke subcategorieën uit het model van Gagné vallen echter buiten de directe
invloed van Stut en zijn daarom minder relevant voor dit onderzoek.
Personen
Nienke, Sara en Suzan geven tijdens de interviews aan
dat zij voornamelijk door Donna op artistiek vlak en Charlotte op zakelijk gebied begeleiding
ontvangen en dat zij zich daardoor gestimuleerd voelen. Donna brengt hen bijvoorbeeld bij
hoe zij beter met spelers om kunnen gaan en Charlotte helpt onder andere bij het regelen van
zaken omtrent hun ZZP-’erschap. De respondenten hebben regelmatig contactmomenten met
hun begeleider. Sara zegt over een dergelijk moment, voorafgaand aan een afspraak in
Kanaleneiland: “Tijdens de lunch hebben we samen een momentje gehad, waarin Donna
vroeg: ‘Wat zou je vragen? Heb je goede voorbereidingen getroffen? Misschien kan je dat
ook vragen?’ […] Daar ben ik haar dankbaar voor.”136
Verder geven de respondenten aan dat zij positieve ondersteuning krijgen, doordat er
bij Stut medewerkers zijn met meer ervaring die hen inspireren. Zij noemen daarbij met name
Güner, Jochem en Sharon als effectieve mentoren. Sara zegt over haar mentoren: “Zij geven
mij handvaten, inspiratie en veel ervaring.”137 De nieuwe professionals worden tijdens hun
activiteiten regelmatig verbonden aan deze mentoren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Sara en
Güner in het kader van JongStut en bij Suzan en Güner bij De Tour van Frans. Sara laat over
deze samenwerking met Güner weten: “Dat is fijn, want hij is goed en hij heeft heel veel
ervaring.”138 Sara zegt dat zij elkaar goed aanvullen en Donna beaamt dat.
Zowel de begeleiders als mentoren bezoeken daarnaast regelmatig voorstellingen of
repetities van de nieuwe professionals en geven daar feedback op. Eline zegt over deze
uitwisseling met Sharon: “Als we praten kom ik vaak tot nieuwe ideeën of oplossingen, ook
op inhoudelijk gebied.”139 Over Jochem laat zij weten: “Ik leer ook heel veel van Jochem,
omdat hij heel erg gedetailleerd kijkt naar wat ik maak of schrijf. Dat levert interessante
135
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dingen op.”140
Nienke, Sara en Eline zien elkaar als peers. Nienke en Sara geven bijvoorbeeld aan dat
zij elkaar als zodanig beschouwen, omdat zij regelmatig kennis uitwisselen over zaken
omtrent het ZZP-’erschap. Sara zegt daarover: “Dat was wel heel erg fijn, om dat dan samen
met iemand te doen.”141 De respondenten stellen daarnaast weleens kort werk gerelateerde
vragen aan elkaar tijdens informele contactmomenten. Nienke laat daarover weten: “Op het
moment dat je even een kopje koffie drinkt of even een sigaretje rookt, dan heb je het met
elkaar over hoe het gaat en bijvoorbeeld wat er niet goed ging. Iemand geeft dan tips over hoe
je het beter kan aanpakken.”142 Eline zegt over deze werk gerelateerde uitwisseling met peers:
“Dat is er wel, maar niet heel erg. Dat heb ik niet heel erg ervaren. Dat is misschien
ook persoonlijk. Ik ervaar die uitwisseling bijvoorbeeld wel veel met Sharon of met Donna.
Daar ga ik zelf ook eerder naartoe. Nienke heeft Noordwijven bijvoorbeeld nooit gezien. Dat
zegt daar wel wat over. […] Daarin is niet een soort peer-contact geweest. Ze komt niet naar
mijn repetities kijken en dat we het er dan samen over hebben.”143

Nienke geeft ook aan dat zij de uitwisseling, die volgens haar in mindere mate aanwezig is bij
haar peers, duidelijker ervaart met de mentoren. Suzan zegt zich nog niet zoveel verbonden te
voelen met de andere peers bij Stut, omdat zij slechts sporadisch op het kantoor aanwezig is.
Zij laat daarom weten dat zij graag meer bij de organisatie betrokken zou willen worden. Uit
de observaties blijkt verder dat de respondenten niet naar elkaars voorstellingen of repetities
gaan. De respondenten geven wel aan behoefte te hebben aan het bevorderen van deze werk
gerelateerde uitwisseling van ervaringen met de andere peers, bijvoorbeeld in de vorm van
intervisiebijeenkomsten.
De respondenten geven verder aan dat hun ouders, familie, partner en vrienden
betrokken zijn en regelmatig naar voorstellingen bij Stut komen kijken. Als omgeving valt op
dat Stut goed op de hoogte is van wat er in de privésfeer van de talenten gebeurt en tonen zij
oprechte belangstelling voor dit soort zaken. Donna laat als voorbeeld over de privésituatie
van Nienke weten: “Op dit moment is haar vriendje Joost bijvoorbeeld ziek en ik denk dat zij
in deze tijd het gevoel heeft dat zij hier mag zijn wie ze is. Die instelling is belangrijk voor
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haar.”144
Wanneer ik de antwoorden van de respondenten vanuit de personencategorie uit het
model van Gagné bekijk, blijken de elementen ouders, familie, peers, begeleiders en
mentoren relevant te zijn voor hun talentontwikkeling bij Stut. Zij geven aan hierdoor
voornamelijk gestimuleerd te worden, maar er is wel meer behoefte aan de werk gerelateerde
uitwisseling met peers.

Voorzieningen
Stimulans
Vrijwel alle respondenten hebben tijdens of na hun afstuderen direct meegewerkt aan een
productie bij Stut. Zij kregen zo de kans om kennis te maken met het creëren en produceren
van wijktheater. Zij voerden concrete taken uit en deden in diverse functies ervaring op. In de
interviews geven de respondenten dan ook aan dat zij vaardigheden die ze tijdens hun
opleiding hadden geleerd, konden toepassen en ontwikkelen gedurende deze werkzaamheden
bij Stut.
Nienke, Eline en Sara vermelden dat zij gestimuleerd worden in hun
talentontwikkeling tijdens de contactmomenten met hun begeleiders, doordat zij ‘in hun
kracht’ gezet worden en zij daardoor worden aangezet tot het bewuster inzetten van hun
kwaliteiten. Bij het ‘in hun kracht zetten’ wordt door de begeleiders gezocht naar kwaliteiten
van individuen, bijvoorbeeld door hiernaar te vragen of zoals blijkt uit ervaringen. Vervolgens
worden nieuwe activiteiten toegewezen die goed passen bij de capaciteiten en ambities van de
personen. Sara geeft als voorbeeld dat zij een goede didactische achtergrond heeft
meegekregen vanuit haar afgeronde docentopleiding en dat zij vanuit die achtergrond vaak op
bepaalde projecten ingezet wordt, bijvoorbeeld bij JongStut en De Tour van Frans. Donna
bevestigt dat Sara daar een talent in heeft en zegt verder over het inzetten van kwaliteiten:
“Onze visie is nu binnen Stut heel erg het werken vanuit kracht en vanuit die kracht jezelf
doorontwikkelen. Hierdoor worden de dingen waar je minder goed in bent als uitdaging
gezien en niet als iets wat je moet doen.”145 Charlotte is het wat dat betreft met Donna eens,
omdat net als bij de jonge makers “we ook heel erg uitgaan van de kracht van mensen uit de
wijken.”146
Volgens Donna en Charlotte heeft de collectieve aanpak van Stut ook invloed op de
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talentontwikkeling van de jonge makers. Een duidelijk voorbeeld hiervan is De Tour van
Frans, waar Sara, Eline en Suzan alle drie bij betrokken zijn. Sara zegt hierover: “We werken
veel samen. Daar wordt nu ook de nadruk op gelegd binnen Stut en het Van Geen Wijken
Weten project, om dat als collectief te doen.”147 Zij beaamt dat daarbij gewerkt wordt vanuit
de kracht van ieder persoon die door de bundeling met anderen versterkt wordt. Zij voelt zich
samen met Eline gesteund door deze collectieve aanpak. Suzan geeft dit niet expliciet aan,
wellicht omdat zij minder intensief bij Stut betrokken is geweest omdat Güner onverhoopt
uitviel.
De jonge makers worden ook zoveel mogelijk betrokken bij de reguliere activiteiten
van Stut. Zo komt het gehele team om de twee weken bijeen tijdens zogenaamde tuttivergaderingen. Daarnaast komt het artistieke team ook eens in de veertien dagen samen voor
een artistieke overleg. Verder is er regelmatig overleg in kleiner verband. Eline en Suzan laten
weten dat zij veel waarde hechten aan hun betrokkenheid bij al deze vormen van overleg. Met
name Eline geeft aan dat zij hierdoor gestimuleerd wordt, omdat zij zich gewaardeerd
onderdeel voelt van het artistiek team.

Verbeterpunten
De respondenten geven tijdens de interviews aan dat zij de genoemde contactmomenten met
hun begeleider, waarbij feedback en reflectie een rol spelen, als positief ervaren. Zij laten
echter wel weten dat ze deze interactie te informeel en ongestructureerd vinden. Sara geeft
daarom aan vaker behoefte te hebben aan een één op één gesprek met haar begeleider. Eline
laat weten meer concrete feedback te willen op de dingen die ze maakt.
Het bespreken van werk gerelateerde ervaringen tussen de respondenten onderling is
blijkens de interviews en observaties ook voor verbetering vatbaar. Sara, Eline en Suzan
melden tijdens de interviews dat zij behoefte hebben aan meer uitwisseling van ervaringen in
de vorm van intervisiebijeenkomsten met de andere nieuwe professionals binnen Stut. Uit
mijn observaties blijkt dat dit soort bijeenkomsten momenteel helemaal niet plaatsvinden.
Eline geeft aan op dit vlak bijvoorbeeld graag tips van peers te krijgen met betrekking tot
speloefeningen. Suzan vindt dat inhoudelijke uitwisseling, wederzijdse inspiratie en reflectie
en concrete aanwijzingen vanuit de expertise van Stut de voornaamste doelen zouden moeten
zijn van deze bijeenkomsten. Suzan en Eline geven daarnaast aan dat zij regelmatiger naar
toonmomenten van de andere nieuwe professionals willen gaan, in de vorm van repetities of
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voorstellingen.
Uit deze analyse van het interviewmateriaal en de observaties op basis van Gagné’s
model maak ik op dat de voorzieningencategorie heel relevant is en zowel sterke elementen
als verbeterpunten voor Stut aangeeft. De respondenten geven bijvoorbeeld aan het als
positief te ervaren dat er in de gesprekken met hun begeleiders uitwisseling, feedback en
reflectie plaatsvindt. Zij ervaren het als erg belangrijke stimulans dat zij tijdens deze
momenten in hun kracht worden gezet. Dat komt in mijn ogen overeen met het sub element
van de pedagogische strategie die door Gagné in de voorzieningencategorie genoemd wordt.
Door deze benadering worden de respondenten zich bewuster van hun eigen ontwikkelingen.
Tevens blijkt het sub element van groepering relevant, doordat de respondenten aangeven dat
er ‘collectief’ gewerkt wordt. De categorie van het verrijkende leertraject is eveneens goed
zichtbaar, omdat de ‘talenten’ in aansluiting op hun opleiding in de praktijk kennismaken met
het wijktheaterveld door concrete taken in Stutproducties uit te voeren.
Als verbeterpunt geeft de analyse vanuit Gagné’s voorzieningencategorie aan dat de
respondenten behoefte hebben aan intensivering en een meer planmatige en gestructureerde
aanpak van feedback en reflectie. Ze verlangen naar meer één op één gesprekken (met hun
begeleider), intervisiebijeenkomsten (met de andere peers) en het bezoeken van
toonmomenten in de vorm van repetities en voorstellingen (van de andere peers).
Stut is vanaf 2007 tot 2010 betrokken geweest bij het Leven Met Verschillen traject,
waaruit onder andere de vruchtbaarheid van intervisiebijeenkomsten gebleken is.148
Gedurende Leven Met Verschillen werd sterk ingezet op de onderlinge uitwisseling tussen
peers. Ik vind het opvallend dat er tijdens mijn onderzoek naar de huidige ontwikkeling van
jonge professionals bij Stut weinig terug te zien is van de eerdere aanbevelingen uit dit
project. Dit is wellicht te verklaren doordat Stut zich op het moment dat dit traject werd
afgesloten in 2010 in een ingrijpende reorganisatie bevond. In hun gemeentelijke
subsidieaanvraag van 2013 blijkt echter dat Stut wel degelijk de noodzaak van
intervisiebijeenkomsten ziet.149

Concluderend stel ik dat de omgevingsgebonden katalysator een erg belangrijke factor vormt
voor talentontwikkeling bij Stut. Veel van de antwoorden die de respondenten geven hebben
namelijk betrekking op zowel de hoofdelementen als de sub elementen uit deze katalysator.
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De respondenten vertellen voornamelijk gestimuleerd te worden door de elementen van
milieu en personen. Vanuit de voorzieningencategorie komen zowel sterke elementen als
verbeterpunten voor Stut naar voren.

3.1.4 Intrapersoonlijke katalysator
Stabiele eigenschappen: fysiek en karakter
Tijdens de interviews wordt zowel door Nienke als Sara
aangegeven dat hun toegankelijke uitstraling in hun
voordeel werkt bij Stut en dat deze eigenschap nodig is
in het wijktheater. Nienke zegt daarover: “dat is
natuurlijk in het voordeel bij het StutKoor geweest. Die hebben dat juist nodig, iemand die
toegankelijk is.”150 Zij noemen beiden ook het feit dat flexibiliteit van belang is geweest
tijdens hun periode bij Stut en Nienke zegt deze eigenschap eveneens ontwikkeld te hebben
bij het werken met het StutKoor. Donna bevestigt dit.
Vanuit het model van Gagné is te concluderen dat Nienke en Sara voornamelijk het
fysieke sub element van verschijning noemen en aangeven dat de karaktercategorieën van
toegankelijkheid en flexibiliteit een rol hebben gespeeld tijdens hun periode bij Stut. De
andere respondenten noemden geen stabiele eigenschappen uit het schema die van toepassing
waren op hun periode bij Stut.

Doelgerichte processen: bewustzijn, motivatie en wilskracht
Nienke, Eline en Sara geven tijdens de interviews aan dat zij zich bij Stut steeds meer bewust
zijn geworden van hun eigen sterke en zwakke kanten en dat ze ook hebben geleerd deze
elementen bewust in te zetten in hun werk. Dit vormde voor hen een belangrijke stimulans.
Donna beaamt dat deze respondenten zich hiervan bewust zijn geworden en zegt bijvoorbeeld
over Eline: “Zij is zich heel bewust van zichzelf, maar ook van haar omgeving en de mensen
met wie zij werkt.”151 Donna vertelt dat Sara zich in haar ogen steeds bewuster wordt van haar
kwaliteiten. Eline en Donna noemen dat het volgens hen positief werkt om te onderkennen
wat je zwakke eigenschappen zijn, waardoor je je maximaal kunt richten op waar je wel goed
in bent. Eline legt de positieve effecten van dit bewustwordingsproces als volgt uit: “Ik hoor
heel vaak terug van mensen dat ik snel een groep creëer of mensen in hun kracht zet in mijn
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werk.”152 Vanuit het model van Gagné blijkt de categorie van bewustzijn dus erg relevant te
zijn voor Stut.
Naast het bewuster leren omgaan met hun sterke en zwakke kanten, geven de
respondenten aan dat hun interesse in mensen en de maatschappij gegroeid is tijdens hun
periode bij Stut. Wat Eline betreft is dat een “journalistieke behoefte en interesse om
informatie te verzamelen over een bepaalde groep mensen.”153 Nienke en Sara melden dat hun
van oorsprong al oprechte interesse in mensen bij Stut verder aangewakkerd is, voornamelijk
door Donna, die zij als zeer inspirerend ervaren. Eline zegt ook serieuzer geïnteresseerd te
zijn geraakt in wijkbewoners. Samen met Nienke vindt ze dit eigenlijk een eigenschap die
onmisbaar is in het wijktheater. Suzan noemt zichzelf van huis uit al erg geïnteresseerd en
leergierig en zegt een grote intrinsieke motivatie voor dit werk te hebben. Zij wil iets in de
wereld neerzetten of bij anderen teweegbrengen. De respondenten geven dus aan
maatschappelijk bewust te zijn en Donna beaamt dit. Zij stellen dat dit regelmatig een
startpunt vormt voor het creëren van een voorstelling. Vanuit het model van Gagné gezien
blijkt dat de categorie van motivatie en het sub element van interesse sterk naar voren komen
uit een analyse van de interviews. Daarnaast worden ook de sub elementen van waarde,
behoefte en passie genoemd door de respondenten tijdens de interviews.
Het intrapersoonlijke onderdeel wilskracht wordt ook benadrukt. De respondenten
zeggen namelijk dat zij zelfstandig zijn en het fijn vinden dat Stut hen vrij laat, waardoor zij
de voorstellingen regelmatig als hun eigen projecten zien. Zij beschouwen zichzelf als
doorzetters. De Gagné categorieën wilskracht en de sub elementen van zelfstandigheid,
inspanning en doorzettingsvermogen komen zo nadrukkelijk naar voren uit de interviews.
Al met al is de intrapersoonlijke categorie uit Gagné’s model zeer nuttig gebleken om
inzicht te krijgen in welke persoonlijke eigenschappen de respondenten tijdens hun periode bij
Stut hebben gevormd. Door hun activiteiten bij Stut geven zij aan onder andere flexibiliteit,
oprechte interesse en bewustzijn te hebben ontwikkeld. Vooral Donna heeft vanuit de
voorzieningencategorie uit de omgevingsgebonden katalysator rechtstreekse invloed
uitgeoefend qua toegenomen zelfbewustzijn van de talenten. Suzan, die nog niet heel lang bij
Stut is, geeft echter aan dat zij het lastig vindt om te benoemen wat haar sterke en zwakke
punten zijn. Op basis van de antwoorden van de andere respondenten lijkt het aannemelijk dat
zij dit bewustzijn tijdens haar toekomstige periode bij Stut snel genoeg zal ontwikkelen.

152
153

Interview Loomans, zie bijlage 2.5.2, blz. 166.
Ibid., blz. 169.

46

3.1.5 Chance (toeval of geluk)
Sara en Suzan geven in hun interviews aan dat het uitvallen van Güner invloed heeft gehad op
hun ontwikkelingsproces. Zij melden dat Donna daardoor veel werkzaamheden en projecten
van Güner moest overnemen en dat dit wellicht de reden is geweest voor de beperktere
begeleiding die zij in die periode ontvingen. Donna bevestigt dat zij inderdaad na het uitvallen
van Güner in een ingewikkelde en zwaar belastende periode zat. Eline en Suzan noemen
daarnaast het feit dat Stut momenteel een onzekere toekomst heeft als gevolg van alle
bezuinigingen.154 Dit heeft invloed op het bijstellen van hun doelen en zij zeggen dat zij zich
daardoor minder verbonden voelen met Stut. Donna zegt daarover: “Het is ook een spannende
en onzekere tijd, omdat we niemand kunnen garanderen dat ze hier op vaste basis kunnen
blijven werken.”155
Het uitvallen van Güner en de belemmerende invloed van de bezuinigingen hebben
voornamelijk te maken met externe factoren, waar Stut zelf niet zoveel invloed op heeft. De
categorie chance is dus weliswaar van invloed op talentontwikkeling bij Stut, maar er kan
logischerwijs weinig aan bijgestuurd worden, los van het ontwikkelen van rampscenario’s.

3.1.6 Talent
Nienke geeft tijdens de interviews aan dat zij bij Stut met name
kwaliteiten heeft ontwikkeld op het sociale vlak en dat zij
daarnaast op het artistieke gebied veel inspiratie heeft opgedaan
door de maakprocessen van andere makers van dichtbij mee te
maken. Sara noemt haar eigen sociale en artistieke ontwikkeling
bij Stut en Donna beaamt dat. Eline zegt dat zij zich vooral op
artistiek gebied ontwikkeld heeft. Daarnaast vermeldt ze dat zij
bij Stut gestimuleerd is in het nadenken over mogelijke
interessante samenwerkingspartners en dat ze steun heeft
ontvangen bij het schrijven van subsidieaanvragen. Donna
bevestigt dat Eline zich artistiek en zakelijke gezien sterk heeft
ontwikkeld bij Stut. Suzan geeft aan zich bij Stut voornamelijk
artistiek te ontwikkelen. Uit de vraaggesprekken met de
respondenten en Donna valt dus te concluderen dat
talentontwikkeling vooral heeft plaatsgevonden op terreinen
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waarin aanleg al aanwezig was voordat de betrokkenen bij Stut aan de slag gingen. Vooral het
artistieke en sociale veld uit het model van Gagné springen eruit. Dat is niet opmerkelijk
aangezien Stut een sociaal-artistieke organisatie is.

3.2 Zes elementen van een talentontwikkelingstraject
De zes aanvullende elementen die volgens Gagné bijdragen aan een succesvol
talentontwikkelingstraject156, zijn duidelijk te herkennen in de systematische aanpak die Stut
inzet om de begaafdheid van hun talentees tot talent te ontwikkelen. Deze elementen vallen
voornamelijk samen met voorzieningen die Stut aanbiedt. Stut stimuleert talentontwikkeling
onder andere door het aanbieden van een verrijkend leertraject (1) met een helder en
uitdagend doel (2). De respondenten kregen naar eigen zeggen taken die aansloten op
vaardigheden en interesses die al tijdens hun studie waren ontstaan, maar die ook uitdagend
genoeg waren om een ontwikkeling teweeg te brengen. Donna vertelt daarnaast dat zij
regelmatig naar opleidingen en voorstellingen toe gaat, om toekomstige artistieke
medewerkers te scouten. Zij selecteert voor het talentontwikkelingstraject bij Stut op basis
van getoonde potentie en behaalde prestaties tijdens of vlak na de opleiding van jonge makers.
Er is dus bij Stut wel degelijk sprake van beperkte toegang (3). Ook is er sprake van een
persoonlijk aangepast tempo (6) en een regelmatige oefenmogelijkheid (4). De respondenten
zijn namelijk regelmatig bij Stut aanwezig en kunnen op een persoonlijk aangepast tempo
groeien in hun voortgang. Stut zou echter haar nieuwe professionals nog beter kunnen
stimuleren door een frequentere en regelmatigere periodieke voortgangsbeoordeling (5). 157
Dit blijkt uit de eerder genoemde behoefte van de respondenten aan intensivering en
planmatige en gestructureerde aanpak van feedback en reflectie.

Conclusie
Met behulp van Gagné’s model als analysemiddel voor de afgenomen interviews, is de positie
die Stut inneemt in de talentontwikkelingstrajecten van de respondenten in kaart gebracht. Zo
ontstaat een relatief compleet beeld van de verschillende functies, bijbehorende trajecten en
fasen in hun ontwikkelingsproces. Met name de omgevingsgerelateerde en intrapersoonlijke
katalysatoren en het ontwikkelingsproces (het middenstuk) uit het model van Gagné zijn
relevant gebleken om te bepalen op welke wijze Stut talentontwikkeling stimuleert.
Vooral de omgevingsgebonden katalysator blijkt voor Stut een belangrijke factor te
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zijn in het talentontwikkelingsproces. Hieruit kwamen zowel sterke elementen als
verbeterpunten voor Stut naar voren. Zo blijkt uit deze analyse dat de respondenten het als een
belangrijke stimulans ervaren dat zij dankzij de voorzieningen die Stut biedt, in hun kracht
gezet worden en zij zich hierdoor bewuster worden van hun persoonlijke kwaliteiten. De
respondenten hebben echter wel meer behoefte aan één op één gesprekken (met hun
begeleider), intervisiebijeenkomsten (met de andere peers) en het bezoeken van
toonmomenten in de vorm van repetities en voorstellingen (van de andere peers). Begaafdheid
en talent zijn het beginpunt en het eindpunt van het model. Stut is vooral actief in het
middenstuk: het dynamische proces. Waar Stut geen invloed op heeft is chance, hoewel het
daar wel rekening mee moet houden.
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4. De toepasbaarheid van Gagné’s model
voor talentontwikkeling in het Nederlandse
wijktheater
Inleiding
In dit hoofdstuk reflecteer ik op basis van ervaringen en inzichten die ik tijdens het uitvoeren
van het onderzoek heb gekregen, op de inzetbaarheid van het talentontwikkelingsmodel van
Françoys Gagné voor wijktheaters. Hierbij geef ik antwoord op de vraag: welke elementen uit
het model van Françoys Gagné zijn al dan niet toepasbaar gebleken op talentontwikkeling bij
wijktheater? Mijn mening onderbouw ik met kritiek uit het wetenschappelijke
talentontwikkelingsgeld.

4.1 Nuttige elementen
Het model van Françoys Gagné heeft zijn nut bewezen bij het analyseren van de bestaande
talentontwikkelingsactiviteiten bij Stut. Het model zelf en de achterliggende theorie geven
goed inzicht in de manier waarop talent ontwikkeld wordt. Het ontwerp is een bruikbaar
middel gebleken om het talentontwikkelingsproces van de respondenten te beschrijven en om
tevens te achterhalen op welke punten Stut zich nog kan versterken. Het biedt daarbij
handvatten via de afzonderlijke categorieën om informatie te rubriceren, zoals Gagné zelf ook
heeft aangegeven. Als instrument om de bestaande praktijk van Stut te analyseren bleken met
name de katalysatoren en het ontwikkelingsproces tussen begaafdheid en talent relevant. Het
lijkt me dan ook zinnig om juist vanuit deze elementen naar Stut of andere wijktheaters te
kijken hoe ze talentontwikkeling stimuleren en binnen welke fases van het proces dat
eventueel verbeterd kan worden. Op deze wijze worden wijktheaters zich bewuster van wat ze
op dit terrein al doen en kan dit belangrijke onderdeel van hun werk verder
geprofessionaliseerd worden.
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4.2 Kritiek op het model
4.2.1 Ingewikkeld, verwarrend en com plex
Het model van Gagné is zelf ook voor verbetering vatbaar. Vanuit mijn analyse in het derde
hoofdstuk is gebleken dat het model naast de relevante elementen die van toepassing zijn op
Stut, ook veel overbodige en minder belangrijke elementen bevat. Zo bleken de factoren
begaafdheid en talent buiten het dynamische proces te vallen, waar Stut met name actief is.
Ook chance valt buiten de invloedssfeer van Stut, hoewel men hier wel rekening mee dient te
houden. Deze elementen werden echter wel (onnodig achteraf) in kaart gebracht. De
interessante elementen van de katalysatoren en het ontwikkelingsproces bevatten tevens
overbodige sub elementen die niet genoemd werden door de respondenten of buiten de
invloed van Stut vielen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende factoren: physical en
familial onder de milieucategorie, acceleration bij het voorzieningenelement en handicaps en
health bij intrapersoonlijke fysieke elementen. Door de weergave van deze en voorgaande
overbodige elementen was het een onnodig ingewikkeld en onoverzichtelijk model voor de
toepassing op wijktheater Stut.
Een verwarrend onderdeel van het model is dat bepaalde onderdelen vaker gebruikt
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de familiale subcategorie van milieu en het element
van familie in de personencategorie. Daarnaast kan een categorie op meerdere manieren en
niveaus geïnterpreteerd en toegepast worden. Zo kan het fysieke milieu gerelateerd zijn aan de
persoonlijke omgeving van de respondenten zelf, of het professionele milieu dat Stut voor hen
creëert. Verder kunnen de persoonlijke eigenschappen van de respondenten zowel betrekking
hebben op kenmerken die zij al langer bezitten, als op ‘nieuwe’ karaktertrekken die zij recent
ontwikkeld hebben. Doordat deze niveaus in het model door elkaar lopen, is het soms lastig
om precies te bepalen waar het betrekking op heeft.
Uit de analyse kwamen verder ook elementen naar voren die wel van toepassing zijn
op wijktheaters, maar niet expliciet door Gagné genoemd worden in zijn model. Uit mijn
observaties is namelijk gebleken dat Stut in zekere zin ook een politieke omgeving vormt
voor de respondenten, waar ideologie een rol speelt. Zo zat Charlotte als vertegenwoordiger
van de PvdA in de gemeenteraad in Amsterdam en heeft ook Donna een uitgesproken
politieke motivatie voor het werk dat ze doet. Ideologie speelt een belangrijke rol binnen de
activiteiten van wijktheaters en is dus ook van invloed op de talentontwikkeling binnen deze
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sector.158 Uit mijn observaties blijkt verder dat er bij Stut veel wordt samengewerkt met
cultureel diverse bevolkingsgroepen. Dit weerspiegelt zich ook in de organisatie van Stut. Zo
is Donna van Indische afkomst en is Güner in Turkije geboren. Gagné noemt de elementen
van gender, huidskleur, nationaliteit en etniciteit, bijvoorbeeld in zijn beschrijving van de
fysieke intrapersoonlijke categorie: “Physical traits (IF) include appearance, gender, racial or
ethnic traits”.159 Dit komt echter niet expliciet tot uiting in onderdelen van zijn model.
Daarnaast worden er nog meer persoonlijke eigenschappen genoemd door de
respondenten die in het model niet zichtbaar worden. Nienke zegt bijvoorbeeld dat haar
zorgzaamheid een rol gespeeld heeft toen zij bepaalde taken van Donna overnam bij het
StutKoor, omdat zij zag hoe druk Donna het had. Nienke denkt dat zij mede hierdoor de
afgelopen jaren haar talent heeft ontwikkeld voor het sturen van groepsdynamische processen.
Donna bevestigt dat. Verder stellen Sara en Nienke dat zij assertiviteit hebben ontwikkeld
tijdens hun periode bij Stut. Zij vinden dit tevens een eigenschap die noodzakelijk is, omdat
het erg druk kan zijn bij Stut. Stress en onvoorspelbaarheid zijn inherent aan wijktheater en
daarom lijkt het duidelijk kunnen aangeven van persoonlijke grenzen een cruciale vaardigheid
die eveneens buiten het model van Gagné valt.
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het model door zijn complexiteit soms een
onnodig gedetailleerde en daardoor verwarrende discussie oplevert om de positie van Stut te
bepalen. Een model moet direct toepasbaar zijn op een bepaalde realiteit, waardoor processen
snel inzichtelijk worden. Het model van Gagné schiet daarin tekort. Het is echter wel van nut
gebleken voor wetenschappelijk onderzoek. Het helpt bij het structureren en thematisch
voorbereiden van interviews en bij het categoriseren van de daaruit voortgekomen informatie.
Dat het model interessant, doch lastig toepasbaar op Stut is, blijkt ook uit de reactie
van Charlotte:
“Het model spreekt me heel erg aan. Ik denk dat het allemaal klopt, maar dat het nooit
zal werken om te zeggen: ‘We willen iemand en we gaan nu door het schema en daar gaan we
mee aan de slag.’ Wat ik eerder noemde, het woord organisch vind ik wel belangrijk. Er moet
ruimte zijn voor ontwikkeling van dit plaatje en dan dienen zich krachten aan.”160

In feite pleit Charlotte voor een grotere flexibiliteit in het talentontwikkelingproces, waarbij
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het model hooguit een globale leidraad kan vormen. Ook Donna vindt het model interessant
om meer gestructureerd om te gaan met talentontwikkeling:
“Ik denk dat het model op een bepaalde manier klopt. Er zitten natuurlijk ook een paar
haken en ogen aan, maar ik denk voor een groot deel dat het de waarheid is. Ik merk altijd dat
ik die schema’s allemaal heel leuk vind, maar dat ik er wel goede uitleg bij moet krijgen,
anders raak ik verloren. Ik zou afhaken bij het zien van het geheel. Terwijl het wel heel erg
klopt, denk ik.”161

Ook de leiding van Stut vindt dus dat het model weliswaar inhoudelijk klopt, maar door zijn
onoverzichtelijkheid praktisch moeilijk hanteerbaar is op de werkvloer. Gagné lijkt zich zelf
overigens ook bewust van de complexiteit van zijn model, maar dat heeft volgens hem te
maken met het feit dat talentontwikkeling zelf een uiterst gecompliceerd gebeuren is dat bij
ieder individu weer anders werkt en waarbij steeds veranderende factoren een rol spelen.162
Om die reden is zijn model in de huidige vorm vooral bruikbaar voor wetenschappelijk
georiënteerde onderzoeken naar talentontwikkeling en niet voor leidinggevenden in het
wijktheater. Voor hen zou een vereenvoudigde versie van het model ontwikkeld moeten
worden.

4.2.2 Selectienorm begaafde en getalenteerde individuen
In mijn onderzoek is het lastig gebleken om vast te stellen in welke mate de respondenten
voldeden aan de precieze percentages die Gagné hier voor heeft vastgelegd. Het Marland
Report spreekt bijvoorbeeld alleen van een veel vagere mate waarin iemand in staat is tot
‘high performance’.163 Critici vinden Gagné’s numerieke normering van de top 10% dan ook
arbitrair. John Feldhusen noemt dit bijvoorbeeld een “fruitless quest for the magic
numbers.”164 Het is hem onduidelijk hoe Gagné dit specifieke percentage heeft bepaald.
Gagné’s selectienorm van 10% wordt ook onderuit gehaald door Baer en Kaufman: “Why not
8 per cent, or 5 per cent or 11 per cent?”165 Gagné erkent dat zijn percentage arbitrair is, maar
beweert dat er om praktische redenen toch gestreefd moet worden naar een bepaalde
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normering, zodat professionals volgens een vergelijkbaar protocol te werk kunnen gaan.166
Gagné heeft een punt als hij zegt dat talentontwikkelingsprocessen vergelijkbaar
moeten zijn. Zijn selectienorm van tien procent is echter lastig toe te passen op Stut en
waarschijnlijk ook op andere wijktheaters. In het geval van intellectueel vermogen kan de top
10% wellicht worden gemeten aan de hand van een IQ test, maar hoe zit dit met de andere
gebieden, zoals ‘sociaal’ en ‘creatief’? Hoe bepaal je of iemand in die domeinen tot de top
10% onder leeftijdsgenoten behoort? Bij jonge makers die bij Stut en andere wijktheaters
talentontwikkelingstrajecten doorlopen is dit onmogelijk systematisch en feilloos in kaart te
brengen. Donna is daar ook heel stellig in: “We selecteren sowieso op passie, enthousiasme,
openheid en eerlijkheid. Soms kijk je naar iemand en dan denk je: die kan dit. Dat is ook een
beetje gevoelsmatig.”167 Bepalen of een individu meer potentie toont dan peers op creatief en
sociaal vlak gebeurt dan vooral intuïtief.

4.2.3 Statische wisselwerking
Gagné legt in zijn model voornamelijk de nadruk op de invloed vanuit de omgeving op de
ontwikkeling van het individu. In hun artikel ‘Talent Development: From Possessing Gifts, to
Functional Environmental Interactions’168 uiten wetenschappers Duarte Araújo en Keith
Davids ook wat dat betreft kritiek op het model van Gagné. Zij vinden het vooral te statisch.
Zij beschouwen de relatie tussen het individu en de omgeving namelijk als een dynamisch
proces, waarbij beiden elkaar beïnvloeden. Zij zeggen over deze wisselwerking: “What makes
one individual’s behavior more talented than another is not some possessed ability, but its
contextualized functional value: its usefulness in particular performance contexts.”169 Araújo
en Davids kijken dus vooral naar het aanpassingsvermogen van individuen binnen bepaalde
omgevingen en hoe vervolgens die omgeving door hun gedrag en prestaties weer wordt
beïnvloed en zo voort. Die continue wisselwerking wordt uit het model van Gagné niet
duidelijk.170
Uit mijn onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een continue dynamische
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wisselwerking tussen de verschillende elementen van Gagné’s model. De invloed van de
omgeving op Sara en andersom is volgens Charlotte in de loop van de tijd heel duidelijk
aantoonbaar:
“Zij liep stage bij JongStut, draaide mee en er was een goede klik met Stut. Op een
gegeven moment had zij het idee om een voorstelling te creëren met vrouwen die in het
Zandpad hun werk doen als prostituee. Toen werd het Rood Licht plan geboren. [...] Toen
mocht ze afstuderen bij ons. Een jaar daarvoor was dat niet bekend hoor, dus het heeft een
dynamiek.”171
Donna signaleerde daarnaast een duidelijke wisselwerking in het geval van Eline: “Ik denk
dat het bijna een soort van wederdienst is, omdat ik vind dat zij ons ook verrijkt met haar
manier van lesgeven en leren en doen. Het is een wisselwerking.”172
Ik begrijp de keuze van Gagné om de omgevingsgebonden katalysator achter de
intrapersoonlijke katalysator te plaatsen, omdat persoonlijke eigenschappen voor een
belangrijk deel bepalen in hoeverre de omgeving invloed heeft. Ik ben echter ook van mening
dat de omgeving andersom een bepalende invloed kan hebben op persoonlijke eigenschappen
van een individu. De respondenten geven bijvoorbeeld aan dat zij zich door de omgeving die
Stut creëert bewuster zijn geworden van hun eigen kwaliteiten. Dit is een duidelijk voorbeeld
van de wisselwerking die er plaatsvindt tussen de omgevingsgebonden en de intrapersoonlijke
katalysator. De dynamiek van deze wisselwerking komt in het model van Gagné niet goed tot
uiting.

Conclusie
Het model van Françoys Gagné biedt een veelomvattende omschrijving van
talentontwikkeling. Vooral voor wetenschappelijk onderzoek naar
talentontwikkelingsprocessen is het een nuttig analysemiddel gebleken. Met name de
hoofdelementen uit de twee katalysatoren en het ontwikkelingsproces waren bruikbaar voor
het onderzoek bij Stut. Naast deze nuttige elementen bevat het model echter vooral een
overschot aan minder relevante informatie en categorieën. Zo bleken de factoren begaafdheid
en talent buiten het dynamische proces te vallen waar Stut met name actief is. Ook chance
valt buiten de invloedssfeer van Stut, hoewel men hier wel rekening mee dient te houden.
171
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Door de weergave van al deze overbodige details is het model te complex voor toepassing op
de werkvloer van het wijktheater. Ook collega-wetenschappers bekritiseren het model van
Gagné tot op de dag van vandaag. Zij vinden onder andere Gagné’s selectienorm om
begaafdheid en talent vast te stellen te arbitrair. Dit blijkt ook lastig toe te passen op
wijktheaters. Tenslotte gaat Gagné voornamelijk uit van de eenzijdige invloed vanuit de
omgeving op het individu. Ook dit aspect wordt door collega’s van Gagné bekritiseerd. Uit
mijn onderzoek blijkt eveneens dat het individu invloed uitoefent op de omgeving en
andersom in een constante wisselwerking. De complexiteit en de beperkingen van het model
maken het daarom lastig om het in de praktijk in te zetten om talentontwikkeling te
monitoren.
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Conclusie
In dit gedeelte formuleer ik een antwoord op de hoofdvraag: Is het model van Françoys
Gagné een bruikbaar analysemiddel waarmee wijktheaters, waaronder Stut, nieuwe
professionals effectiever kunnen stimuleren in hun talentontwikkeling? Daarnaast formuleer ik
aanbevelingen voor verder onderzoek en reflecteer ik op mijn eigen onderzoeksproces.

Dit onderzoek ontstond vanuit de behoefte van Stut om hun talentontwikkelingsproject te
professionaliseren en daarbij nieuwe professionals effectiever te stimuleren. Om die reden
zijn er vanuit diverse vakgebieden (Human Resource Management, sport, onderwijs, cultuur
en de educatiepsychologie), verschillende talentontwikkelingsmodellen onderzocht met het
oog op hun toepasbaarheid in de sociaal-artistieke wijktheaterpraktijk. Uiteindelijk leek het
model van de Canadese onderwijspsycholoog Françoys Gagné wat dat betreft de beste
mogelijkheden te bieden. Zijn model bevat een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop
talent tot stand komt en wordt in meerdere vakgebieden toegepast. Het besteedt daarbij onder
andere aandacht aan de invloed van de omgeving, intrapersoonlijke kenmerken en het
ontwikkelingsproces die een rol spelen bij talentontwikkeling. Om die reden heb ik ervoor
gekozen om Gagné’s model als uitgangspunt voor mijn onderzoek te gebruiken.
De elementen uit het model van Gagné zijn eerst uitvoerig onderzocht. Daarna is het
toegepast op de praktijk van Stut om te analyseren op welke wijze deze organisatie haar
talentees stimuleert. Uit deze analyse blijkt dat voornamelijk de omgevings- en
persoonsgebonden katalysatoren en het ontwikkelingsproces relevant zijn voor de invloed
vanuit Stut. Vanuit deze elementen is bijvoorbeeld gebleken dat de respondenten het als een
effectieve manier van talentontwikkeling beschouwen dat ze door Stut in hun kracht gezet
worden en bewust worden gemaakt van hun persoonlijke kwaliteiten. De manier waarop dit
gebeurt kan volgens de respondenten echter effectiever door frequentere, beter
gestructureerde en diverse vormen van feedback aan te bieden. Zij noemen daarbij vooral één op
één gesprekken (met hun begeleider), intervisiebijeenkomsten (met de andere peers) en het
bezoeken van toonmomenten in de vorm van repetities en voorstellingen (van de andere
peers).
Na deze analyse van de huidige praktijk bij Stut is nader ingegaan op de inzetbaarheid
van het model bij andere wijktheaters. In algemene zin kan het model van Gagné van nut zijn,
omdat het een uitgebreide beschrijving geeft van de verschillende elementen en fases die in
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talentontwikkeling een rol spelen. Het biedt handvatten om informatie te categoriseren en de
verschuivende positie van wijktheaters te beschrijven tijdens de talentontwikkelingstrajecten.
Het model bevat daarnaast echter veel elementen die veel minder relevant blijken te zijn voor
de toepassing op wijktheaters. Daardoor komt het door niet-wetenschappelijke gebruikers in
de praktijk als ingewikkeld, complex en verwarrend over en wordt het vrijwel onbruikbaar.
De factoren begaafdheid en talent vallen bijvoorbeeld buiten het dynamische proces, waar
Stut met name actief is. Ook chance valt buiten de invloedssfeer van Stut, hoewel men hier
wel rekening mee dient te houden.
Daarnaast is er door critici vanuit het talentontwikkelingsveld kritiek op Gagné’s
model geuit, omdat de selectienorm die hij hanteert om begaafdheid en talent vast te stellen te
arbitrair is. Zeker binnen het wijktheater blijkt zijn 10% norm onwerkbaar. Zijn model wordt
tevens bekritiseerd, doordat Gagné vooral de invloed van de omgeving op het individu
benadrukt in plaats van een dynamische wisselwerking tussen deze twee categorieën. Uit mijn
onderzoek blijkt duidelijk hoe belangrijk deze wisselwerking tussen de omgeving en het
individu is. Al deze redenen zorgen ervoor dat het model slechts beperkt bruikbaar is als
wetenschappelijk analysemiddel en voor praktische toepassing op de werkvloer van
wijktheaters te complex.

Aanbevelingen en reflectie
Tijdens mijn onderzoek is gebleken dat talentontwikkeling een beperkt wetenschappelijk
discours kent, zeker met betrekking tot de kunsten. Tot nu toe ben ik de enige onderzoeker die
het model van Gagné heeft toegepast op de context van wijktheater. Dit gelimiteerde
wetenschappelijke discours maakt het lastig om specifieke uitspraken te doen of goed
onderbouwde kritiek te leveren op de toepassing van dit model op wijktheaters. Mijn
onderzoek vormt een eerste aanzet om talentontwikkelingsmodellen op het veld van
wijktheater toe te passen.
Het model van Gagné is in zijn huidige vorm helaas niet praktisch toepasbaar
gebleken om talentontwikkelingsactiviteiten van wijktheaters te professionaliseren. Het model
en het bijbehorende discours hebben echter wel hun nut bewezen bij het in kaart brengen van
de verschillende elementen en dynamische processen die bij talentontwikkeling een rol
spelen. De daarbij geconstateerde tekortkomingen van Gagné’s model bieden voldoende
aanknopingspunten om in de toekomst een vereenvoudigde versie te ontwikkelen die wel voor
toepassing binnen het wijktheater geschikt is. Hierbij kan het ook nuttig zijn om de modellen
die in mijn eerste hoofdstuk aan bod zijn gekomen nogmaals te bestuderen. Het ligt daarbij
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voor de hand dat het zwaartepunt van een eventueel nieuw model bij het ontwikkelingsproces
en de katalysatoren zou moeten liggen.
Voor het ontwikkelen van verdere kennis op het gebied van talentontwikkeling van
jonge wijktheatermakers is het aan te bevelen om nieuwe versies van het model uit te testen
bij een groter aantal talentees dan bij mij het geval was. Er zijn inmiddels voldoende jonge
makers actief binnen het wijktheater om zo’n onderzoek uit te kunnen voeren. Daarbij zou
ook meer aandacht geschonken kunnen worden aan factoren als etniciteit, nationaliteit en
gender. Deze aspecten spelen in toenemende mate een rol binnen wijktheater, omdat er steeds
vaker voorstellingen gemaakt worden met wijkbewoners met een cultureel diverse
achtergrond.
Wijktheater en community art groeien in Nederland nog steeds in omvang en belang.
Zeker met het verdwijnen van productiehuizen en werkplaatsen is het daarom cruciaal dat
bestaande organisaties als Stut hun eigen talentontwikkelingstrajecten verder
professionaliseren. Een groter bewustzijn van wat voor processen en elementen daarbij een rol
spelen kan daar ongetwijfeld bij helpen evenals een overzichtelijk model. Helaas is het
bestaande model van Gagné voor dat doeleinde minder geschikt gebleken, maar hopelijk biedt
deze thesis wel voldoende aanknopingspunten waar de wijktheaterpraktijk wat aan heeft.
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Bijlage 2: Interviews

Bijlage 2.1: Persoonlijke interviews met Donna Risa – Artistiek leider en regisseur Stut
Bijlage 2.1.1: Eerste interview op 7 mei 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Op welke manier ben je bij Stut terecht gekomen?

In 1999 werd bij Stut een productie gespeeld, met als titel Zonen van de Maghreb. Dat was
een voorstelling met vier Marokkaanse mannen en een Nederlandse vrouw. Ik werkte toen bij
een jongerencentrum in Lombok en daar werkte ook een vrouw bij de hulpverlening die al
heel lang speelde bij Stut. Dat wist ik niet, maar op een gegeven moment ben ik,
waarschijnlijk via een tip van haar, gebeld. Hoe dat is gegaan, weet ik niet meer precies. Bij
Stut hadden ze gehoord dat ik werkte met Marokkaanse jeugd en dat ik de achtergronden wel
een beetje kende. Ze zochten een vervangster bij de voorstelling Zonen van de Maghreb, want
de speelster had een relatie met een van die jongens en ze had ruzie gekregen met de anderen.
Hij wilde nog wel blijven spelen, maar zij was er klaar mee. Ze zochten iemand die dat snel
zou kunnen oppikken. Toen heb ik gezegd: ‘dat wil ik wel.’
Die acht voorstellingen heb ik gespeeld en het was heel bijzonder om op die manier
met Stut in aanraking te komen. We zaten natuurlijk altijd in een busje naar de plek waar we
optraden en toen zei ik: ‘dit zou ik ook eigenlijk wel een keer willen doen met jongeren van
mijn jongerencentrum; een voorstelling met ze maken.’ Toen zijn Marlies Hautvast en ik dat
idee gaan uitwerken, over vriendschap. Ik wilde het graag hebben over codes binnen die
vriendschap, die onder Marokkaanse jongeren (met name de jongens) leeft. Toen had ik in
eerste instantie een groep jongens binnen mijn jongerencentrum, maar die kwamen één keer
opdagen. Een tweede keer was er maar 1 en de derde keer was er nog steeds 1 en die ene
jongen heette Ismaël, die zat op het vmbo Delta College in Utrecht. Hij zat in een peer
education groep en was bemiddelaar bij ruzies. Toen zeiden we: ‘misschien moeten we met
die peer coach groep gaan praten.’ Zo kwamen we binnen. Op het Delta College had ik iedere
dinsdagmiddag een groep van elf jongeren, samen met Marlies. Zij kwamen elke
dinsdagmiddag helemaal vrijblijvend met ons praten, werken en kletsen. Er waren eigenlijk
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maar drie peer educators en de rest bestond uit allemaal meegenomen vriendjes en
vriendinnen. Het was echt een hele bijzondere groep en uiteindelijk werd dat mijn eerste
theatervoorstelling Krulletjes. Op die manier ben ik binnengekomen bij Stut en toen kreeg ik
geloof ik acht uur daarvoor, of zes. Het jongerenwerk ging bezuinigen en reorganiseren en
een andere methodiek hanteren. Samen met een oud collega dacht ik: nu ik wil eigenlijk wel
wat anders. Op het moment dat ik dat echt had bedacht voor mijzelf, belde Stut mij en toen ik
het Delta College binnenkwam werd ik gevraagd om daar dramadocent te worden. Toen kon
ik afscheid nemen van mijn andere werk. Het was echt wat je de kosmos in stuurt, krijg je
terug. Het kwam gewoon op mijn pad en dat ben ik aangegaan, eerst als speler en toen als
regisseur.

Op welke wijze is de ontwikkeling gegaan naar de functies die je op dit moment hebt?

In 2007 moest Stut het nieuwe beleidsplan indienen, dat was voor de periode 2008-2012. Het
vierjarenplan daarvoor hebben we een negatief advies gehad. Toen was ik nog niet zo heel
lang bij Stut en dat is uiteindelijk door de verkiezingen helemaal teruggedraaid. Daar hebben
Groen Links en de PvdA heel veel voor gedaan toen. We hadden een positief advies van het
Rijk en een negatief advies van de gemeentecommissie. Wanneer je positief advies van het
Rijk ontvangt, mag je nog twisten over het negatieve advies. Dat hebben ze toen gedaan.
Marlies (Hautvast) werkte toen bijna dertig jaar bij Stut, 28 jaar. Zij zei: ‘we hebben nu het
nieuwe kunstenplan weer gehaald voor 2008-2012, maar met minder geld. Het is óf ik eruit,
of de twee regisseurs (Jan van Sas en Donna Risa) eruit.’ Zij was ook langer in dienst, dus
ook duurder. Toen kwam er een keer een overleg, dat weet ik nog heel goed. Dat was op de
zolder van de Kargadoor op de Oudegracht. Er werd nagedacht over de manier waarop Stut
door zou moeten gaan en toen zei Marlies: ‘Ik wil eigenlijk afscheid nemen, dus we zoeken
een nieuwe artistiek leider.’ Ik weet nog dat Jan van Sas toen zei: ‘dat wil ik wel worden.’
Toen zei ik tegen Jan dat hij dat moest doen.
In de pauze ben ik een stukje gaan wandelen met Marlies. Toen zei zij: ‘Jan kan het
niet alleen en jij kan het ook niet alleen. Waarom doen jullie geen gecombineerd artistiek
leiderschap? Volgens mij hebben jullie samen precies de kracht die nodig is om verder te
gaan.’ Marlies heeft afscheid genomen en Jos is op afstand betrokken gebleven, maar bleef
wel wat vaker thuis. Marlies werkte af en toe als externe coach op projectbasis, bijvoorbeeld
in 2007 bij Familie à la Turca. Zij ondersteunde Güner (Güven) toen. Het was op die manier
goedkoper dan wanneer zij in dienst zou zijn. Ze ondersteunde mij bij het project Meisjesstad
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en In het zand geplant. Jan van Sas is onder druk van de directie toen weggegaan. Vooral Jos
was degene die niet helemaal tevreden was over zijn manier van werken en vond dat hij vaak
ziek was. Toen werd ik een soort van artistiek leider, samen met Jan Rijnierse als zakelijke
leider. Dat hebben we twee jaar met veel worstelen volgehouden en toen kwam het conflict
met Jos. Uiteindelijk was ik artistiek leider en ook gedeelde directeur en moest ik
verantwoording afleggen aan het bestuur. Achteraf denk ik dat mijn kracht daar niet lag.
In 2010 kwam De Beuk hier, een organisatie- en adviesbureau, op aanvraag van Jan en
mij om te kijken hoe het ging bij Stut. Met iedereen werd een apart interview gehouden en het
personeel gaf aan dat zij ontevreden waren over ons leiderschap. Jan is daar heel boos over
geworden, omdat het bedacht was als traject om opnieuw te kijken naar visie en missie. Er
kwamen andere dingen naar boven die ook belangrijk waren. Bijvoorbeeld op welke manier
de buitenwacht naar Stut keek. Op welke manier wij ons imago konden verbeteren en
veranderen en meer een ‘2010 look’ konden creëren naar buiten toe. Achteraf zegt Charlotte
(Riem Vis): ‘Bij Donna was het glas nog halfvol en bij Jan was het halfleeg.’ Uiteindelijk is
Jan Rijnierse ziek geworden en nooit meer teruggekomen en dat heeft hij als een hele bittere
nare pil ervaren. Ik denk achteraf dat het allemaal juiste beslissingen zijn geweest om nieuw
leven in te blazen.
Ik ben nu nog steeds artistiek leider, maar ik heb verantwoording af te leggen aan
Charlotte die algemeen directeur is. Zij is zowel artistiek als zakelijk eindverantwoordelijk en
hierdoor voel ik mij veel fijner. Ik vind het leuk om te begeleiden en om mijn kracht in te
zetten. Dat is behalve mijn eigen projecten, nadenken over: wat gaan we doen? Wie gaat wat
doen en op welke manier? Hoe kan ik diegene daarin ondersteunen? Hoe kan ik ervoor zorgen
dat nieuwe mensen een plekje kunnen verwerven hier? Hoe kan ik ze begeleiden? Hoe kan ik
ze wat meegeven over de manier waarop ze kunnen denken over het benaderen van mensen in
de wijk? Ik word nu vooral op mijn kracht aangesproken en niet op dat wat ik minder leuk
vind. Eigenlijk helemaal niet leuk, namelijk een soort van ‘directeurtje’ spelen.
Onze visie is nu binnen Stut heel erg het werken vanuit kracht en vanuit die kracht
jezelf doorontwikkelen. Hierdoor worden de dingen waar je minder goed in bent als uitdaging
gezien en niet als iets wat je moet doen. Het aanspreken op iemand zijn kracht gebeurt nu
binnen Stut heel erg en je kunt ook wel zeggen dat wij daarin samen aan projecten werken. Ik
kan even niet op het woord komen.

Collectief?
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Ja, wij zijn wat collectiever gaan werken.

Het uitgaan van iemand zijn kracht, zetten jullie dat ook in bij het begeleiden van de
nieuwe professionals die bij Stut betrokken zijn?
Ja! Voor mij is dat een soort van ‘aha-erlebnis’ van de afgelopen jaren. Het is niet om achteraf
slecht te spreken over de mensen die Stut hebben opgericht, maar ik denk wel dat je in een
bepaald keurslijf mee moest. De kracht van Marlies was dat ze alles kon. Zowel het
directeurschap en het aangaan van gesprekken en conflicten met werknemers. Daarnaast was
zij erg vaardig in het leggen van contacten in de wijk. Vanwege haar ‘helikopterview’ kon zij
goed zien wat er nodig was in de wijk, welke projecten aangegaan konden worden en welke
mensen daarbij pasten. Zij kon ook goed regisseren. Jos is een sterke schrijver geworden.
Samen hebben zij een methodiek ontwikkeld die heel erg werkt voor hen, omdat zij die
kwaliteiten in huis hadden en dat werd ook een beetje hun visie. Iedereen die binnenkwam
werd geacht om als die facetten die je nodig hebt om een goede community artist te worden,
te gaan ontwikkelen. Dat was voor hen op een bepaalde manier uitgekristalliseerd, waardoor
experimenteren eigenlijk niet meer aan de orde was. Zij hadden dat al in het verleden gedaan
en voor zichzelf opgemaakt wat wél en niet werkte. Het was ook heel belangrijk om
dilemma’s te laten zien. Het was een heel erg uitgekristalliseerde methodiek, het
methodiekboek (Community Theatre Methodiek) zegt daar van alles over.
Nu met het binnenkomen van Charlotte, denk ik dat zij iemand is die juist heel erg
vanuit kracht denkt en ik vind dat een hele fijne manier van werken. Het is ook een fijne
manier om mensen met wie je werkt op hun kracht aan te spreken. Ik heb in het verleden
ervaren dat er een aantal dingen waren waar ik niet goed in was en daar ben ik uiteindelijk
heel hard op afgerekend en op aangesproken. Mensen kunnen je ook als volgt aanspreken:
‘dát zijn dingen waar je je nog op moet ontwikkelen. Daar ben je nog niet goed in, daar gaan
wij jou in ondersteunen. Dat zien we. Ben jij je daar bewust van?’
Ik was mij heel erg bewust dat ik de eindregie en enscenering op een gegeven moment
niet meer zie. Ik vind het heel fijn dat mensen onderkennen waar zij minder goed in zijn, dat
heb ik zelf ook gedaan. Ga je heel erg investeren in iets waar iemand minder goed in is en
hopen dat diegene dat gaat leren, door diegene daar iedere keer weer op aan te spreken? Of
zeg je: ‘nee, jij hebt deze kwaliteit enorm en dit is wat je heel goed kan, laten we je dáár eens
op aanspreken. Laten we gewoon hulp zoeken.’ In deze platte collectieve organisatie, zijn er
genoeg mensen die dat wel heel goed kunnen. Waarom doen zij dat niet? Een mens is nooit
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volmaakt en niemand kan alles, dus wat is er erg aan om dat bij jezelf te onderkennen? Het is
heel speciaal en bijzonder dat er iemand was die dat wél allemaal kon, maar niet iedereen is
zoals zij. Ik heb weer andere kwaliteiten. Probeer mensen wat meer op hun kracht en hun
competenties aan te spreken. Wanneer je je dáár zeker over gaat voelen, dan wordt het ook
spannend en leuk en uitdagend om juist die dingen waar je minder goed in bent te
ontwikkelen. Als dat andere echter het uitgangspunt is, dan is het de omgekeerde wereld. Dat
maakt je onzeker, omdat je het niet zo goed kan en dat weet je en hoor je ook. Iedere keer als
je op dat punt komt, dan denk je bij jezelf: ik kan het niet, maar ik moet laten zien dat ik het
kan. Dat is een hele andere manier van denken. Ik denk dat ik wat sterker ben in het opzoeken
van krachten.

Waar letten jullie op bij de selectie van jonge talenten?

We selecteren sowieso op passie, enthousiasme, openheid en eerlijkheid. Soms kijk je naar
iemand en dan denk je: die kan dit. Dat is ook een beetje gevoelsmatig. Het is belangrijk dat
zij een oprechte interesse hebben in de mensen met wie wij werken. Zij moeten dat tonen en
enthousiast zijn. Bijvoorbeeld zoals Maurice (Belmer) binnengekomen is hier: een hele
enthousiaste jongen. Ik vond het sowieso al leuk dat het een jongen is, want we krijgen toch
meestal meiden omdat het enigszins een meidenberoep is. Maurice kwam hier binnen als hbo
student Cultureel en Maatschappelijke Vorming. De Hogeschool Utrecht doet heel veel aan
creativiteit en het is geen heel theoretische, maar een praktische opleiding. Maurice is
dyslectisch en dat heeft hij gelijk in het eerste gesprek gezegd. Hij zei toen: ‘ik wil gewoon
echt contact met de doelgroep. Mijn vorige stage was ook heel leuk, maar ik was heel veel op
kantoor aanwezig. Ik weet als ik achter de computer zit, dat ze dan vragen of ik een mailtje
wil sturen. Het is voor mij heel moeilijk om die mail op te stellen. Waar iemand hem in tien
minuten voltooid, ben ik er drie uur mee bezig. Dat vind ik heel spannend.’ Toen zei ik: ‘dan
weten we dat dat niet je kracht is, wat is wél je kracht?’ ‘Ik weet zeker dat ik mensen kan
enthousiasmeren. Dat mensen me leuk vinden in de wijk en dat ik jongeren kan aanspreken.’
Toen dacht ik: jij bent binnen.
Dat was heel onhandig, want de stagiaires zijn bij ons meestal de mensen die notulen
maken bij de grote teamvergaderingen. Toen heb ik dat besproken en zei ik: ‘dat moeten we
Maurice niet aandoen, want dat is gewoon iets waar zijn kracht niet ligt.’ Voor zijn opleiding
moet hij dat wel ontwikkelen. We hebben heel erg gezocht naar: wat wil je hier leren? Wat
vind je spannend? Wat vind je een uitdaging? Waar denk je dat jouw kracht ligt? We hebben
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compleet ingezet op wat hij graag wilde, namelijk de wijk in en mensen ontmoeten. Ik heb
hem aan de hand meegenomen bij het ontdekken in De Meern. We zaten dan in de auto en
dan zei hij: ‘ik vind dit zo te gek.’ Ik vond het erg leuk om te merken dat iemand naast je staat
en zijn eigen passie en kracht ontdekt. Ik vind dat je daarin op gelijk level staat en dat is
wellicht anders dan hoe het vroeger ging. Het is natuurlijk een stagiair, maar ik zag ook hoe
goed hij is in een aantal dingen en daarin vind ik hem ook totaal gelijkwaardig. Ik zeg dan ook
waar ik hem goed in vind. Bij een van de laatste vergaderingen zei Maurice zelf: ‘zal ik een
keer notuleren?’ Dat doel heb ik ook bereikt, dacht ik. Ik zei dat hij het naar Samuela
(Loolofs) kon sturen om het te controleren als hij klaar was. Zij vond het er goed uitzien.
Toen heb ik hem een compliment teruggegeven, zodat hij zich daar zekerder in voelt.

Is het verhaal van Maurice sprekend voor de manier waarop jullie met de andere jonge
talenten omgaan?

Ja! Zoals we hier met de mensen werken, werken we ook met de mensen die hier binnen
komen. Zij tonen passie, oprechte interesse en willen écht wat leren over het vak. Dat kan op
het inhoudelijke gebied zijn, artistiek gezien of over de organisatie. Meestal vraag ik of de
stagiaires van Culturele en Maatschappelijke Vorming een jaar aanwezig kunnen zijn, omdat
zij de organisatie dan echt goed leren kennen. Een halfjaar is eigenlijk net te kort. Wanneer de
HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) studenten hun eindproject doen, dan zijn zij er
vier maanden of kunnen dat spreiden. We zoeken altijd naar echte passie en betrokkenheid.
Dat de studenten zeggen: ‘ik kan dit, of ik kan het misschien zo doen en het dan uitspreiden.’
Dan zie ik die betrokkenheid en oprechte interesse. Vervolgens kijk ik met hen naar op welke
manier hun kracht ingezet kan worden. Wij zetten die kracht in vanuit gelijkwaardigheid en
niet vanuit ongelijkwaardigheid.

Wat zijn de middelen die Stut inzet om een jong talent in zijn kracht te zetten?

Natuurlijk begeleidingsgesprekken. Wanneer iemand hier binnen komt, krijgt diegene de
eerste twee maanden iedere week een begeleidingsgesprek, een stage gesprek. Dat gebeurt bij
stagiaires die ik begeleid. Ik zorg er altijd voor dat zij de eerste twee maanden in eerste
instantie de organisatie leren kennen. Dan vindt er elke week een gesprek plaats waarin
besproken wordt wat zij deze week kunnen en willen doen. Als zij aangeven het nog
spannend te vinden, dan raad ik ze aan om een achter een computer te gaan zitten en wat
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voorstellingen te kijken. De eindproducten zijn heel belangrijk. Het gaat om het maken van
die voorstellingen. We gaan dan na wat en welke groepen ze aanspreken. Vervolgens kijk ik
wat een match kan zijn en welk traject zij zouden kunnen bewandelen.

Kan je meer vertellen over de begeleidingstrajecten?

Je hebt enerzijds de kunstzinnige studenten die bijvoorbeeld afkomstig zijn van de HKU of
theateropleidingen. Suzan (Tolsma), Nienke (Jansen) en Sara (Bouman) zijn vanuit zo’n
opleiding bij Stut binnengekomen. Nienke heeft Theaterwetenschappen gedaan en daarvoor
een theateropleiding in Leeuwarden. De makers lopen mee met een project en daarna kijk je
in hoeverre zij zélf een project kunnen starten met ondersteuning, begeleiding en coaching.
De CMV studenten krijgen het hele jaar ondersteuning. Liselotte (Boers) komt van een
mbo opleiding (het ROC) en Maurice komt van het hbo. Je moet onderscheid maken in hoe
kritisch je bent en dat afwegen naar de opleiding. Je probeert het beste uit iedereen te halen.
Liselotte is trouwens ook dyslectisch. Je kijkt als begeleider naar het niveau van iemand en
wat diegene aankan en wil leren, waar ze enthousiast van worden. Je gaat op zoek naar waar
hun kracht zit. Bij Liselotte pas ik dat op dezelfde manier toe als bij Maurice en zoals ik dat
ook bij Nienke en Sara doe. Je zoekt naar waar hun talent zit en uiteindelijk laat je ze hun
eigen ding doen en steeds meer de teugels vieren. Dat is het belangrijkste en dat kan
bijvoorbeeld op het artistieke of organisatorische vlak. Of bijvoorbeeld ter ondersteuning van
Kyra (Kasel), van Theater Dichtbij of van de workshops. Het ligt er maar net aan wat iemand
vanuit de opleiding moet leren en wat zij graag willen leren en daar moet je een balans in zien
te vinden.

Kan je meer vertellen over de manieren waarop de jonge talenten begeleiding ontvangen?

Samuela is bijvoorbeeld begeleider van CMV studenten. Vorig jaar heb ik Jasmina
(Ibrahimovic) begeleid en zij Maaike (Suzanne), dat waren twee schoolgenoten. Maaike deed
ook wel dingen bij mij en Jasmina voerde taken voor Samuela uit. Het is fijn als je dingen die
in de organisatie opvallen of gebeuren, bespreekbaar kan maken. Het fijne van de scholen is
dat zij binnen de opleiding intervisie of supervisie krijgen. Dat merk je als begeleider op een
gegeven moment. Als zij bijvoorbeeld naar je toe komen en zeggen dat ze iets willen
bespreken met je, dan merk je dat zij dat geoefend hebben. Dat herken ik nu. In het begin
vond ik het knap. Zij hebben dat dan geoefend en dan hebben we het erover wat hun opvalt of
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waar zij moeite mee hebben. Zij geven dan aan dat ze het bespreekbaar gaan maken met
diegene en dat zij dat hebben geoefend op hun opleiding. Het begeleiden zit heel erg in het
leren, het oefenen en het ontwikkelen. Dat zij bijvoorbeeld collega’s aan durven spreken. Het
kan op zoveel niveaus en vlakken zitten. Ik denk weleens: wat als het over mij gaat en je bent
die begeleider. Ik vind dat daar ook ruimte voor moet zijn. In het proces gaat dat ook wel heel
erg vanzelf, omdat je toch die relatie met elkaar opbouwt.

Zou je kunnen zeggen dat de wijze waarop jullie in de organisatie van Stut met elkaar
omgaan een spiegeling is van de manier waarop jullie in de wijken te werk gaan,
bijvoorbeeld bij het aanspreken van krachten bij wijkbewoners?

Op een bepaalde manier wel, ja. Eline had laatst een voortgangsgesprek met ons en toen zei
ze: ‘ik heb al op heel veel plekken gewerkt en wat ik hier zó heerlijk vindt, is dat ik echt
mijzelf mag zijn.’ Als jij op je kracht aangesproken wordt en je voelt dat, dan ga je je daar
volgens mij ook heel erg senang of heel erg fijn in voelen. Ik denk wel dat we dat doen. Dat
we vanuit die gelijkwaardigheid en vanuit die eerlijkheid met elkaar omgaan. In het verleden
zijn we ook wel een beetje té lief voor elkaar geweest. Dat is ook een aandachtspunt geweest
van De Beuk. Zij zeiden toen ze binnenkwamen: ‘Jullie zijn heel voorzichtig naar elkaar en
behandelen elkaar met fluwelen handschoentjes.’ Soms is het persoonlijk dat iets bij de ene
persoon moeilijker is dan bij de andere. Aan de andere kant is dat denk ik ook waarom deze
organisatie het zo goed redt, juist door een soort van loyaliteit in hoe je met elkaar omgaat.
Daarnaast vind ik ook wel dat er echt een leider moet zijn en dat is Charlotte. Ik denk dat de
organisatie op dat gebied echt een stap heeft gemaakt. Wanneer er iets aan de hand is, dan
komt Charlotte verhaal halen. Verder gaan wij vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid met
elkaar om en is het belangrijk dat je met elkaar door een deur kan.
Er is leiderschap en dat hebben wij allemaal nodig. Soms moet er een beslissing
genomen worden, zoals het uitstellen van Van Geen Wijken Weten (de werktitel van De Tour
van Frans). Charlotte kwam met het voorstel en ik zei: ‘ik denk dat dat heel goed is,
Charlotte, als we dat doen.’ ‘Oké, dan hakken we hier nu de knoop door.’ In een soort
mededelingensfeer komt dat dan maandag naar voren in de tutti-vergadering. Een aantal
mensen waren al op de hoogte gesteld. Jochem heeft natuurlijk een soort van artistiek
leiderschap in dat project. Het is dan wel een besluit en dat mag je leuk vinden of niet, maar
daar moet je je wel bij neerleggen. Het is vooral vanuit bescherming van de regisseurs dat we
dat doen. Het is een te zware tijd anders en dan raken er mensen opgebrand.
80

Er wordt dan ook gekeken naar de periode en welke activiteiten er allemaal voor ons
liggen de komende maanden. Vanuit bescherming van de werknemers hebben wij die knoop
doorgehakt en ik denk dat zij dat ook voelen. Er is dan wel echt leiderschap en er worden
knopen doorgehakt en dat is echt een kracht van Charlotte. Zij kan leider zijn, maar
tegelijkertijd ook betrokken. Ik weet even niet precies hoe ik haar manier van leiderschap als
directeur moet omschrijven, maar ik denk dat het de organisatie heel erg goed doet.

Kan je meer vertellen over de verschillende rollen en activiteiten die jij momenteel op je
neemt?

Ja, op dit moment vind ik het redelijk ingewikkeld. Omdat Güner is weggevallen en ik
JongStut van hem heb overgenomen, terwijl ik al met mijn eigen projecten bezig was. Ik was
actief in De Meern en met de uitwisseling van de Henry Girls en het Inishowen Gospel Choir.
Daarnaast speelt Verwacht! nog en hebben we af en toe optredens met het Koor en moeten we
nadenken over alle andere dingen. Soms is dat diffuus. Ik wordt nu even op hold gezet,
waardoor ik alleen mijn eigen taken uitvoer en verder zo min mogelijk andere vragen krijg.
Dat vind ik heel lastig, omdat er van alles tussendoor komt. De voortgangsgesprekken komen
er bijvoorbeeld ook aan met iedereen en dat doen Charlotte en ik voor een groot deel samen.
Er moeten dingen gebeuren die noodzakelijk zijn en het loopt dan even een beetje door elkaar.
Zoals nadenken over Van Geen Wijken Weten, het voorjaar van 2014 en op welke manier we
het daarna gaan doen. We willen bijvoorbeeld graag workshops ontwikkelen en dat moet op
de site worden bijgehouden. Zo zijn er zoveel dingen die naar de toekomst toe belang hebben
en waar Stut belang bij heeft en waar dan even niet aan gewerkt wordt. In mijn hoofd ben ik
wel constant bezig met wat er nog moet gebeuren. Dat kan ik wel met Charlotte bespreken of
zij signaleert eerder wat er moet gebeuren.
Vorige week kwam ze naar me toe en zei zij dat ze een moeilijk gesprek wilde voeren.
Dat vond ik spannend en toen vertelde zij dat ze Van Geen Wijken Weten wilde uitstellen. Dat
vond ik een goede beslissing en was voor mij een ontzettende opluchting. Vanwege al die
chaos in mijn hoofd had ik dat niet kunnen bedenken. Als dat dan gezegd wordt, dan ben ik
het er helemaal mee eens en dat zei ik ook gelijk. Het is wel een rigoureuze grote beslissing
om een project een halfjaar uit te stellen. Het voelt voor mij dan dat ik op iemand kan
vertrouwen die dat dan signaleert en daar een besluit in neemt. Het is fijn dat zij dat even
checkt met mij.
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Ik wil een talentontwikkelingsmodel aan je voorleggen. Het is het model van
onderwijspsycholoog Françoys Gagné. Hij ontwikkelde dit model om precies te omschrijven
op welke manier talent tot ontwikkeling kan komen.
The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

Begaafdheid (Gifts =G) kan zich volgens dit model ontwikkelen tot competenties of talent
(Talents =T) middels het doormaken van een ontwikkelingsproces (Developmental Process
=D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of belemmeren door hun
aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de omgevingsgebonden
(Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de ‘chance’ factor (geluk of
toeval) die zowel van invloed kan zijn op de gaven, de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces. Kan je een reflectie geven op het model?

Ja. Ik denk inderdaad dat je geboren wordt met een aantal gaven. Waarom gaat iemand naar
het vmbo en de ander naar het gymnasium? Dat heeft met intellect te maken. Waarom is het
ene kind bijvoorbeeld héél creatief bezig en is het andere kind wat meer gelaten en zegt het
bijvoorbeeld leuker te vinden om de hele dag computerspelletjes te spelen? Ik denk dat de
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kolom van begaafdheid klopt en dat de omgeving heel snel invloed heeft, eigenlijk als kind al.
Dat heeft te maken met waar je vandaan komt en hoe jouw kansen door je omgeving worden
waargemaakt of niet. Wij hebben daar ook binnen Stut mee te maken.
Mijn broertje is hiervan een praktijkvoorbeeld. Hij zat bij zijn Cito-toets drie punten
onder de totale score. Hij was een heel slim en druk kind, die zich snel liet afleiden en niet
goed oplette in de les. Zijn schoolmeester, meester Klunder, dacht ondanks zijn score dat hij
het nooit zou redden op een gymnasium. Toen is hij naar een Lagere Technische School
gestuurd om met zijn handen te werken. Ik vraag me af waarom zijn meester zo’n
levensbepalende keuze voor hem heeft gemaakt, om hem haar de LTS te sturen. Hij had zo’n
technisch inzicht en het ging hem makkelijk af, waardoor hij lui werd. Hij is nu 45 en is zich
op dit moment aan het herscholen. Hij volgt een cursus om mensen op te leiden in de
techniek, waar hij zich altijd mee bezig heeft gehouden. Hij heeft bijvoorbeeld bij mij in de
achtertuin een mooi ontworpen bank ontwikkeld. Zijn talenten zijn dus eigenlijk verloren
gegaan door de omgeving en daardoor heeft hij zich daarin niet kunnen ontwikkelen. Hij heeft
nu op zijn 45e het gevoel dat hij nu voor zichzelf gaat kiezen. Dat heeft dus wel te maken met
zijn omgeving, maar eerder vanuit een persoonlijke intrinsieke motivatie. Hij wil nu iets van
zijn leven gaan maken.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat de omgeving jou steunt en stimuleert in je
talenten. Als je het hebt over talent in de sport bijvoorbeeld, dan loopt er waarschijnlijk in de
buurt iemand rond die nog veel harder kan rennen dan degene die de 100 meter rent. Soms
blijft talent alleen heel onzichtbaar en soms wordt talent heel zichtbaar gemaakt.
Ik denk dat wij zowel bij spelers als bij de mensen die binnen de organisatie
binnenkomen als talent, raakvlakken hebben met mensen die wellicht de kracht hebben
gevonden om iets te doen met hun talent. Door daar bijvoorbeeld op hele jonge leeftijd al voor
te kiezen. Als ik nog even het voorbeeld van mijn broer aanhaal, hij is 45. Maurice is 20.
Maurice komt uit een gebroken gezien met een hele lieve, maar oude moeder die hem op
oudere leeftijd gekregen heeft. Ze hebben altijd hier in Overvecht gewoond en zijn
uiteindelijk naar een klein plaatsje in Brabant gegaan, waar hij beschermd en veilig is
opgegroeid. Hij voelde de drang om vanaf heel jonge leeftijd iets te doen met zijn talent;
namelijk basketbal. Daarin is hij gestimuleerd door zijn moeder, maar hij heeft daar ook zelf
heel erg voor geknokt.
Als ik het op mijzelf betrek, heb ik er ook voor geknokt. Ik kom uit een soort van
arbeidersgezin. Mijn zus is naar de LAVO (Lager Algemeen Voortgezet Onderwijs) gegaan,
mijn broertje naar de LTS en Barry (Risa) is naar een school gegaan die niet meer bestaat: de
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Technologische School van de Levensmiddelenindustrie. Het was een soort van
huishoudschool waar je kon leren hoe je kaas en melk moest maken. Niemand van ons gezin
was dom of had een lager niveau, maar ik denk dat het bepaald werd door wie wij waren en
door wat voor gezin wij waren.
In Utrecht zie ik dat op die manier terug. Als je kansen hebt als kind, dan wordt je naar
het vmbo gestuurd. Ik denk dat het gewoon heel erg besloten wordt. Ik denk dat wij vooral die
mensen opzoeken die dat ook voelen. Wij hebben een passie om juist mensen die op grote
afstand staan van kunst en cultuur, bij die facetten van het leven te betrekken om alsnog een
soort van talent aan te boren. Om op zoek te gaan naar hun kracht en talent en dat in te zetten,
waardoor zij meer zelfwaardering krijgen en kunnen groeien. Bijvoorbeeld op persoonlijk
gebied, doordat zij opnieuw kunnen reflecteren op wat zij hier hebben meegemaakt en hoe zij
zich hebben ontwikkeld. Ik denk dat het model op een bepaalde manier klopt. Er zitten
natuurlijk ook een paar haken en ogen aan, maar ik denk voor een groot deel dat het de
waarheid is. Ik merk altijd dat ik die schema’s allemaal heel leuk vind, maar dat ik er wel
goede uitleg bij moet krijgen, anders raak ik verloren. Ik zou afhaken bij het zien van het
geheel. Terwijl het wel heel erg klopt, denk ik.

Op welke gebieden van begaafdheid zou je de jonge talenten bij Stut indelen?

Zij hebben vooral sociale en creatieve vaardigheden. Soms zitten zij op het intellectuele
gebied, zoals Jochem (Naafs) hier bijvoorbeeld is binnengekomen als theoreticus. Hij heeft
zijn eigen kracht, waardoor hij er waarschijnlijk ook voor heeft gekozen om dramaturg te
worden. Dat zit in zijn visie. Hij leest graag studieboeken en keert deze binnenstebuiten en dat
is zijn kracht. Hij heeft een wetenschappelijk en intellectueel inzicht om daar over na te
denken. Dat hebben Charlotte en Kyra ook. Zij hebben ook allemaal een sociaal vermogen. Ik
denk dat wij nooit iemand zouden aannemen die alleen vanuit dat intellect handelt. Die
oprechte interesse in de gemeenschap en het sociale aspect zit er bijna altijd bij. Het is vaak
een combinatie van het intellectuele en sociale gebied of het creatieve en sociale gebied. Het
kan ook zintuiglijk zijn, maar het is minder snel dat daar iemand op uitgekozen wordt. Ik kan
soms wel een bepaald gevoel hebben over iemand, zoals ik bij Maurice echt een goed gevoel
had. Ik kon het niet uitleggen. Hij was zo enthousiast en dat raakte mij. Niet in mijn hoofd,
maar meer in mijn gevoel. Ik denk dat het altijd het creatieve, sociale of intellectuele gebied is
en dat wij minder aanwezig zijn op het lichamelijke gebied. Misschien is het bijvoorbeeld
voor een technicus belangrijk om kracht te hebben.
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Op welke gebieden van talent zou je de jonge professionelen indelen?

Het begint natuurlijk bij de kunsten. Iemand gaat een mooie voorstelling maken en dat
probeer je te ontwikkelen. Daarnaast speelt het sociale gebied toch ook een rol, omdat het gaat
over hoe dienstverlenend mensen kunnen zijn. Het zijn toch sociaal-artistieke projecten, dus
die twee gebieden zijn van wezenlijk belang als talent. Wanneer je bij Stut terecht wilt komen.
De gebieden die qua begaafdheid zijn genoemd, spelen door naar het talentgebied. Daar zit
het in het creatieve en het sociale gebied van de natuurlijke gaven. Als je tijdens een
sollicitatiegesprek die kwaliteiten ervaart of wanneer iemand aangeeft dat hij zich daarbinnen
wil ontwikkelen, dan is het waarschijnlijk iemand die goed bij Stut zou passen.
Het technische gebied gaat meer over vormgeving. We proberen mensen in huis te
halen die daarin ons ook echt iets kunnen geven. Ik denk dat vormgevers bezig zijn met
techniek, maar dat ze dat wel op een kunstzinnige manier proberen in te zetten. Met hun
vormgeving proberen ze dus ook een verhaal te vertellen. Science & technology, dat is
eigenlijk waar jij nu mee bezig bent bijvoorbeeld, of Nienke op dit moment. Een scriptie
schrijven over Stut, dat gaat meer vanuit de wetenschap. Het is belangrijk dat iemand jou of
Nienke daarin kan ondersteunen of begeleiden. Ik kan inhoudelijk wel antwoord geven, als
Nienke bijvoorbeeld vraagt: ‘weet je nog wanneer je artistiek leider werd?’ Ik ben
bijvoorbeeld niet zo bekend met schema’s of modellen en Jochem is daarin theoretischer
ingesteld. Hij is heel erg met die wetenschap en met kunst bezig en jij ontvangt nu dan ook
begeleiding van hem. Op inhoudelijk gebied kan hij jou het beste ondersteunen. We zoeken
eigenlijk naar welke competenties iemand binnen Stut graag wil ontwikkelen en wie als
medewerker daarin het meeste doorontwikkeld is. Eigenlijk zoeken we naar een match. Ik
denk dat iedereen die hier werkt al een natuurlijke gave heeft voor een aantal aspecten en zich
daarin heeft ontwikkeld of misschien nog steeds in doorontwikkeld. Waardoor je iets beter
leert kunnen en daar getalenteerd in wordt.

Kan je het sociale milieu omschrijven binnen de organisatie van Stut?

Het is eigenlijk al enigszins aan de orde gekomen dat wij vanuit kracht werken en dat heeft
wel echt te maken met het milieu van Stut. Wij zijn niet bang om het experiment aan te gaan.
Een mislukt experiment mag ook een goed experiment zijn.
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Wat is de leeftijd van de medewerkers bij Stut?

Dat verschilt. Volgens mij is Liselotte de jongste die hier werkt en Charlotte is denk ik ook de
oudste. Zij is geloof ik 53 nu. Veel medewerkers zitten qua leeftijd daar tussenin. Sharon
(Varekamp) en ik schelen een jaar. Ik word 43, zij 42. Wij zitten daar dan weer onder. Er zijn
een aantal veertigers, dan heb je een aantal dertigers en een aantal twintigers. Dat klopt
volgens mij. Met name de jonge makers zitten in de categorie van twintig jaar. Stagiaires zijn
meestal nog schoolgaand of student en zitten ook in de twintig min of twintig plus categorie.
Kyra is 24 geworden en Jochem is 29. Nienke is 25 of 26? Dat weet ik allemaal niet zo
precies. Samuela is 31 of 30 denk ik. Güner is 30. Het zit dus allemaal enigszins tussen de 20
en de 40 tot 45. De leidinggevende is 50 plus. Het zijn best jonge mensen allemaal eigenlijk.
Ik voel mijzelf al redelijk oud hoor.

Je noemde eerder dat er voornamelijk vrouwen werken in de organisatie van Stut?

Ja, daarom was het zo leuk dat Maurice hier kwam werken. In ons bestuur zitten drie mannen
en twee vrouwen. Ik vind het leuk dat daar de mannen wat meer aanwezig zijn. Binnen de
organisatie hebben we natuurlijk Güner als maker en daarnaast zijn er eigenlijk alleen maar
vrouwelijke regisseurs. Jochem werkt dan als dramaturg. Bij de techniek werken er een
vrouwelijke en mannelijke technicus, waarbij Samia (te Nuijl) hoofdtechnicus is. Op dit
moment hebben wij een mannelijke en een vrouwelijke stagiaire. Jij werkt hier natuurlijk als
onderzoeker. Het is een organisatie waarin voornamelijk vrouwen actief zijn.

Zijn er verschillende nationaliteiten binnen de organisatie van Stut aanwezig?

Ik denk dat er voornamelijk Nederlanders werken in de organisatie. In het bestuur zitten drie
Nederlandse mannen en één Turkse vrouw. Er werkt ook een Nederlandse vrouw: Nancy
Jouwe van Kosmopolis Utrecht, die voor een deel afkomstig is uit Papoea-Nieuw-Guinea.
Haar vader was een vooraanstaand Papoea man. Haar achtergrond ligt dus heel erg in de
Indonesische cultuur. Binnen de organisatie is Güner natuurlijk van Turkse afkomst. Maurice
heeft een donkere huidskleur, maar is eigenlijk een Nederlandse jongen. Hij heeft een
Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Ik ben ooit een keer benoemd als allochtone
kunstenaar, dat vond ik echt heel apart. Dat was een paar jaar geleden. Ik ben gewoon
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Nederlands en mijn vader is op zijn veertiende hier gekomen vanuit Indonesië. Hij heeft zijn
vrouw in Nederland, in Twente, ontmoet en is daar opgegroeid. Ik heb dus een Indische
achtergrond. Dat is een kant van mijn familie. Voor de rest zijn het allemaal Nederlanders in
de organisatie. Ik was vergeten te zeggen dat Kyra half Duits is. Het is een redelijk witte
organisatie.
Is er sprake van uitwisseling tussen ‘peers’ bij de nieuwe professionals?

Ik denk het wel, maar niet zozeer in de organisatie. Er zit wel een verloop in hoe je hier als
talent binnenkomt en daarbij dan jezelf uiteindelijk gaat ontwikkelen. We zijn natuurlijk wel
een professionele organisatie met allemaal mensen die afgestudeerd zijn op een specifiek
vakgebied. Wanneer iemand hier vanuit een opleiding terecht komt, wordt diegene gecoacht
door een persoon met een vergelijkbare achtergrond binnen Stut. Het traject Leven Met
Verschillen vond een aantal jaar geleden plaats en daar waren Güner en Anouk de Bruijn bij
betrokken. Bij dit traject hebben wij ervaren dat de betrokkenen onderling gesprekken hadden
met de andere regisseurs. Zij gingen naar elkaars repetities en gaven feedback. Dat gebeurt
hier ook met groepen en onderling met elkaar. Is dat dan peer education? Ik denk het wel,
omdat het mensen vanuit de eigen omgeving of peer group zijn die anderen wat leren. Dat
heeft een beetje te maken met peer education. Bij ons vindt dat vanuit gelijkwaardigheid
plaats, wat dat betreft denk ik dat wij er tegenaan zitten. De echte code of definitie van peer
educatie is volgens mij niet wat wij hier standaard toepassen. Ik zou het wel heel goed vinden.
Ik heb op het Delta College gewerkt, waar je peer coaches had en dat waren allemaal
jongeren uit het derde of vierde jaar die gingen bemiddelen bij ruzies. Ik zat er dan wel bij,
want ik was uiteindelijk een peer educator op school. Op die manier ben ik binnengekomen,
maar ik mocht het ook zijn. Dan merk je dat ze eigenlijk heel goed in staat waren om naar
elkaar te luisteren. Nu ben ik erop getraind; eerst de ene het verhaal laten vertellen en dan de
andere het verhaal laten vertellen. Je vraagt vervolgens: ‘hoe kun je naar een oplossing
toewerken met elkaar?’ Je merkte dat zij dat gewoon goed vonden, dat een klasgenoot dat
deed. In plaats van dat ik het zei vanuit mijn machtspositie als docent. Zij pikten dat heel erg
van elkaar. Ik kan mij voorstellen dat dat een hele goede manier is om van elkaar te leren. Er
is nu een voorstelling die over peer pressure gaat, dat is de negatieve kant eigenlijk. Een vorm
van peer coaching. We hebben er wel oog voor, maar met name in de doelgroepen waar wij
mee werken en niet zozeer onderling.
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Van welke opleidingen komen de nieuwe professionals?

We hebben een goede band met de HKU en de HU, allebei uit Utrecht. Nienke en Sara
(Bouman) komen bijvoorbeeld uit Leeuwarden. Sara (Bouman) komt van origine uit
Rotterdam en is de theaterdocentopleiding gaan volgen in Leeuwarden, net als Nienke
(Jansen). In het derde jaar zetten zij daar een community arts project op. Dat is een aantal jaar
geleden in het leven geroepen. Ik weet even niet meer hoe zij heette. Zij is nu aan een
masterstudie educatie begonnen. Wellicht weet ik haar naam zo weer. In 2007 werd daar een
community arts dag georganiseerd, waar Güner een lezing heeft gegeven samen met Eugene
(van Erven). Op aanraden van Eugene mocht Stut daar toen wat vertellen en dat was heel
leuk. Je merkt dat een school gelijk die link heeft en ons al langer kent. Wij kennen haar ook
al langer. Ik ben daar ook regelmatig geweest om een gastles te verzorgen voor het derde of
vierde jaar, wanneer het community arts traject begon. Op die manier heb ik Sara op de
opleiding leren kennen. Toen ben ik een keer naar hun eindproducties komen kijken. Ik had
natuurlijk een hele dag met hun gewerkt en ze gevraagd wat hun idee was en welke thema’s
zij wilden uitwerken. Toen hoorde ik allemaal hele verschillende dingen, maar ook zoveel
interessante ideeën. Toen de presentaties waren van dat festival, ben ik alle voorstellingen
gaan kijken. Omdat ik het leuk vond, maar ook omdat ik met name heel erg nieuwsgierig was
naar Sara haar voorstelling. Daar ben je dus wel heel erg mee bezig en naar op zoek.
Een aantal mensen komen uit Amsterdam, zoals Anouk die haar opleiding wel hier
gevolgd heeft. Zij kwam zelf uit Cuijk en toen wij dat project gingen doen in de Valuwe,
kwamen wij erachter dat zij in die wijk geboren is en gewoond heeft tot haar zesde. Toen is
zij dat project bijvoorbeeld gaan doen. We proberen onze expertise zoveel mogelijk landelijk
te delen. Waar het nodig is en waar vraag naar is. Soms proberen we ergens ook juist binnen
te komen, als het van belang voor ons is. Suzan (Tolsma) zit nu op de theaterschool in
Maastricht. Het gaat vooral om hoe gemotiveerd iemand is om hier iets in de praktijk te
brengen en wat de beweegredenen zijn om dat bij ons te willen doen. Iemand moet de moeite
nemen.
Pasgeleden heb ik een gesprek gehad. We hebben een aantal jaar geleden vanuit de
Fontys Hogeschool in Eindhoven een stagiaire gehad. We hebben ook weleens iemand van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen als stagiaire gehad, of meerdere keren. Het gaat vooral om hoe
gemotiveerd iemand is om hier zijn talent te ontwikkelen. Het is dan niet gelinkt aan één
opleiding, maar meer aan de persoon die hier komt solliciteren en in hoeverre je zijn of haar
kwaliteit ziet.
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Bijlage 2.1.2: Tweede interview met Donna Risa op 23 september 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Hoe gaat het op dit moment bij Stut?

Met Stut stappen we momenteel wel een beetje een ander bootje in. Op allebei die boten staat
gewoon de naam Stut, maar het zijn wel echt enigszins anders ingerichte bootjes. De oude en
de nieuwe boot. Niet dat we de oude helemaal loslaten. Het blijft nog steeds een boot en het
heeft nog steeds de titel Stut, maar de inrichting van die boot is echt van een andere orde. Ik
denk dat wij nu juist in die fase zitten en dat is eigenlijk heel bijzonder. We zijn vorige week
natuurlijk op de hei geweest met elkaar, waar ook deze nieuwe talenten allemaal bij zaten. Dit
was onder begeleiding van een hele welbespraakte heer, Rudy Ron Busscher. Hij heeft ons
meegenomen in een ander soort van denken of misschien is het hét nieuwe denken of het
gerichte denken in deze tijd. Wat daar heel leuk aan is, is dat wij erachter zijn gekomen dat
het heel belangrijk en goed is om ergens opnieuw naar te kijken, iets nieuw leven in te blazen
en misschien ook wel ergens nieuwe vormen voor te vinden. Dat is eigenlijk al van oudsher
wel aan de hand.
Het gaat dan heel erg over de volgende vragen: met wie ga je de voorstelling maken?
Voor wie ga je de voorstelling maken? Wie zijn natuurlijke partners? Welk publiek ga je
aanspreken? Dat proberen wij heel erg in het vizier te houden. Vroeger dachten wij
bijvoorbeeld: leuk, we gaan JongStut opzetten. We doen iets maatschappelijk verantwoords.
Dat is leuk voor jongeren als ze nog nooit in aanraking gekomen zijn met Stut. Die workshops
zijn een leuk experiment. Het blijft echter altijd belangrijk om te bedenken met wie je dat gaat
doen, voor wie en wat de planning wordt. Eigenlijk proberen wij veel meer die
randvoorwaarden te scheppen, waardoor een voorstelling een boost krijg of beter verkocht
kan gaan worden. Of makkelijker verbonden kan worden aan de natuurlijke partners. We
hebben bijvoorbeeld een keer een voorstelling gemaakt in samenwerking met het Landelijk
Steunpunt Aandachtswijken en die voorstelling heeft toen in 40 aandachtswijken gespeeld.
We maken weleens een voorstelling met een natuurlijke partner, bijvoorbeeld de
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) of Indigo. Wij willen dat nu
structureel gaan aanpakken. We hebben gezegd dat we ingaan op de actualiteiten die in de
maatschappij spelen, maar volgens mij kunnen we het allemaal nog net iets beter aanpakken
en enigszins scherper stellen met elkaar. Zo gaat het op dit moment met Stut. Ik denk dat we
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echt aan het overstappen zijn.
Vanmorgen hebben we een artistiek teamoverleg gehad, wat ook totaal anders was dan
de vorige artistieke overleggen. We zijn opnieuw gaan nadenken over de inhoud van Van
Geen Wijken Weten en met wie en op welke manier we het gaan maken. Waarom wij voor die
vier wijken gekozen hebben en wie ons publiek wordt en welke partners wij gaan zoeken in
de wijk. Wat zijn de natuurlijke partners en wat zijn de onnatuurlijke partners en op welke
manier gaan wij die betrekken en opzoeken? Wat waren de succesfactoren bij het jubileum?
Iedereen vond dat een succes, maar wat maakte het precies tot een succes? Dat hebben wij
met elkaar besproken. Bijvoorbeeld wat wij daaruit kunnen leren en mee kunnen nemen naar
Van Geen Wijken Weten. Volgens mij zijn we op een hele goede manier bezig. Het is heel
leuk en ik denk dat het ook goed is voor Stut.

Güner (Güven) is natuurlijk ook weer terug bij Stut, kan je meer vertellen over wat voor
invloed dit heeft?

Hij is een beetje back in business. Al met al denk ik dat we weer een frisse start hebben
gemaakt dit seizoen, met frisse nieuwe mensen en ook een beetje de oudere garde. Ik denk dat
die combinatie van mensen nu heel erg zijn vruchten gaat afwerpen. Het is ook een spannende
en onzekere tijd, omdat we niemand kunnen garanderen dat ze hier op vaste basis kunnen
blijven werken. Ik denk dat wij steeds creatiever worden in het bedenken op welke manier je
de getalenteerde mensen binnenboord kan houden. Het is niet makkelijk om dat vanwege de
bezuinigingen te zeggen en te benoemen en er is ook heel veel begrip voor. Je voelt natuurlijk
wel dat zij keihard werken en hun uiterste best doen. Dat voelt enigszins uit balans.

Graag wil ik wederom met je naar het talentontwikkelingsmodel van Françoys Gagné
kijken. Ik probeer een overzicht te krijgen van de ontwikkeling van de nieuwe professionals
volgens het model. Kan je vertellen op welke manier Nienke (Jansen) bij Stut terecht is
gekomen?

Ja. Nienke kwam hier terecht, toen zij stage liep bij William. Zij onderzocht waardoor spelers
zich verbonden voelen met een voorstelling. Zij stelde de kritische vraag: ‘is community arts
kunst of social work?’ Dat had ze op een leuke manier op film gezet. De mensen die
meededen aan die voorstelling gingen dat beantwoorden. Zij was aanwezig bij William en ik
was volgens mij niet bij dat eerste contact met Nienke. Volgens mij kwam zij gewoon bij
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William terecht op een gegeven moment. Ik weet niet meer of ik dat gesprek met haar heb
gedaan. Zij had daar in ieder geval een project gedaan en dat vond ik zo leuk. Volgens mij
was die stage vanuit de pre-master. Toen had ik een heel leuk gesprek met haar en leerde ik
haar steeds een beetje beter kennen. Op basis van wat zij hier had ervaren, wilde zij haar
paper voor haar opleiding schrijven bij Stut. Volgens mij moest zij een scriptie schrijven om
daarna haar master te kunnen gaan doen.
Toen is zij dat hier komen doen en toen viel het mij op dat zij kritisch was. Zij bekijkt
ons werk met een kritische blik, maar voelt zich tegelijkertijd ontzettend verbonden.
Aan de ene kant heeft zij een professionele en beschouwende houding, aan de andere kant
heeft zij hart voor de zaak. Alle vier de respondenten bezitten zo’n houding, dat staat buiten
kijf. Zij werd eerst betaald vanuit een stagevergoeding voor haar stage. Zij was al betrokken
bij Verwacht! en enigszins bij het StutKoor en dat beviel zo goed dat zij op een natuurlijke
wijze betrokken raakte bij het jubileum. Ik nam de presentatie tijdens de avond van het
jubileum op me en vanuit een natuurlijke golfbeweging raakte zij achter de schermen
verantwoordelijk voor het Koor. Dat werd op een gegeven moment ook echt haar taak. Ik
hielp daar wel bij en was altijd aanwezig. Soms merkte ik, net als gister, dat er zaken door
elkaar heen gingen lopen. Omdat ik bijvoorbeeld een rol moest vervangen en iedereen vragen
stelt. Dat vind ik soms lastig om te matchen met elkaar en ik heb ook mijn eigen concentratie
nodig. Nienke hielp mij daarbij en zij had zo’n natuurlijke verhouding met het Koor dat ik het
heel fijn vond dat Nienke er was. Het is een hele grote groep. Het zijn soms 21 of 25 mensen
in dat Koor. Ze zeggen dat je een groep van 12 mensen goed kan begeleiden. Ik voelde ook
dat 24 mensen eigenlijk nét een te grote groep is om alleen te begeleiden.
Toen vroeg ik aan Nienke of zij wilde blijven, ook omdat wij een persoonlijke klik
hadden. Zij is goed in plannen en dingen bij elkaar brengen en totaal niet vergeetachtig. Als ik
soms te veel aan mijn hoofd heb, dan vergeet ik dingen. Zij weet precies wat er nog moet
gebeuren. Zij is natuurlijk eigenlijk ook dramadocent, dus heeft ook de kwaliteiten om op die
manier met het Koor om te gaan. Ik vind het fijn dat zij kritisch ingesteld is en af en toe zegt
wat zij ervan vindt. Dat vind ik een grote kracht van Nienke.

Wanneer er sprake zou zijn van begaafdheid, op welk gebied of welke gebieden zou je
Nienke dan plaatsen volgens het model van Gagné?

Ik denk het sociale en artistieke gebied. Zij is voornamelijk sociaal ingesteld. Zij is op
meerdere gebieden begaafd, ook wel op het intellectuele gebied. Wanneer er na een
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woensdagavond repetitie bijvoorbeeld iets fout is gegaan, pakt zij dat terug en maakt zij daar
een analyse van. Zij bedenkt dan van tevoren op welke manier zij daar de volgende keer mee
omgaat. Zij is voornamelijk begaafd op het creatieve, sociale en intellectuele gebied. Zij heeft
een combinatie van die drie gebieden.

Kan je omschrijven welke omgeving Stut voor Nienke creëert om haar talenten te
ontwikkelen?

Ik denk dat zij hier in een bepaald milieu en omgeving terecht is gekomen, waar zij zich goed
en thuis in voelt. Ik denk dat dat te maken heeft met veel van ons, niet allemaal hoor. Je merkt
dat heel veel mensen die hier werken van huis uit al een bepaalde manier van denken of doen
meekrijgen en dat willen inzetten in hun eigen werk. Ik weet dat Nienke eigenlijk een
boerendochter is. Zij op een bepaalde manier opgegroeid en opgevoed en is op een gegeven
moment in aanraking gekomen met drama, wat haar fascineerde. Zij vindt dit nu belangrijk
voor iedereen. Misschien heeft het te maken met een soort eigen intrinsieke motivatie. Dat zij
haar eigen sociale familieachtergrond hier terug voelt. Dat zou je eigenlijk nog aan Nienke
moeten vragen.
Ik denk dat de personen bij Stut voor haar belangrijk zijn. Zij was in eerste instantie
verbonden met William en nu met mij. Nu gaat zij met de workshops aan de slag. Kyra
(Kasel) is bij Stut binnengekomen en daar voelt Nienke zich heel erg verbonden mee. Qua
leeftijd en achtergrond en zij wonen allebei in Hilversum.
Op dit moment is haar vriendje Joost bijvoorbeeld ziek en ik denk dat zij in deze tijd
het gevoel heeft dat zij hier mag zijn wie ze is. Die instelling is belangrijk voor haar. Het werk
en het Koor zijn ook nog steeds belangrijk, maar ik denk dat die andere aspecten voor haar
zeker ook gelden. Zij zou het niet leuk vinden als hier een vervelende sfeer zou heersen,
waarbij de collega’s niet leuk zouden zijn. Ik denk dat zij het niet zou volhouden als het
milieu en het werk niet leuk was, maar wel de manier van werken. Ik denk ook dat het voor
bijna alle werknemers geldt dat je je hier in het milieu vrij en thuis moet voelen. Je moet
herkenning en erkenning krijgen van collega’s, maar ook van de doelgroep. Dat je de warme
lange band voelt die je hebt met elkaar. Je leert elkaar en meerdere lagen van iemand kennen
en die langdurige investering zorgt er ook voor dat je die andere kant accepteert. Ruzie zorgt
er niet voor dat je bijvoorbeeld denkt dat je nooit meer voor een groep gaat staan. Het is juist
een uitdaging om het de volgende keer weer aan te pakken. De activiteit is natuurlijk het werk
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en dat verrijkt. Daardoor leer je dingen die je wellicht kan meenemen als je ooit nog eens wat
anders gaat doen.

Welke persoonlijke eigenschappen van Nienke hebben een rol gespeeld tijdens haar periode
bij Stut met betrekking tot het ontwikkelen van haar talenten? Dat kunnen eigenschappen
zijn die zij van nature heeft en die bij Stut tot uiting zijn gekomen of eigenschappen die zij
hier ontwikkeld heeft?

Er zijn een aantal eigenschappen die alle vier de respondenten hebben; Sara, Suzan (Tolsma),
Eline (Loomans) en Nienke. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met passie. Ze hebben
allemaal een motivatie en een passie om met dit werk bezig te zijn en in algemene zin theater
te maken. Daarbinnen denk ik dat zij een hart hebben voor de mensen met wie wij dat theater
maken. Dat heeft te maken met motivatie en waarom zij dan per se bij Stut willen werken en
daarin zit hun interesse. Ik denk dat zij daar heel erg de waarde van inzien, hoe belangrijk het
is. Kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn en dus ook voor de mensen in de wijken. Ik
denk dat dat bij alle vier het geval is. Als het niet zo zou zijn, dan denk ik dat zij ooit een keer
door de mand zouden vallen. Dat gevoel heb ik niet. Ik denk dat de motivatie om hier te
werken heel belangrijk is en dat erkennen wij ook steeds van elkaar. Iedereen werkt hier met
passie en heeft hart voor de zaak. ‘De zaak’ is theater maken met mensen die nooit op het
toneel staan en op grote afstand van kunst en cultuur staan. Wij bieden hen een podium om
hun verhaal waardig te kunnen vertellen. Waardigheid is het uitgangspunt. Als je niet achter
die doelstelling staat, dan denk ik dat je hier niet moet werken. Theater kan je overal maken,
bijvoorbeeld ook bij amateurgezelschappen zoals Maarssen ‘32. Bij Stut is het net anders.
Daardoor worden de respondenten gemotiveerd.
Qua persoonlijke eigenschappen, is Nienke punctueel. Ik zie dat zij dat bij Stut nog
scherper heeft geleerd of ontwikkeld. Zij is volgens mij gegroeid in de manier waarop zij met
zo’n geëmailleerde groep als het StutKoor omgaat; bestaande uit jongeren, ouderen en
verschillende nationaliteiten. Allemaal hebben zij een rugzak die bij de een voller is dan bij de
ander en Nienke ziet dat. Aan de ene kant zeuren wij weleens tegen elkaar, bijvoorbeeld over
dat een bepaalde vrouw vervelend is. Aan de andere kant zien wij ook dat zij het niet redt
zonder die structuur. Als wij haar niet genoeg structuur bieden, dan is ze zenuwachtig: ‘Het is
toch twaalf uur? Waar is mijn koffie?’ Anders valt het buiten haar patroon en levensstijl. Dat
kunnen wij zien en tegen elkaar zeggen. Nienke is zich daar misschien bewuster van
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geworden, naarmate zij hier langer werkte. Zij is dat sterker gaan zien en benadert ze en
spreekt ze aan volgens die mate van rugzakken. Zij hoort en ziet dat en neemt het serieus. Dat
vind ik echt een punt waarin zij heel erg gegroeid is.
Zij heeft binnen het maken van schema’s, naar de personen toe flexibiliteit ontwikkeld
en dat is wel echt binnen Stut ontstaan. Nienke kon in het begin streng zijn en zei dan: ‘kom
op, luisteren.’ Nu merk ik aan haar dat zij dat soms lastig vindt, maar weet dat wanneer zij om
rust heeft gevraagd, er toch nog opmerkingen gemaakt worden. In het begin dacht ze
misschien dat ze op moesten houden. Nu weet zij dat als zij om rust vraagt, iemand toch nog
even het hoogste woord moet voeren. Daarin zoekt zij naar hoe wij daar dan weer mee om
kunnen gaan en waar wij die grens kunnen stellen. Ik vind haar in groepsdynamisch opzicht
heel erg ontwikkeld.

Kan je beschrijven op welke manier Nienke zich ontwikkeld heeft bij Stut?

Ik denk dat het jubileum voor haar een belangrijke gebeurtenis was, waarin zij in een keer een
soort van eindverantwoordelijkheid kreeg voor een hele groep mensen. Wij zagen ook dat zij
dat aankon. Daarin zie je iemand groeien en zichtbaarder worden. Het begint natuurlijk heel
voorzichtig en je zoekt daarin. Nu is Nienke echt een volwaardige collega. We hebben nu
alleen niet echt een project waar zij zomaar in zou kunnen stappen. We hebben haar dus maar
gevraagd of zij de (expertise)workshops in kaart wil brengen. Daarin heeft Charlotte wel
gezegd: ‘dat is op no cure, no pay basis.’ Als zij ervoor zorgt dat die workshops aan de man
worden gebracht, dan krijgt zij een percentage. Door haar werk te doen zorgt zij ervoor dat zij
kan worden uitbetaald. Zij had 12 of 14 uur en is nu terug naar 8 uur. We kunnen het allemaal
niet meer betalen. Dat is heel lastig, maar we moeten daar ook eerlijk in zijn.

Op welk gebied of gebieden in het model van Gagné zou je Nienke plaatsen in het geval van
talent?

Zij zit dan vooral in het artistieke gebied en het sociale gebied, die twee aspecten. Ook wel
een beetje op het academische gebied. Het meeste gebeurt hier toch op de vloer. Zij is nu
natuurlijk bezig met haar scriptie en daarin probeert zij woorden te geven aan wat de artistieke
waarden van community theatre zijn. Zij houdt zich bezig met vragen als: wat is belangrijk?
Moet je dezelfde criteria toepassen? Wat zijn die criteria voor gewone kunst en wat zijn die
criteria binnen community arts? Moet je deze minder serieus nemen? Moet je de lat wel even
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hoog leggen? Misschien moet je meer achtergrondinformatie hebben, omdat het mensen uit de
wijk zijn die op het toneel staan? Op die manier is zij eigenlijk in haar scriptie daarin aan het
zoeken. Zij heeft mij daarin voor een deel een nieuwe vocabulaire gegeven, bijvoorbeeld op
het gebied van waardigheid. Zij heeft mij doen inzien dat een speler waardig op het toneel kan
staan. De oude term is iemand in zijn kracht zetten. Maar wat is die kracht dan? Bijvoorbeeld
wanneer Ahmed (Sari) samen met Peter (Lijffijt) het ‘pappalied’ zingt in de voorstelling
Verwacht!. Peter kan mooier zingen dan Ahmed en toch krijg ik altijd meer kippenvel als ik
naar Ahmed luister. Zo goed kan hij niet zingen, dus dan zet ik hem niet in zijn kracht. Dan
zou ik hem niet moeten laten zingen, want het is zijn kracht niet. Het is zijn kracht dat hij het
verhaal puur, geloofwaardig en met waardigheid uitdraagt. Hij staat met waardigheid op het
toneel. Je hoort dat niet iedere toon helemaal zuiver is, toch krijgt hij altijd applaus en krijg ik
kippenvel van zijn moment. Meerdere mensen zeggen dat zij dat liedje van die twee mannen,
waaronder die Turkse jongen, zo mooi vinden. Hij vertelt ook echt een verhaal, dus hij staat
waardig op dat toneel. Puur en authentiek. Het zijn allemaal van die woorden waarmee je een
soort van nieuwe taal wil ontwikkelen, omdat het steeds maar nét niet dat pakt wat je eigenlijk
wilt zeggen. Dat vind ik heel mooi. Waardigheid. Mensen moeten met waardigheid, waardig
op het toneel staan. Ze moeten er zelf trots op zijn en zich er goed bij voelen. Als het publiek
ernaar kijkt, mogen zij het niet vervelend vinden. Dat lukt niet altijd, maar dat kan wel een
voornemen zijn. Dat heb ik over Nienke te zeggen.

Op welke manier is Sara betrokken geraakt bij Stut?

Alle respondenten hebben hier zelf aangeklopt of ik ben ze tegen gekomen. Nienke heeft hier
zelf aangeklopt. Zij is hier haar pre-master gaan doen en heeft toen dat filmpje gemaakt. In
het geval van Sara, was ik uitgenodigd om een dag les te geven aan alle derdejaars studenten
op de Theater Docentopleiding aan de Hogeschool in Leeuwarden. Aan het einde van het jaar
organiseren de studenten daar een community arts festival. Dan nodigen ze een aantal groepen
of docenten uit en daar zat ik bij. Ik heb toen met hun heel erg gewerkt en gezocht naar
werkvormen die je kan inzetten om met de doelgroep in contact te komen. Hoe ga je er dan
mee verder? Toen heb ik veel met hun gedaan en uitgeprobeerd. Ik noemde een onderdeel
‘plaatje en een praatje’ en dan moesten de studenten allemaal een muziekstukje meenemen,
waarbij zij zich aan mij konden voorstellen. Dan luisterden wij eerst een minuut naar de
muziek en vervolgens mochten zij een minuut lang vertellen waarom ze dat specifieke liedje
hadden meegenomen. Of ze mochten vertellen welke herinnering te maken heeft met het
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liedje. Op die manier kom je heel snel op eigen verhalen uit. Ik vroeg toen wat zij allemaal
gingen doen en er was bijvoorbeeld iemand die met drummers ging werken. De één ging dát
doen en de ander ging dát doen. Sara zei: ‘Ik heb een groepje transseksuelen gevonden die een
praatgroep hebben in het noorden van het land. Ik heb nu met drie van hen contact. Ik wil heel
graag met hen een voorstelling maken over hoe het is om transgender te zijn.’ Het ging
daarbij dus niet om transseksuelen, maar om transgender mensen. Zij zijn dus omgebouwd
van man naar vrouw of van vrouw naar man. Dat vond ik al heel erg interessant. Er was ook
iemand die met Antilliaanse jongeren iets wilde creëren. Er was zo’n diversiteit. Het waren
een stuk of tien leerlingen die allemaal met passie zo iets eigens deden.
Toen had ik die dag lesgegeven en vroeg ik wanneer de presentaties waren. Die waren
eind juni, twee dagen. Toen vertelde ik dat ik kwam kijken. Ik vond het zo leuk om te horen
op welke manier zij bezig waren en creatieve ideeën hadden. Aan het einde van het jaar ben ik
toen naar die dagen gegaan in Leeuwarden. Toen zag ik dus alle eindproducten en
voorstellingen. Ik vond dat zij stuk voor stuk op hun eigen manier de eerste ideeën heel goed
hadden uitgewerkt. Het verbaasde mij dat het derdejaars of vierdejaars eindstudenten waren
en dat zij dat al konden. Ik was het meeste onder de indruk van het portret van Sara en dat
kwam ook door het onderwerp, maar ook door de waardigheid waarmee zij de groep op het
toneel had neergezet. Dit was heel mooi, puur en fragiel. Er stond enkel een kapstok, dus er
was sprake van een soort van simpelheid op het toneel, waarbij niet veel gebeurde.
Toen dacht ik dat ik het leuk zou vinden als Sara een keer bij Stut kwam praten, als zij
zou willen. Aan het einde kwam zij naar mij toe. Zij toonde interesse in een stageplek en
wilde een keer komen praten. Dat vond ik heel erg leuk en ik vertelde haar dat zij dat moest
doen. Toen heeft zij in het vierde jaar hier stage gelopen. Zij fietste toen altijd vanaf het
station via de Rode Brug en de prostituees naar Stut toe. Toen zei zij: ‘Ik zou hier wel mijn
eindproject willen maken.’ Dat vond ik een leuk idee. Zij zou dan een halfjaar langer bij Stut
zijn en bijna een jaar in totaal. Ze was met verschillende dingen bezig, waaronder JongStut.
Achter de schermen van Rimpelingen is zij een grote steun voor mij geweest. Zij vertelde dat
zij graag een voorstelling wilde maken met prostituees. Ik vertelde dat het mogelijk was als
zij onderzoek deed en spelers kon vinden. Zij was eerst al met iemand op pad geweest.
Uiteindelijk vertelde zij dat ze twee speelsters gevonden had. Dat vond ik geweldig.
Sara is toen de tekst gaan schrijven en heeft haar eindproductie gemaakt en dat was
een ‘knallertje’. Ik denk dat het bij haar ook te maken heeft met de fascinatie voor
taboeverhalen. Zij gaat het aan en presteert het. Ik vind het bijzonder dat zij het in Nederland
voor elkaar krijgt om met drie transgender mensen iets te creëren en daarna een tweede
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productie te maken met ex-prostituees. Dat is een kracht van haar en dat doet zij met zorg.
Een perfecte combinatie voor hier. Zij zet hen waardig, puur en echt neer. Niet dat je achteraf
denkt dat transgender mensen aparte mensen zijn. Zij maakt hetgeen waar zij mee zitten en
het alledaagse bijzonder. Zij worden daardoor ook bijzonder. Het heeft te maken met
authenticiteit, waardigheid en het schetsen van een binnenkantbeeld van die mensen. Dat kan
zij gewoon en heeft zij heel mooi gedaan.

Wanneer er sprake zou zijn van begaafdheid, op welk gebied of welke gebieden zou je Sara
dan plaatsen in het model van Gagné?

Ik denk dat haar begaafdheid zit op het zintuiglijke gebied. Volgens mij kijkt en luistert zij
heel erg en ziet zij de omgeving waarin zij leeft. Dit is vanuit een soort van maatschappelijke
noodzaak om een bepaalde groep mensen te willen benaderen. Wij hadden vanmorgen een
fotopresentatie. Suzan en Güner presenteerden hun foto’s en vertelden wat hen was
opgevallen. Daarna vertelden Eline en ik wat ons is opgevallen. Door de manier van
presenteren worden de verschillen al duidelijk. Sara had zich verslapen en vond dat heel erg,
maar zij had wel wat foto’s gevonden. Het fascineerde haar dat alles zo op elkaar lijkt,
bijvoorbeeld in het geval van flats die vier hoog zijn. Ze vertelde over een bewoner die haar
zei: ‘Ze hebben een leuk kunstproject. Al die portieken worden mooi gemaakt en dan staat er
in al die portieken in allerlei verschillende talen: welkom. Ik vind alles leuk en aardig, maar
het voelt niet alsof ik anderen kan verwelkomen in mijn huis. Mijn huis zit onder de schimmel
en lekt overal. Er wordt voor duizenden euro’s een mooie nieuwe ‘welkom’ voor de deur
gezet, maar dat is allemaal buitenkant. Ik had het liefste gewild dat er iets aan de binnenkant
gebeurde.’ Dat is wat Sara ziet.
Zij is gefascineerd door het persoonlijke verhaal, van binnenuit weergegeven. Op een
andere manier dan bijvoorbeeld Eline, Nienke en Suzan. Ik vind haar misschien wel het
meeste vanuit haar hart handelen. Zij kan ergens voor staan of een bepaalde noodzaak voelen
dat iets aan de orde moet komen. Dat heeft te maken met wilskracht, maar ook met een soort
van passie dat zij zo die noodzaak voelt. Zij is dus voor een deel op het zintuiglijke gebied
begaafd, vanwege de wereld om haar heen. Zij vertelde ook dat zij flats van tien hoog
tegenover haar had staan, toen zij in Rotterdam woonde. Daar kon zij uren naar kijken en zij
zag dan in vijf verschillende woningen hetzelfde licht flikkeren. Dan wist zij dat die mensen
met zijn vijven naar hetzelfde televisieprogramma aan het kijken waren en dat niet van elkaar
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wisten. Het valt mij dan op dat zij zo goed naar haar omgeving kijkt en dat dat haar fascineert.
Dat is een fascinatie die Suzan of Nienke misschien nooit zal opvallen. Dat is een manier van
zijn of bestaan in deze wereld. Zij zit op de details, maar ook heel erg op het sociale gebied.
Ik herken ook dingen van Sara in mijzelf, vanwege het omzetten van die verhalen naar theater
waarin alles tot in de puntjes af is. Ik denk dat Sara en ik op dat gebied van eindregie allebei
net iets tekort schieten. Ze is heel goed in staat om spelers naar een zekere hoogte te brengen,
dat bewijst zij ook met dat project in Kanaleneiland. Daarna stagneert het en weet zij niet hoe
zij verder moet met haar spelers. Dan moet je iemand insluiten en af en toe zeggen: ‘Wat zou
ik hier nog aan kunnen doen om die extra stap te zetten? Op het gebied van eindregie.’ Haar
begaafdheid zit op het zintuiglijke, sociale en creatieve gebied en misschien wel in die
volgorde. Haar vallen dingen op, dan gaat ze zich binden aan de mensen die haar opvallen.
Vanuit dat opvallen wil ze graag met hen een creatief proces ingaan, waarin zij hun eigen
verhaal kunnen vertellen.

Welke omgeving creëert Stut voor Sara om haar talenten te ontwikkelen?

Ik denk dat het voor haar belangrijk is aan welke activiteit zij gekoppeld is. Op een gegeven
moment heeft zij workshops gegeven, of een les. Dat beviel zo goed, dat zij gekoppeld is aan
het hele JongStut traject op dit moment. Wij zien daarin heel erg een kwaliteit van haar; de
manier waarop zij die workshops geeft, qua voorbereiding en uitdenken. Nienke heeft dat
ook. Sara zegt: ‘Ik ben zo blij dat ik die didactische achtergrond mee heb gekregen van
school. Toen ik de opleiding volgde vond ik het verschrikkelijk. Als ik het nu toe kan passen,
ben ik erg blij met die vaardigheden en dat mij dat op de opleiding aangeleerd is.’ Die
vaardigheden kan ze nu bij JongStut ook heel goed inzetten en dan merken we ook dat ze daar
een talent in heeft. Dat is echt hetgeen wat zij goed kan.
Welke persoonlijke eigenschappen heeft zij? Zij kiest wel altijd thema’s of
seksualiteitsvraagstukken die zich in de taboesfeer bevinden. Ik geloof niet dat het
vraagstukken zijn vanuit haar eigen seksualiteit. Ik denk dat het meer te maken heeft met een
oprechte nieuwsgierigheid naar die bijzondere geaardheid of seksuele voorkeuren en hoe je
met seks omgaat. Die twee prostituees hebben natuurlijk enorm veel seks voor geld gehad. Zij
vindt het dan interessant om te weten hoe dat gaat en welke dingen zij in hun
boodschappentasje hebben als zij in de ochtend naar hun werk toe gaan. Dat zijn dingen die
haar fascineren.
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In hoeverre is Sara zich bewust van haar eigen sterke en zwakke punten ten opzichte van
anderen?

Ik denk dat ze zich wel steeds bewuster wordt van waar haar kracht zit en waar haar zwakke
kanten zitten. Ze kan het nog niet altijd benoemen. Vorige week wilde zij praten over de pilot
die zij maakt. Toen ik verder vroeg, bleek dat zij ervan uitging dat zij alles zelf moest regelen
en ik heb haar erop gewezen dat dat niet hoeft. Ik vertelde dat Samuela (Loolofs) haar kan
helpen met de productie. Zij zei dat ze gewend is om alles van het begin tot het einde zelf te
moeten regelen. Zij vindt het moeilijk om dingen uit handen te geven en dat is iets waarin ze
zoekt en leert.

Op welke manier heeft Sara zich ontwikkeld tijdens haar periode bij Stut?

Zij heeft een grote investering geleverd in haar eindexamenproject Rood Licht. Wanneer de
voorstelling een of twee keer gespeeld had, was zij geslaagd voor haar examen en dan had zij
niets meer hoeven doen. Het was zo’n juweeltje en er was zoveel vraag naar, dat zij het
uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen. Het project stond nergens op de begroting en was
nergens ingecalculeerd. We hebben het samen voor elkaar gekregen. Ik heb haar meegenomen
naar Astrid Pui van de gemeente Utrecht, die over veiligheid ging. Sara heeft zelf een budget
geregeld en ook dat er gespeeld kon worden. Dat is een kracht van haar. Aan de andere kant is
het ook enigszins een valkuil, dat zij dan ook alles zelf wil organiseren.
Het heeft ons eigenlijk ook aan het denken gezet over dat wij samen verantwoordelijk
zijn voor die randvoorwaarden en na moeten denken over de volgende vragen: wie maakt het?
Met wie willen we het maken? Op welke manier kunnen wij de financiering rond krijgen?
Ligt deze taak alleen bij Margreet (Zwart) en Charlotte (Riem Vis)? Nee, het moet ook een
gezamenlijke verantwoordelijkheid worden. Sara is daar eigenlijk een voorloopster in, omdat
zij haar ‘zaakjes’ zelf regelt. Zij denkt daar in ieder geval over na of gaat mee naar
gesprekken. Het is eigenlijk vanuit een stage ontstaan. Zij had zo’n mooie voorstelling
gemaakt, dat zij hier gebleven is na haar stage en dat de voorstelling nog zestien keer daarna
gespeeld heeft. Toen raakte zij betrokken bij JongStut. Ik denk dat het voor haar een
belangrijke gebeurtenis was dat zij hier haar eindproductie heeft kunnen maken: Rood Licht.
Het was een belangrijke gebeurtenis dat het zo’n juweeltje werd. Wij vonden het de moeite
waard en wilden haar binnenboord houden. Stut wilde deze investering leveren, omdat zij die
investering ook had gegeven door dat met Stut aan te gaan. Zij had er ook voor kunnen kiezen
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om de voorstelling een keer bij Stut en de opleiding te spelen en daarna weg te gaan. Zij heeft
die investering zelf ook gedaan.
Heeft ‘chance’ (toeval of geluk) uit het model van Gagné invloed gehad op Sara ’s
ontwikkelingsproces bij Stut?

Ik denk dat deze factor nauwelijks invloed heeft gehad. Ik denk dat het een toevallige factor
was dat ik daar een dag les mocht geven. Vervolgens vond ik het leuk om hun producten te
zien en vond ik Sara een leuke meid. Ik raakte geïnteresseerd in haar vanwege het interessante
thema wat zij had uitgekozen. Dat had ik ook bij twee anderen. Toen ik Sara’s uitwerking zag
op die dag, leek het mij leuk als zij bij Stut betrokken zou raken. Zij heeft eenzelfde soort
missie en passie en leek mij een aanwinst. Aan het einde wilde zij op gesprek komen en vroeg
zij of ze bij Stut stage kon lopen. Is dat dan geluk? De omstandigheden hebben ervoor
gezorgd, maar ik ben dan ook wel een beetje aan het ‘scouten’. Dat doe ik ook op de HKU,
wanneer ik naar projecten ga kijken van eindexamenstudenten, omdat ik denk dat daar talent
zit. Op die manier heb ik Eline ook leren kennen, doordat ik haar schoolvoorstelling heb
gezien. Je kan daarmee jong talent ontdekken, wat je anders misschien misloopt. Is dat dan
kans? Ik ga er namelijk wel bewust naar op zoek. Op die manier heb ik Lilian Vis Dieperink
ook leren kennen. Je weet dan dat zij op dezelfde manier bezig zijn, dat hoor ik dan
bijvoorbeeld van Paul de Vries of vanuit Leeuwarden. Er zit eigenlijk een soort stukje toeval
bij.

Op welke gebied of gebieden zou je Sara plaatsen in het geval van talent volgens het model
van Gagné?

Sara is getalenteerd op het sociale en creatieve gebied.

Op welke manier is Eline geselecteerd voor het talentontwikkelingstraject bij Stut?
Eline is hier al een hele tijd. Ik heb haar ‘vadervoorstelling’ gezien op school. Die voorstelling
ging over twee generaties en werd gespeeld door vaders en hun dochters. Haar eigen vader
speelde ook mee, dat wist ik van tevoren niet. Ik vond het zo’n interessante voorstelling. Ze
had allerlei verschillende manieren waarop je dingen kunt zeggen toegepast. Er zat muziek en
film in, dus het was erg multidisciplinair. Er stonden mensen op het toneel. Al die
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verschillende elementen zagen er echt heel goed uit. Zij had alles zelf gedaan en daarom leek
zij mij een getalenteerd iemand. Na de voorstelling ben ik gelijk naar haar toe gelopen en heb
ik gevraagd of ze een keer kwam praten bij Stut. Redelijk snel daarna heeft zij opgebeld. Er
was op dat moment niet gelijk iets wat wij haar concreet konden bieden. Zij wilde toen wel
graag een aantal ideeën voorleggen en is vervolgens zelf plannen gaan schrijven.
Charlotte en ik vonden het ook belangrijk om haar verbonden te houden. Op de een of
andere manier moest die verbinding wel blijven, we mochten haar niet weer uit het oog
verliezen. Wat was haar eerste activiteit? De pilot in De Meern heeft ze geschreven?
Noordwijven heeft zij natuurlijk geschreven. Ik weet niet meer precies wat zij daarvoor deed.
Toen heeft ze Dag Moeder gemaakt. Wij wilden haar graag iets bieden, maar het kon niet
direct. We konden haar niet betalen en er was ook niet direct een klus waar we haar in konden
zetten. We hadden natuurlijk al drie regisseurs in huis. Sara, Nienke en Suzan wilden allemaal
praten en iets betekenen, dus er was heel veel vraag naar en plek bij Stut.
Het was bij Eline moeilijk om een start te maken. Wij zijn gaan nadenken over de
manier waarop wij dat moesten en konden doen. Toen kwam Bert van der Roest hier praten.
Hij zit in de Utrechtse raad van de gemeente en zocht iemand die zijn voorstelling Dag
Moeder wilde regisseren. Charlotte wilde dat Eline dat ging doen om haar binnenboord te
houden. Het was nog niet duidelijk, want ze had al een project over drie generaties vrouwen
in Amsterdam waar zij mee bezig was: Noordwijven. Daarvoor had ze ook een
subsidieaanvraag zelf geschreven. Ze had een goed pakket opgestuurd en dat was
gehonoreerd. Toen kon zij beginnen aan Dag moeder.
Daarna is zij met Noordwijven gestart en dat kon ook, omdat zij zelf in AmsterdamNoord woonde. Het was eigenlijk een soort van natuurlijke overgang. Er was geld voor haar
binnengekomen, dus ze kon dat ook gaan doen. Wij zagen hoe ze uiteindelijk met Bert en met
de vormgever aan de slag ging. We zagen hoe de hele vormgeving tot stand is gekomen en
hoe mooi dat is geworden. Wij kregen daardoor ook meer vertrouwen en collega’s gingen dat
ook zien. Ik had natuurlijk als enige op de HKU haar voorstelling gezien en was heel
enthousiast, maar hoe leg je dat aan anderen uit? Zij wilden het met eigen ogen kunnen
aanschouwen. Er kwam een breder vertrouwen in haar en zij had een schrijfambitie. Toen
heeft zij zelf de suggestie geopperd of ze Van Geen Wijken Weten kon schrijven. Nu heeft zij
die klus er eigenlijk ook weer bij. Noordwijven speelt en ondertussen is zij aan het meedenken
en plannen, omdat zij straks het hele Van Geen Wijken Weten gaat schrijven. Er zit dus veel
ontwikkeling in en dat gaat eigenlijk heel goed.
Wanneer we naar haar begaafdheid kijken, dan is zij toch ook enigszins intellectueel
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begaafd. Ik vind meer dan de andere twee waar ik over gesproken heb, vanuit een soort van
‘helikopterview’ opereren om afstand te nemen. Ik vind haar eigenlijk ook heel proactief in
alles wat ze doet. Zij is echt een aanvulling voor het team, omdat zij vanuit een bepaald soort
intellect kan denken. Zij kan dat ook heel goed terugbrengen naar wat wij doen bij Stut. Dat
vind ik echt een aanvulling en een kwaliteit die niet iedereen heeft. Vanmorgen vroeg zij
bijvoorbeeld: ‘Heb je alles op een rijtje?’ Ik zei: ‘niet helemaal hoor, maar ik denk het wel.’
Toen heb ik het er even bij gepakt en hebben we bekeken wat wij zouden doen. Ik had het
namelijk samen met haar en Jochem bedacht, maar Jochem was er niet bij, dus toen hebben
wij het nog aangepast. Zij kan er dan opnieuw naar kijken en dan zegt ze: ‘Volgens mij was
dít de opdracht.’ Daardoor wordt het voor mij helderder wat de opdracht precies is. Wij
spreken het dan met elkaar door en daar is ze heel proactief in en dat vind ik erg fijn. Zij
bedenkt ook wat wij kunnen doen om iets voor elkaar te krijgen. Zij denkt na over de weg die
wij daarin kunnen bewandelen en welke opdrachten we kunnen geven om de creativiteit bij
een team aan te spreken. Op een manier die niet vervelend is voor het team, maar waarbij het
om opdrachten gaat die iedereen graag doet en die wat opleveren. Daarin is ze dus creatief,
maar het heeft ook met intellect te maken bij haar.
Ik denk dat het bijna een soort van wederdienst is, omdat ik vind dat zij ons ook
verrijkt met haar manier van lesgeven en leren en doen. Het is een wisselwerking. Ik denk dat
zij het leuk vindt om daarin nog wat ruggespraak te hebben en af en toe even te kunnen bellen
of mailen om te checken of zij de goede kant op gaat. Ze heeft soms nog een beetje moeite
met wat de weg moet zijn. Afgezien daarvan bedenkt en voert zij alles zelf uit. Ik denk dat zij
voornamelijk op zoek is naar bijvoorbeeld welke handvatten binnen Stut anders zijn dan haar
werk bij Theater Totaal. Of bijvoorbeeld bij Wunderbaum. Ik denk dat ze bang is om hier weg
te moeten, omdat ze het echt een leuke plek vindt. Op het financiële gebied maakt zij zich
daar zorgen over. Dat heeft denk ik ook te maken met het milieu waarin zij zich hier bevindt
en dat het een fijne plek is voor haar, waar op een goede manier met elkaar en de doelgroep
wordt omgegaan. Zij voelt zich serieus genomen.
Ik denk dat zij binnen dat milieu met een aantal personen meer heeft dan met anderen.
Binnen Stut denk ik dat zij bijvoorbeeld meer heeft met mij, dan met Kyra of Jochem.
Hoewel, zij kan met Jochem ook wel heel goed door een deur. Dat heeft misschien wel te
maken met vertrouwen en afstand en nabijheid. Als mens ‘kijkt zij de kat uit de boom.’ Ik
denk dat dat wel belangrijk is, dat je je daar bewust van bent. Terwijl zij heel leergierig en
proactief is. Het heeft misschien ook wel te maken met welke mensen als mens dichter
verbonden zijn met wie zij als mens is. Ik denk dat zij zich op die manier sterker verbonden
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voelt met een aantal mensen. Dat vind ik logisch.
Het heeft bij haar denk ik ook wel te maken met wilskracht, doorzetten en
doordouwen. Zij wil ervoor zorgen dat zij haar plekje bij Stut mag blijven hebben en houden,
daarin is zij ook proactief. Ze is altijd proactief, ook als ik vraag om een opdrachtje. Eline is
meestal de eerste die daarop ingaat. Ze heeft waarschijnlijk heel veel structuur. Het heeft ook
met een soort van wilskracht en volharding te maken bij haar. Het gaat bij haar om een ander
soort planning, dan waar ik het over had bij Nienke. Nienke vindt het, net als Kyra, fijn om
een soort planning te hebben om de grip niet te verliezen. Om zodoende overzicht te
behouden en niet in de chaos terecht te komen. Bij Eline is het van een andere soort en heeft
het te maken met iets anders. Namelijk met haar wilskracht om hier te willen werken en te
blijven werken. Zij zoekt ‘met man en macht’ naar hoe ze dat voor zichzelf voor elkaar kan
krijgen. Dat heeft heel erg te maken met haar passie en is op ons allemaal van toepassing. Zij
is zo gemotiveerd, omdat zij heel graag op deze manier werkt en vooral bij Stut. Daar heeft ze
een beeld van en daar doet zij heel veel voor.
Zij is heel zelfstandig en zit ook in het team van zelfstandigen. Haar mailadres is
zelfstandig@stut.nl, dus dat is eigenlijk heel letterlijk. Dat geldt ook voor Nienke. Ik vind de
motivatie die Eline toont heel bijzonder. Zij heeft ook een heel sterk bewustzijn. Zij is zich
heel bewust van zichzelf, maar ook van haar omgeving en de mensen met wie zij werkt. Dat
heeft met haar zintuiglijkheid te maken. Zij is een ‘kat uit de boom kijker’ en zich heel bewust
van haar omgeving en wie zij binnen die omgeving is of kan zijn. Ik vind haar heel goed in
het aanvoelen. Met jou spreekt ze bijvoorbeeld misschien op een andere manier dan met mij.
Zij is dus heel erg gevoelig voor haar omgeving en het individu in die groep of omgeving. Zij
weet wat een groep nodig heeft en past haar werk daarop aan. Wat dat betreft is ze heel
creatief, als ze omgaat met wát mensen of groepen nodig hebben. Dat heeft te maken met
groepsdynamiek.
Eline doet een grote investering zelf. Ze is hier natuurlijk nooit als stagiaire
binnengekomen, want toen was ze al afgestudeerd. Doordat zij haar regie ging doen, zagen
wij dat zij dat kon. Eline is hier niet echt als stagiaire, maar meer als jong afgestudeerde
maker binnengekomen. Dat heeft in die zin wel te maken met nieuw talent, omdat wij dat
talent eerder van haar hadden gezien. Dat heeft zij hier ook weer snel laten zien.
Eline werkt bij Wunderbaum en gaat nu een project doen in Amsterdam in het decor
van Toneelgroep Amsterdam. Zij doet echt heel veel en veel amateurregies. Zij leert denk ik
ook sneller en ze heeft een grotere rugzak dan de anderen. De investering die wij in haar doen
is weer van een andere orde dan bijvoorbeeld in het geval van Suzan. Zij moet zich eigenlijk
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nog gaan bewijzen als nieuwkomer op een bepaalde manier. Eline heeft dat eigenlijk al
gedaan en is al bijna volwaardig, ook als regisseur. Zij staat eigenlijk een soort van op
gelijkwaardig niveau met Sharon, Güner en met mij, in een kortere tijd. Sara is ook
gelijkwaardig, maar zij heeft haar kracht misschien nog niet enkel in het regisseren. Juist ook
in het omgaan met jongeren en het geven van opdrachten. Güner en Sara hebben als het ware
een ‘jongerenteam’. Eline, Sharon en ik behandelen de doelgroep van ‘8 tot 80’. Volwassenen
en ouderen vallen daar dus ook onder. In het geval van Suzan, moeten we het nog even
ontdekken. Nienke heeft hier nooit een productie gemaakt. Zij zit misschien meer op
assistentschap, al vind ik dat zo’n zwak woord. Zij doet namelijk wel echt een aantal dingen.
Als wij geld hadden gekregen voor het boerenproject, dan was het de eerste mogelijkheid
geweest voor Nienke om te laten zien dat zij dat ook kon. Dat moeten we wel eerst ontdekken
en zien en er moet ook geld voor vrijkomen op de een of andere manier.
Heeft ‘chance’ (toeval of geluk) invloed gehad op de ontwikkeling van Eline bij Stut?

Dat weet ik niet. Voor een deel misschien wel, maar ik denk ook wel dat zij een grote
investering zélf heeft gedaan. In tijd, energie en in die volhardendheid die zij in zich heeft.
Aan de ene kant ben ik naar haar toe gegaan na een voorstelling, omdat ik het prachtig vond
en dat tegen haar wilde zeggen. Ik vertelde haar dat zij goed bij Stut zou passen en vroeg of
zij een keer op gesprek zou willen komen. Op dat moment wist ik niet dat zij dat twee weken
later zou gaan doen. Er is denk ik altijd sprake van een soort van kansberekening. Hoeveel
kans heeft iemand bijvoorbeeld om bij Stut aan het werk te komen? Er is alleen maar sprake
van die kans, als wij daar af en toe actief op zoek naar gaan. Dat maakt de kans groter dat je
de juiste mensen tegenkomt. Het gaat natuurlijk ook om of de ander dat ook wil. Er zijn wel
een aantal factoren die bepalen of iemand hier uiteindelijk wel of niet betrokken raakt.

Op welke gebied of welke gebieden zou je Eline plaatsen in het geval van talent?

Ik denk dat zij vooral talent heeft op het artistieke en sociale gebied. Ik denk dat zij daarnaast
ook talent heeft op het academische en zakelijke gebied. Die twee spelen bij haar een grotere
rol, omdat ze ook gewoon sterk gericht is op hoe zij zichzelf kan terugverdienen en de manier
waarop zij een project kan doen bij Stut. Zij heeft toen de aanvraag helemaal zelf gedaan en
dat vind ik toch bijzonder. Zij heeft zichzelf op financieel gebied een soort van afgedekt, door
zelf die aanvraag te doen. Ik vind het in haar geval heel goed dat ze enigszins vanuit een
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‘helikopterview’ dingen kan bekijken en bij elkaar kan brengen. Zij heeft hiervoor natuurlijk
Culturele Antropologie gestudeerd en ik denk dat dat wel bijdraagt aan tot wie zij geworden is
of wie zij is. Binnen groepen kijkt zij dus naar culturen en subculturen en wat daar zo
bijzonder en eigen aan is. Deze manier van denken is een aanvulling op ons.

Op welke manier is Suzan betrokken geraakt bij Stut?

Ja, dat is een apart verhaal denk ik. Suzan zit op de Toneelacademie in Maastricht en heeft
daarvoor Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) gedaan op de Hogeschool in
Utrecht. Deze combinatie hebben heel veel mensen die bij Stut werken; eerst een sociale
opleiding en daarna een kunstopleiding. Het zorgt ervoor dat mensen sociale betrokkenheid
hebben en kunst als doel of middel daarbij willen inzetten. Eline heeft bijvoorbeeld eerst
Culturele Antropologie gedaan en daarna de HKU. Nienke heeft natuurlijk eerst een opleiding
aan de Hogeschool in Leeuwarden gevolgd en is nu de master aan het doen. Dat is dan weer
net een andere combinatie. Bij Güner is dat ook van toepassing en ik ben ook van de dubbele
opleiding. Ik heb eerst CMV gestudeerd en daarna een opleiding aan de HKU. Het zit wel een
beetje in de type mens. Suzan toont deze sociale betrokkenheid ook.
Op welke manier heb ik haar ook alweer leren kennen? Zij liep stage bij Toinette
Loeffen op de HU. Zij had die opleiding natuurlijk al gevolgd en het was een makkelijke of
natuurlijke manier om wederom binnen die studie weer wat te gaan doen. Wij kwamen daar
een gastles geven. Of een voorstelling, waarna een gesprek plaatsvond met 120 eerstejaars
leerlingen. Daar was Suzan bij en zij heeft mij na die les aangesproken. Ik weet het weer. Ik
zei tegen haar dat zij een keer moest komen praten bij Stut en dat heeft zij toen gedaan. Op
dat moment was het allemaal nog heel breed en open. Zij vertelde dat ze graag wilde leren en
mee wilde lopen. Toen kwam natuurlijk dat hele grote Van Geen Wijken Weten project eraan.
Vervolgens heb ik met Charlotte overlegd en stelde zij voor dat Suzan samen met Güner als
maatje zou kunnen deelnemen aan die voorstelling. In De Meern had ik Maurice (Belmer) als
maatje en Sara heeft bijvoorbeeld maatje Sharon. Ik ben dan weer het maatje van Sharon. In
De Meern werk ik op dit moment samen met maatje Eline, voorheen was dat Maurice. Het
gaat daarbij enigszins om duoschap. Dan merk je dat je die krachten een beetje kan gaan
bundelen. Suzan vertelde wat haar interesseerde en aan de hand daarvan dachten wij dat ze
het leuk zou vinden om samen te werken met Güner in de Hoograven. Dat hebben wij toen
voorgesteld.
Vervolgens werd het hele Van Geen Wijken Weten project uitgesteld en werd het even
105

‘op een laag pitje gezet’. Voor de vakantie heb ik samen met haar een aantal gesprekken
gehad en zijn wij de wijk in geweest. Het gesprek bij het wijkbureau leverde helaas weinig
op. Op die manier is Suzan bij ons betrokken geraakt, vanuit haar behoefte om te leren.
Ik heb de voorstelling van Suzan gezien die vooral ging over haar fascinatie rondom
oude spullen en dingen. Zij is enorm gefascineerd door die oude tijd. Het was een voorstelling
die werd gespeeld door vier studenten. Het ging heel erg over het schoolleven van misschien
wel 50 tot 100 jaar geleden. Op welke manier je toen in de klas zat met de meester en juf. Het
was geen community arts voorstelling, maar het was wel gebaseerd op verhalen van bewoners
of van ouderen. Zij hadden het in een bepaalde vorm neergezet, waardoor het een hele speelse
voorstelling werd met vier studenten.
Bij Suzan moet ik het denk ik nog enigszins gaan ontdekken. Vanmorgen legde zij uit
op welke manier zij en Güner in Hoograven aan het werk zijn gegaan en dan hoor ik aan haar
dat zij erg maatschappijbewust en belezen is. Zij legt verbindingen en houdt volgens mij de
actualiteit heel goed in de gaten.
Wij hebben haar eindexamenvoorstelling bezocht aan de Toneelacademie in
Maastricht, waar zij zelf in speelde. Daarbij ging het ook over die oude tijd. Het onderwerp
was een kroeg waar mensen hun eigen lied zongen onder begeleiding van een pianist. Het
Kooroptreden dat zij samen met haar hele klas daarna gaf, was geweldig. Zij speelden muziek
‘uit de oude doos’. Het kwam enigszins uit het tijdperk van de eighties en er werden zeven
types gecreëerd. Bijvoorbeeld een Freddie Mercury van Queen, met hoge hakken en een snor.
Er zat ook een punker bij en Suzan was een Doe Maar- meisje met hele fluorescerende kleren.
Zij had een kort rokje aan en een bol op haar hoofd. De personages waren echt afkomstig uit
de jaren tachtig, de tijd van bijvoorbeeld de Dolly Dots. Zij zongen een aantal liedjes met
elkaar en dat zag er erg leuk uit. De manier waarop zij de vormgeving hadden bedacht
bijvoorbeeld. Ik vond het erg inspirerend voor ons eigen Koor.
Ik denk dat Suzan vooral vanuit haar hoofd denkt en ik weet nog niet of zij ook vanuit
haar hart denkt. Ik denk dat zij dat misschien bij Stut wat meer kan gaan ontwikkelen. Ik vind
haar analytisch ingesteld. Tegenover Güner, die praktisch is ingesteld, vormt dat een hele
leuke combinatie om te zien. De manier waarop zij elkaar aanvullen, dingen zien en daarover
vertellen. De manier en de verwondering waarop zij zo’n nieuwe wijk als Hoograven
binnenkomen. Het zijn eigenlijk een soort van twee tegenpolen. Zij kunnen heel goed met
elkaar overweg en dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Van Suzan zelf heb ik nog niet echt
veel gezien en een compleet beeld gekregen. Ik voel wel dat zij ook die passie heeft die
iedereen bezit. Ze is heel gretig en wil graag leren. Zij heeft denk ik een grote sociale
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maatschappelijke betrokkenheid richting ons werk, de doelgroep waarmee wij werken en de
thema’s die wij behandelen.
Ik denk dat zij voornamelijk begaafd is op het intellectuele en creatieve gebied. Zij is
ook begaafd op het zintuiglijke gebied, omdat zij op een bepaalde manier naar de wereld kijkt.
Ik denk dat zij voornamelijk vanuit haar intellectuele vermogen handelt, maar dat moet ik nog
uitvinden. Ik vind haar toch ook wel sociaal ingesteld. Zij is helemaal niet schuw of
mensenschuw en ook daadwerkelijk geïnteresseerd. Ik denk dat zij met name op het creatieve
en intellectuele gebied zit, maar dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. De keren dat ik
haar zie, merk ik waar haar kracht zit. Dat is volgens mij het zoeken in een maatschappij naar
wat er speelt, hoe dat eruit ziet en wat bijzonder is. Voornamelijk het intellectuele en
analytische vermogen vallen mij bij haar op. Ik merk ook dat zij creatief is, dat heb ik wel
gezien tijdens de voorstellingen die zij tijdens haar opleiding heeft gemaakt. Ze heeft
natuurlijk een creatieve opleiding afgerond aan de Toneelacademie in Maastricht. Er zit dus
een creatief mens in haar, maar dat heb ik nog niet heel veel gezien. Ik weet nog niet op welke
manier zij dat wat zij analyseert en ziet gaat omzetten in een creatieve vorm. Dat weet ik nog
niet precies en moet ik nog van haar ontdekken. Dat moet nog opbloeien en dat moet ik nog
van haar horen.
Om die reden loopt zij nu nog mee met Güner. Ik zie dat zij echt iets aan elkaar
hebben en elkaars sparringpartner zijn en ik weet in ieder geval dat het samen wel gaat
lukken. Ik weet nog niet zeker of ik haar, uitgaande van wat ik nu van haar weet, direct alleen
op een project zou inzetten. Zoals Sara bijvoorbeeld nu, met steun, is ingezet op de pilot waar
zij mee bezig is. Ik weet nog niet precies waar Suzan staat. Zij is wel al afgestudeerd, maar
niet van hetzelfde kaliber als Eline. Dat is eigenlijk gek. Ik ken haar nog niet zo goed en moet
haar daarin nog beter leren kennen. Ik denk dat zij een aantal vaardigheden heeft, maar nog
wel een nieuweling is. Er zitten aspecten in haar, maar ik kan nog niet zeggen wat ik typerend
voor haar vind. Dat moet ik nog ontdekken.
In Hoograven heeft zij nu zelfstandig onderzoek gedaan en gekeken waar eventuele
partners zitten en contacten gelegd. Daar hoor ik nu nog niet zo heel veel van terug. Zij was
op een gegeven moment op vakantie en nu zijn wij voor het eerst weer samengekomen. Wij
hebben vorige week met zijn drieën gepraat over mogelijke aanknopingspunten in Hoograven.
Vandaag was zij voor het eerst aanwezig bij zo’n groot teamoverleg en dan vallen mij een
aantal dingen op. Het valt mij vooral op dat zij vanuit een wat groter kader denkt en Güner in
praktische zin vanuit een soort van ‘doen’ maakt. Zij onderzoeken denk ik op een
verschillende manier; Güner meer vanuit de praktijk en zij meer vanuit analyse. Dat is
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natuurlijk een mooie combinatie, zeker als die twee voegen.
Eigenlijk zou je over een halfjaar met Güner dit gesprek moeten voeren. Suzan is
natuurlijk net nieuw en dat is ook leuk. Dat verklaart waarom wij haar natuurlijke aanleg aan
het ontdekken zijn. Vanuit een soort van open observatie beschouwen wij waar zij echt al
goed in is en waar zij zich eventueel nog in door zou kunnen of willen ontwikkelen.
Bijvoorbeeld ook waar zij naar gaat vragen, dat kan soms ook. Sara vraagt bijvoorbeeld ook
op een gegeven moment of wij komen kijken hoe ver zij is en wat wij daarvan vinden. Ik vind
dat zij wat dat betreft nog te weinig vraagt. Suzan zal ook op een gegeven moment vragen hoe
iets in zijn werk gaan en wat wij bijvoorbeeld gaan vertellen op het wijkbureau en dat
onderbouwen. Ik vind het goed dat ze leergierig is. Er wordt met een wijkmanager of assistent
wijkmanager gepraat en zij wil een gesprek natuurlijk goed voorbereiden en aanpakken. Wat
zeg je wel en wat zeg je niet? Daarin kan zij zich ontwikkelen.
Ik denk wel dat zij op een aantal gebieden begaafd is, bijvoorbeeld op het intellectuele
domein. Dat is wellicht een eigenschap van de Toneelacademie in Maastricht. Ik herken vaker
dat studenten daarvan heel erg ‘in hun hoofd zitten’. Deze voorinterpretatie van mij wordt dan
bevestigt. Het valt mij gewoon op, dat merkte ik vanochtend ook en dat is niet slecht of
minder goed. Ik denk dan: jij komt misschien ook een beetje uit die koker. Dat zij aan het
nadenken zijn over hoe iets kan en gaat. Daar vragen over stellen en dus heel erg met het
denken en analyseren bezig zijn.
Ik denk dat er een aantal kleine dingen ontstaan. Als wij bijvoorbeeld kijken naar
Suzan haar mentoren bij Stut, dan denk ik dat Güner dat is en dat ik dat een beetje ben. Op de
achtergrond. We gaan samen op pad en hebben gesprekken, bijvoorbeeld vorige week. Dat is
heel leuk. We zijn dan met elkaar aan het dromen en nadenken over mogelijke partners. Via
Güner vraagt ze dan of het goed is als er ook een keer met mij gepraat wordt. Zij analyseert
dan eigenlijk hoe het verder moet gaan en vraagt zich dan af of zij mij daarin moeten
betrekken. Alles zit nog enigszins op dat niveau. Omdat het project uitgesteld is en een tijdje
‘op een laag pitje’ heeft gestaan, heeft zij misschien het idee dat zij enigszins aan haar lot
wordt overgelaten. Wij konden haar ook niet eerder vertellen dat zij alvast haar gang kon
gaan. Je ziet wat er nu gebeurt, dat we het weer helemaal open hebben gegooid. Zij had dan
wellicht al een vorm bedacht en twee spelers geïnterviewd en dat is dan eigenlijk te vroeg.
Juist omdat wij voor dat uitstel hebben gekozen.
Op dit moment kan ze helemaal meegenomen worden. Wij staan met zijn allen aan de
start van een proces. In dat proces heeft zij een rol. Om die reden denk ik dat ik nog niet
zoveel weet van Suzan. Ik herken een aantal kwaliteiten, zoals het analytische vermogen en
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het gericht zoeken. Zij maakt dan bijvoorbeeld een kaart van zo’n wijk en vraagt iedere week
aan mij of we een gesprek zullen voeren in die wijk. Zij wil vertellen wat zij heeft bedacht,
wat zij gevonden heeft en waar zij mee bezig is geweest. Ze heeft ook altijd wel weer een
connectie met iets wat zij heeft gedaan of gezien. Zij is heel gretig en nieuwsgierig en
misschien trappen wij voor haar gevoel een beetje op de rem. We konden echter niet anders.
Ten eerste was er voor de vakantie geen geld voor haar en toen heb ik met haar een
gesprek gevoerd over het uitstellen. Dat vond ze goed en zij wilde mee uitstellen. Het had
zomaar gekund dat zij er mee was gestopt en voor een jaar weg was gegaan. Dan had zij niet
meer mee kunnen doen. Ze heeft het uitstel geaccepteerd en ik denk dat ze ook wel snapt en
voelt dat wij een start gaan maken en met zijn allen in diezelfde schuit zitten. Ik hoop dat zij
op een gegeven moment begrijpt waarom zij moest wachten.
We hebben het er vanmorgen even over gehad, dat wij eigenlijk geen collectief zijn.
Een collectief zijn, zou betekenen dat wij alles samen besluiten. We hebben nu eigenlijk
bedacht dat we heel erg uitgaan van waar ieders kracht zit. Ik weet van mijzelf dat ik
eindregie moeilijk vind. Dat geef ik toe. Ik weet dat Sharon daar bijvoorbeeld heel goed in is.
Ik vind dat je dat van jezelf moet onderkennen, waardoor je elkaars krachten benut en
eigenlijk ook heel collectief bezig bent. Je zet ieder in zijn kracht, maar bent geen collectief.
Je zorgt er gewoon voor dat de mensen op de juiste plekken zitten. Nienke is bijvoorbeeld
heel goed in structuur aanbrengen en haar zet ik dan ook in op werkzaamheden waarbij dat
belangrijk is. Dat is in het geval van Kyra ook zo en het is voor het Van Geen Wijken Weten
project dan nuttig dat zij gekoppeld wordt aan het maken van een planning. Samuela moet
bijvoorbeeld ook betrokken zijn en op die manier zijn wij de rollen aan het verdelen.
Sara is nu begonnen in Kanaleneiland en als zij vraagt wat wij ervan vinden, dan
vertel ik haar dat het echt al wat wordt. Soms denk ik dat er nog een paar ‘puntjes op de i’
gezet moeten worden. Dan is het helemaal af. Wanneer ik van buitenaf kom en het proces
helemaal niet heb meegemaakt, dan kan ik er heel veel over zeggen. Wanneer ik zelf bij dat
proces betrokken ben, dan kan ik er niets meer over zeggen omdat mijn blikveld te nauw is
geworden. Dat is een gevaar, als je alles alleen moet doen. Dan kan je beter iemand anders
daarop inzetten. Wanneer iemand heel goed is in het maken van een analyse en er ligt een
tekst, laat diegene dan ook mee analyseren. Güner moet bijvoorbeeld geen tekst analyseren,
maar hem wel mee ontwerpen. Het gaat op die manier. Er is dus geen sprake van een echt
collectief, maar het gaat eerder over het bundelen van krachten en bepalen op welke manier je
elkaar kan aanvullen. Vanmorgen hebben wij helder gekregen dat je dan eigenlijk ook als
collectief werkt, maar het geen collectief is.
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Sharon heeft mij bijvoorbeeld een keer verteld dat zij het lastig vindt om iedere keer
de mensen in de wijk aan te spreken. Het vormt voor haar een drempel als zij aan moet bellen.
Zij vindt het minder lastig als zij met iemand samen is, maar wil eigenlijk voornamelijk met
tekst bezig zijn en repeteren. Het oude Stut zat op een manier in elkaar waarbij je alles moest
kunnen. Bijvoorbeeld het contacten leggen in de wijk. Maar ook het schrijven, analyseren, de
vormgeving, het regisseren en het zoeken van partners. Je moest aan het hele scala voldoen.
Als je bijvoorbeeld zo’n duizendpoot bent en je alles kan, dan is dat heel mooi meegenomen
en mogen wij in onze handen knijpen. Bijna niemand op de wereld is zo perfect dat ze het
allemaal kunnen. Veel wijktheatergezelschappen bestaan uit partners die het samen hebben
opgericht. Het zijn dan bijvoorbeeld een man en vrouw die de taken samen verdelen. Je bent
nooit alleen en dat kan ook bijna niet, dat is een loodzware last. Als je gewoon kan
onderkennen wat je lastig vindt, dan is het helemaal niet erg. Dat moet je wel durven zeggen
en erkennen van jezelf. Dat je ook gewoon een zwakte hebt, of misschien wel twee.
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Bijlage 2.2: Persoonlijk interview met Charlotte Riem Vis – Algemeen directeur Stut
23 mei 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Op welke wijze ben je bij Stut terecht gekomen?

Dat was op een bijzondere manier. Ik was verbonden aan organisatieadviesbureau De Beuk en
zij werden gevraagd om een advies vanuit Stut, voor Stut te formuleren over de interne en
externe werking. Zij wilden antwoorden op de volgende vragen: Hoe gaat het nou met Stut?
Moet daar niet iets gebeuren? Is het nodig om eens even te kijken op welke manier de
contacten naar buiten toe zijn? Dorien de Wit kreeg dit verzoek als directeur van De Beuk. Ik
was daar nog niet zo heel lang aan het werk. Ik zou kunst en cultuur binnendragen, maar dat is
financieel ingewikkeld. Zo’n organisatieadviesbureau is gewoon heel duur.
Uiteindelijk zei Dorien: ‘Laten wij dat dan samen doen, want jij hebt de kennis van de
theaterwereld.’ Ik kende Stut ook een klein beetje, omdat ik oorspronkelijk regisseur ben. Zij
kende natuurlijk juist het hele traject van het doorlichten van een instelling. Wij zijn dus gaan
praten en hebben een offerte opgesteld. Vanaf januari tot juli 2010 hebben we sessies
georganiseerd met het hele team. Er werd drie keer een teamdag georganiseerd, met
tussentijds ook gesprekken met de verschillende medewerkers. Ik heb toen samen met
Margreet Zwart, die hier werkte voor onderzoek en documentatie, ook een externe sessie
gehouden. Wij hebben met een tiental mensen gepraat om te horen wat hun reactie was en wat
zij van Stut vonden. Wij hebben dat samen gedaan. Uiteindelijk hadden wij een mooi plaatje
en dat heeft heel veel opgeleverd.
Het advies wat daar uit rolde, was dat er veel dingen goed gingen en dat de core
business klopte. Er moest echter wel een vernieuwingsslag komen en inhoudelijk richting het
nieuwe kunstenplan worden gewerkt. Het was 2010, dus dan moet je eigenlijk in 2011 je
nieuwe plannen schrijven voor de periode vanaf 2013. Daarvoor moest echt iets gebeuren. Het
leek allemaal op één lijn te zitten, maar dat was niet zo. De artistieke en zakelijke leiding
werd uitgevoerd door twee directeuren, dat was misschien niet de juiste vorm. Het is heel
omzichtig geformuleerd, maar daar kwam het wel op neer. Het was natuurlijk een advies.
Tegen het bestuur werd gezegd dat zij moesten nadenken of dit de juiste vorm was. Hen werd
geadviseerd om het over de zomer heen te tillen, omdat er op inhoudelijk gebied ontzettend
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veel gedaan moest worden. Na de zomer moesten zij dan bepalen wat het beste zou zijn en dat
is zo gegaan.
Voor de zomer ging het niet zo goed met de zakelijk directeur. Hij neigde ernaar om
overspannen te worden. Na de zomer was hij voor vijftig procent uit beeld. Artistiek directeur
Donna Risa werkte ook heel hard, maar er was ook veel op hun ‘bordje’ terecht gekomen.
Ook aan kritiek. Toen heeft het bestuur gezegd: ‘We moeten een interim-directeur zoeken.’
Zij benaderden een aantal mensen. Er zijn geloof ik drie gesprekken gevoerd en ik was daar
één van. Ik wist dat ik niet door zou gaan bij De Beuk, want het beviel me niet. Ik vond dit
een heel leuk project, maar ik ben geen organisatieadviseur. Ik deed heel veel, want ik ben
ook tien jaar gemeenteraadslid geweest in Amsterdam. Ik had dus heel veel te maken met de
burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden en dat was best aardig. Maar ik dacht: dit is
niet mijn wereld, ik word ongelukkig. Ik wil weer de kunst en cultuurwereld in, waar ik ooit
begon. Toen zei Dorien: ‘Je moet gaan praten bij Stut, want ze zoeken een interim-directeur.’
Dat ben ik geworden. Van september 2010 tot januari 2011 was ik interim-directeur en in die
drie maanden is besloten om mij een contract aan te bieden. Vanuit De Beuk was ik interimdirecteur, dus de betalingen gingen naar De Beuk. Ik ben in 2011 weggegaan bij De Beuk en
hier begonnen als algemeen directeur.
Donna heeft dat als erg prettig ervaren. Zij kon een aantal verantwoordelijkheden
loslaten en dat wilde ze ook, waardoor ze echt de artistiek leider kon zijn. De zakelijke
directeur vond het heel moeilijk en is in die periode dus ook helemaal overspannen en ziek
geworden. Dat is een moeizaam traject geworden en hij is uiteindelijk vertrokken. We hebben
hem andere mogelijkheden aangeboden, die hij niet accepteerde. Dat is natuurlijk heel zuur,
maar het is ook wel zo dat Stut door die omslag en de inzet en veranderingen heeft kunnen
overleven denk ik. Op die manier is het gegaan. We hebben veel veranderingen doorgevoerd,
waaronder een nieuw logo. Ik heb alle oude troep opgeruimd, want er was echt veel wat nog
lag te wachten. Vanaf toen was het schoon schip en kwam er een andere dynamiek wat betreft
het aannemen van jonge mensen. Ik ben eigenlijk dus sinds september 2010 hier. Vanaf
januari 2011 ben ik echt als vaste directeur aan het werk. Intussen is het drie contracten
geleden en ben ik hier nu voor onbepaalde tijd. Zolang we bestaan, want dat is onzeker. Maar
goed, we bestaan nog! Dat is ook zeker te danken aan het team van Stut.

Op welke manier geeft Stut begeleiding aan jonge talenten in hun ontwikkeling?

Stut heeft daar al een geschiedenis mee en met name Donna is een zeer ervaren begeleider
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van stagiaires en vrijwilligers. Stut heeft altijd met mensen gewerkt die hun talent lieten zien,
of het nou op de werkvloer was of op het podium. Wellicht ook omdat ze hier graag
meeliepen en dan meedraaiden en wij vonden dat zij hier dan ook mochten afstuderen. Vanuit
mbo opleidingen konden de studenten dan bijvoorbeeld iemand ondersteunen. We hebben die
ervaring al jaren en jaren en daar ben ik op aan gaan sluiten. We willen dat wel meer in banen
leiden. We gaan daarom vaste afspraken met de HKU maken over wie hier per jaar wat zou
kunnen doen. We blijven open staan voor nieuwe mensen, zoals jij ze benoemt. We kunnen
echter niet zomaar zeggen: ‘kom maar regisseren, wij hebben wel geld.’ Want dat is er niet.
Er moet vaak wel een soort ruimte zijn waarbinnen het organisch kan. Mensen laten weten dat
zij het hier heel fijn vinden en graag hun ‘steentje willen bijdragen’. Zij stellen bijvoorbeeld
voor om als tegenprestatie een aantal keer in de studio te kunnen repeteren. Op die manier
groeien er zaken en daar is bijvoorbeeld Sara Bouman ook een goed voorbeeld van. Zij liep
stage bij JongStut, draaide mee en er was een goede klik met Stut. Op een gegeven moment
had zij het idee om een voorstelling te creëren met vrouwen die in het Zandpad hun werk
doen als prostituee. Toen werd het Rood Licht plan geboren. Er kwam onmiddellijk geld los
van de gemeente, ik geloof vanaf veiligheid. Toen mocht ze afstuderen bij ons. Een jaar
daarvoor was dat niet bekend hoor, dus het heeft een dynamiek.
Toen Donna en ik samen in de auto zaten kwam zij met een voorstel voor twee
mensen. Dan denk ik gelijk dat we niet meteen overal ‘ja’ op kunnen zeggen, omdat wij soms
aan onze eigen medewerkers nee moeten verkopen. Dat is wel jammer, want die dynamiek
blokkeer je dan soms. Dat is ook de harde tijd waarin we leven. Ik ben dus eigenlijk mee gaan
draaien in hoe het al ging, maar daar proberen we wat meer structuur in te brengen.

Wat is de visie van Stut op het gebied van talentontwikkeling?

Wij gaan heel erg uit van dat je mensen in hun kracht moet zetten. Omdat we ook heel erg
uitgaan van de kracht van mensen uit de wijken. Niet de professionals, zelfs niet de amateurs
met hun ambities, maar écht de mensen die niet eens weten dat hun levensverhaal belangrijk
is. Doordat ze daar over vertellen en er details of bepaalde zaken boven tafel komen, raak je
ervan overtuigd dat hun verhaal bijzonder is. Zij weten zelf niet waarom het bijzonder is. Ik
denk eigenlijk dat elk leven bijzonder, uniek en eigen is. Het doet mensen goed als personen
naar hun verhaal luisteren en dat ze daarin bevestiging krijgen. Het kan dan omgezet worden
in iets, waardoor ze het met veel meer mensen kunnen delen. Als zij dat leuk vinden en het ze
goed doet, dan wil je dat bestendigen en nog meer kracht geven. Het gaat dus ook over
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empowerment en over emancipatie. Het gaat over mensen een gastvrij huis bieden als ze
vanuit verre landen hier zijn en eigenlijk alleen maar tegen belemmeringen en deuren
aanlopen.
Hetzelfde is ook van toepassing op de jonge makers. Overal gaat het altijd over geld.
Als je hier nou een tijdje meedraait en het is interessant en leuk en je leert er wat van, dan zijn
er mogelijkheden. Dan hebben wij diegene leren kennen en weten wij wat hun krachten en
zwaktes zijn. Natuurlijk hebben we heel vaak stagiaires vervangen die het ook niet erg vinden
als ze na drie maanden of een halfjaar weer weggaan. Dat is helemaal niet erg. Af en toe heb
je een kracht gevonden en dan wil je dat ondersteunen of aanbieden. Zo werken wij en dat is
wel vanuit een niet altijd zo omschreven visie. Het ligt niet allemaal drie keer op papier,
uitgewerkt. Het is ook een samenspraak tussen Donna en mij om die jonge mensen een kans
te bieden. Stut is als het ware een springplank. Zij weten ook dat het dan kan, er moet alleen
wel ruimte voor zijn.
Is het ‘in hun kracht zetten’ van de jonge talenten in de organisatie een afspiegeling van de
methode waarop jullie in de wijken te werk gaan met wijkbewoners?

Ja, dat klopt. Dat doen we met vrijwilligers en met de stagiaires. Dat doen we dus met het
jonge talent als ze soms nog stagiair zijn en daarna zijn afgestudeerd. Eline (Loomans) werkte
bijvoorbeeld al een tijdje bij Stut en gaf aan dat zij een plekje wilde bij ons. Zij liet duidelijk
merken dat zij bij Stut wilde werken. Het is ook zo met de mensen die hier al rondlopen. We
zien onszelf wel als een soort collectief. Donna is bijvoorbeeld een heel goede regisseur, maar
de laatste fase en de eindregie vindt zij heel moeilijk. Sharon werkt hier ook al jaren en is daar
juist echt sterk en strenger in. Het werkt heel goed om die twee tegen het einde van een
productie bij elkaar te brengen. Donna is juist weer de vrouw die de contacten in de wijk legt
en ontzettend makkelijk aansluiting vindt met vrouwen, ‘Jan en alleman’ en alle culturele
achtergronden. Ze voert gesprekken en vindt het ontzettend leuk. Voor een ander is dat weer
moeilijker. Op die manier proberen wij haar die mogelijkheden te geven. Soms gaat ze
misschien iets niet doen, omdat dat minder haar kracht is. Er wordt vanzelfsprekend wel
gedacht dat wij met zijn allen bij Stut theater maken. Het klopt dat wij mensen in hun kracht
zetten, dat doen wij bij iedereen en ik probeer het ook bij mijzelf.

Op welke manier worden de jonge talenten gestimuleerd in hun talentontwikkeling door
Stut?
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Wij stimuleren concreet door kansen te geven en ze voorstellingen te laten maken. Ook
bieden wij ze salaris als zij afgestudeerd zijn. Of een stagevergoeding, keurig volgens de
CAO. Alles wordt helemaal goed en zorgvuldig uitgezocht en vastgelegd in een contract. Ik
stimuleer iemand bijvoorbeeld ook om zelfstandig te worden. Dan is er bijvoorbeeld een
VAR-verklaring nodig en dan maken we een afspraak over een bedrag voor een klus. Het is
op die manier. Zowel op het zakelijke als het artistieke gebied zorgen wij voor begeleiding.
De een heeft dat meer nodig dan de ander. We hebben onze vaste dramaturg die mee kan
lopen. Als er drie producties tegelijk lopen, dan is het maar net hoe het gaat. Donna is als
artistiek leider ook verantwoordelijk om de mensen die kort verbonden zijn te volgen, te
begeleiden en te evalueren. We zijn ook een soort vangnet. Wij proberen een warm nest te
bieden, waarbinnen je op een veilige manier kan uitproberen. Je kan creatief zijn en proberen
iets nieuws te maken. Als dat fout gaat, is dat helemaal niet erg. Ik ben zelf ‘door de wol
geverfd’ daarin. Als er van de vijf producties twee of drie niet lukken, is dat heel normaal. Het
kost wel geld en het moet zorgvuldig gebeuren. Als iemand anders je kan helpen, dan maken
wij daar gebruik van. Het is een sociaal gebeuren om te bepalen hoe ver iemand open staat om
anderen toe te laten in het kwetsbare creëerproces. In hoeverre laat je mensen daarin
meekijken en zie je dat niet als zwakte, maar juist als een kracht? Je moet leren omgaan om te
werken met mensen, bijvoorbeeld met vormgevers voor beeld. Ook heb je geluid en het licht.
Op welke manier pak je dat aan?
Dan hoor je dat er te weinig geld is, dus dat de regisseurs aan de spelers hebben
gevraagd of zij thuis een zwart T-shirtje en een zwarte broek aan kunnen doen. Ik vertel dan
dat wij dat kleine beetje geld toch moeten investeren en de kleren dan bijvoorbeeld liever bij
de Primark kopen dan bij de Bijenkorf. Er moeten wel kostuums komen, want dat is een
onderdeel. Op die manier probeer ik zelfs vanuit dit kantoortje toch ook op het artistieke
gebied een eis te stellen. Daar wordt je professioneler van. Het is zonde als je veel geld in een
decor stopt en iedereen daar in zijn eigen ‘kloffie’ rondloopt en zich niet de speler voelt, maar
zichzelf. Stut moet zich nog verder ontwikkelen in het professioneel neerzetten van dingen.
Waarin in alle opzichten, dus ook met social media, kansen liggen om te benutten. Daarin
moeten wij een beetje loskomen van alleen maar het schrijven en de dialoog. Dat gaat steeds
meer op die manier hoor. Er hoeft al bijna niet meer gepraat over te worden, omdat mensen
het oppakken. Dat was wel nodig en heeft voor deze kunstenplanperiode wel prioriteit.
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Ik wil graag een model aan je voorleggen. Het is het talentontwikkelingsmodel van
onderwijspsycholoog Françoys Gagné. Hij heeft dit model ontworpen om precies te
omschrijven op welke manier talent tot ontwikkeling kan komen.
The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

Begaafdheid (Gifts =G) kan zich volgens dit model ontwikkelen tot competenties of talent
(Talents =T) middels het doormaken van een ontwikkelingsproces (Developmental Process
=D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of belemmeren door hun
aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de omgevingsgebonden
(Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de ‘chance’ factor (geluk of
toeval) die zowel van invloed kan zijn op de gaven, de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces. Kan je een reactie geven hierop?

Het is een beetje nature-nurture hé? Ik heb een aantal jaar Psychologie gestudeerd. Ik vind
het ook interessant. Je weet soms ook niet of het dáár of dáár onder valt natuurlijk, want het is
de wisselwerking en het geheel moet meer zijn dan de som der delen. Het is heel helder, want
dit is natuurlijk hoe het gaat allemaal. Als dat allemaal zo gaat, dan zit je in een ontwikkeling
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en moet er wat uitrollen. Ik vind het wel interessant, want het is heel veel herkenning meteen.
Ik denk dat ik dit soort zaken noemde waarvan ik zei dat het nodig was bij het
ontwikkelingsproces. Iemand heeft natuurlijk ook een visie en creativiteit nodig in het
theatervak. Ook die sociale componenten heb ik genoemd. Je moet ook in staat zijn om waar
te nemen. Verschillende dingen als horen, zien en ruiken zijn daarbij nodig. Je moet ook
fysiek gezond zijn.
Gisteren hoorde ik nog dat emoties ook altijd een beroep doen op je fysieke
gesteldheid. Het cognitieve en het denken alleen, daar gaat je arm niet van omhoog. Emoties
en beweging zijn heel nauw verbonden en daar is dit weer interessant voor. Wij merken bij de
mensen dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment familie langskomt bij een presentatie.
Omdat iemand al langer werkt bij Stut, hoor je wat meer en kan je iemand plaatsen in die
cultuur en achtergrond. Dan merk je in hoeverre iemand steun ontvangt in die theaterambitie
of dat hun ouders bijvoorbeeld niet willen komen. Die vinden dat toneel bijvoorbeeld maar
niets. Dat speelt allemaal een rol; je achtergrond en de steun daarin die je wel of niet krijgt.
Hoe ga je daarmee om? Is het belangrijk of ga je toch gewoon je eigen gang? Ligt er opeens
een oma op sterven? Dat maken zij natuurlijk allemaal mee. Studenten, stagiaires of jonge
mensen zitten natuurlijk ook met hun familie. Zij gaan misschien voor het eerst samenwonen
of krijgen een vriendje wat het voor het eerst uitmaakt. Er overlijden opa’s en oma’s of nog
erger. Of dat zij bijvoorbeeld op zichzelf gaan wonen en dat niet aankunnen of juist wel.
Sommige mensen hier hebben bijvoorbeeld een achtergrond met anorexia en dan zit je toch
anders te lunchen. Je weet dan dat iemand dat heeft gehad of er nog steeds tegenaan zit.
Daarom moet ik weleens op de rem trappen. Het is zonde als er zes talenten rondlopen
die wij niet alle zes de kans kunnen geven om zich te ontwikkelen, waardoor zij ook met een
product aan de slag kunnen. Je moet heel erg zorgen dat je een bodem creëert waarin dit alles
kan gedijen en tot ontwikkeling kan komen. Het model spreekt me heel erg aan. Ik denk dat
het allemaal klopt, maar dat het nooit zal werken om te zeggen: ‘We willen iemand en we
gaan nu door het schema en daar gaan we mee aan de slag.’ Wat ik eerder noemde, het woord
organisch vind ik wel belangrijk. Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling van dit plaatje en dan
dienen zich krachten aan. Of je merkt dat iemand leuk meedraait, maar er aldoor net naast zit.
Dat maken we echt heel veel mee. Dat is niet erg, want die heeft hier echt wat geleerd en gaat
terug naar school of een andere plek. Diegene is dan niet zo ver gekomen als je zou willen en
wat ook hier beschreven is. Ik denk echt dat het geheel meer moet zijn dan de som der delen
en dan gaat iemand ook vooruit en kan zich ontwikkelen.
Gisteren was er een bijeenkomst waarin de praktijkbegeleider van het jaar is gekozen.
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Van de twintig mensen waren er drie genomineerd, waaronder Donna. Degene die het wél
geworden is, had het over dat je iemand de ontwikkeling in ‘katapulteert’. Dat vond ik wel
een mooie uitdrukking. Je schiet iemand als het ware af met genoeg bagage van zichzelf en
van de omgeving geleerd. Dan moet dat allemaal bij elkaar ook iets opleveren. Je moet daarin
ook een veilige omgeving aanbieden. Dat onderdeel van de omgeving is wel belangrijk. Dat
de mensen weten dat zij fouten kunnen maken en daarvan leren en weer opstaan.

Wanneer er sprake zou zijn van begaafdheid, op welk gebied of welke gebieden zou je de
jonge talenten bij Stut indelen volgens het schema van Gagné?

Ik vind het wel heel erg wisselen. In het geval van de een vind ik het heel fijn dat diegene een
intellectuele geest heeft, waardoor er ook een ander soort visie ontstaat, omdat het vanuit een
intellectuele geest is. De ander is sociaal zo goed, warm en fijn, dat je daar bij wil zijn en
contact mee wil hebben. Natuurlijk is het uiteindelijk fijn als iemand het allemaal in zich
heeft, maar je moet een mens wel waarderen en in zijn kracht zetten. Dat kan bijvoorbeeld
door organisatorisch heel goed te zijn en het geheel op een georganiseerde manier neer te
zetten, waardoor iedereen daar blij mee is en aan de slag kan. Je hoeft niet perse heel creatief
te zijn, maar zonder creativiteit is het in de theaterwereld een beetje mager.
Ik vind alles belangrijk, maar de ene persoon is sterker in iets en dan geef je diegene
ook daar bevestiging in. Waardoor er andere dingen kunnen worden ontwikkeld. Het gaat wel
om het totaal. Het is wel heel lastig als er helemaal geen sprake is van gevoel of
zintuiglijkheid in het theater. Dat geldt voor alles. Van iemand kan je best pikken dat hij een
beetje asociaal is, als hij maar wel heel goed werk verricht. Dan denk je: yes, we hebben nu
een beetje een rare in de begeleiding, maar eigenlijk is hij goud waard door wat hij allemaal
doet. Het is geen makkelijk mens, dus die moet je ook niet elke dag over de vloer hebben.
Twee keer per week als begeleider is het prima, daar leren we van.

Kan je meer vertellen over de omgeving die Stut vormt voor de jonge talenten?

Ik vind het wel altijd leuk als we ook academici hebben rondlopen, want die kijken net weer
anders en die hebben nog een overall view soms. Het mag niet overheersen. Alleen technici
zijn vaak voornamelijk gericht op het doen en uitvoeren en zijn bijna niet in staat om een
stapje terug te zetten. Om het proces of artistieke te zien. Dat moet je ook niet alleen hebben.
Daarom noem ik ons misschien ook wel een collectief. We hebben elkaar nodig om dit te
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kunnen coveren. Ieder heeft op die manier een onderdeel. Dan heb je ook nog de jonge
mensen die natuurlijk de toekomst zijn en nieuwe invalshoeken hebben, qua social media en
andere zaken. Daar ben ik misschien wat ouderwetser in of daar denk ik niet aan. Ik heb wel
weer mijn levenservaring en degelijkheid. Je moet toch ook een beetje grenzen stellen,
beschermen of helder zijn in wat wel en niet kan. Het gaat er in een theatergroep zoals wij
zijn, om dat je dat allemaal in huis hebt en daar een juist evenwicht in hebt. Niet alleen maar
een academische en technische helft. Dan vergeet je het hele sociale aspect. Het kunstzinnige
is ook belangrijk. Als dat er te weinig is, dan gaan we daarnaar op zoek. Dat hoeft ook niet
eens allemaal zo besproken te worden, dat is ook gewoon hoe het aanvoelt. Dat je lekker op
één lijn zit, waarbij ieder zijn eigen invalshoek heeft.

Welke omgeving creëert Stut voor de nieuwe talenten als je kijkt naar de categorieën
milieu, personen en voorzieningen uit het model van Gagné?

Dat is natuurlijk ook wat zich aandient. Ik gaf al aan dat wanneer je mensen beter leert
kennen, je hun achtergrond ook leert kennen. Op dat moment loop je best wel tegen
ingewikkelde zaken aan, maar dat maakt die mens wel tot persoonlijkheid en daardoor kan het
een kracht zijn. Ook wanneer het ingewikkelde moeilijke psychische problemen of
achtergronden zijn die je niet steunt. Of wanneer een bepaalde cultuur te ver van het ‘bed’ van
Stut staat. Als je iemand kent en dat begrijpt, dan kan je diegene meer steunen of een kans
bieden.
We hebben bijvoorbeeld een Turkse speler gehad. Die moest om de dag zijn oude opa
wassen en verzorgen, maar dat werd wel onderdeel van de voorstelling. Dat was prachtig en
was het meest ontroerende moment van de hele voorstelling. Eerst snapte niemand waarom
hij elke keer afhaakte en hij liep dat niet rond te bazuinen. Door een veilige omgeving te
bieden, komt het eruit en kan je daar wat mee doen en het zelfs gebruiken in je
theatervoorstelling. Omdat het heel bijzonder is; een jongen van zestien die om de dag zijn
opa wast. Het is nogal wat.
Dat was een voorbeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de persoonlijke eigenschappen
van iemand. Je leert iemand pas kennen als je diegene de kans geeft om zich te laten zien en
ook dingen uit te proberen. Dat willen we graag en mensen moeten zich senang voelen. Dan
gaan ze dingen doen. Daar ben jij ook een voorbeeld van. Dat je wilt helpen en aangeeft wat
je kan. Daardoor zie jij hoe iedereen reilt en zeilt bij Stut. Er zijn er gelukkig ook een aantal
mensen die doorhebben, omdat ze hier al langer werken of omdat hun rol dat meegeeft, dat er
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soms weleens iemand tegen iets aanloopt. We hebben natuurlijk wel eens conflicten en dan
kan de een de ander iets verwijten wat mijn verbazing wekt. ‘Daar ben je helemaal niet handig
in, dus waarom doe je dat zo?’ Dat kan dan ook besproken worden. Af en toe doen we heel
veel met heel weinig mensen en dan kan het weleens clashen, maar ook daar is ruimte voor.
Misschien zijn we iets te lief voor elkaar. Ik vind het ook niet erg als er iets meer mannen
weer bijkomen. Niet dat zij minder lief zijn, maar ik hou erg van dat evenwicht; man en
vrouw. Dat is wel heel interessant. Met mannen heb je ook toch een soort stevigheid en geen
geouwehoer. Met vrouwen is er veel empathie en begrip. Ondertussen moeten we ook gewoon
aan de bak. Er moet geld binnenkomen.
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Bijlage 2.3: Persoonlijke interviews met Sara Bouman – Regisseur Stut
Bijlage 2.3.1: Eerste interview op 30 mei 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Op welke wijze ben je bij Stut betrokken geraakt?

Ik heb een opleiding in Leeuwarden gedaan als theaterdocent en in mijn derde jaar hadden we
een blok community theatre. We moesten een korte eigen Community voorstelling maken.
Het was een soort inspiratietraject, waarbij we een paar weken lang allemaal gastdocenten
kregen. Toen kwam Donna op een gegeven moment ook en toen vond ik haar heel erg leuk.
We hadden best wel een klik. Zij gaf een workshop over de manier waarop Stut werkte en dat
vond ik heel interessant. Naar aanleiding daarvan heb ik een mailtje geschreven naar Donna,
waarin ik haar vroeg of ze het leuk vond om een keer te praten. Later vertelde ze dat ik haar
ook interesseerde. Toen hebben we afgesproken. We hebben een keer goed gekletst en
besproken wat ik dan zou doen, wat het idee zou zijn.
In eerste instantie werd ik alleen maar voor het eerste halfjaar aangenomen. Ik zou
JongStut helpen opzetten en regieassistent zijn bij Rimpelingen. Eigenlijk zouden dat dan mijn
projecten zijn. In de tijd dat ik hier was, kwam ik op het idee om een voorstelling te maken
met ex-prostituees. Toen heb ik aan Donna voorgesteld of dat misschien mogelijk was bij
Stut. Zij zei: ‘laten we dat maar gaan proberen.’ Toen lukte dat en bleek de voorstelling best
wel een succes. De voorstelling werd in reprise genomen en ik begon een andere JongStut
groep. Eigenlijk ben ik blijven hangen. Uiteindelijk heb ik het hele vorige schooljaar alleen
maar bij Stut gezeten. Dat was heel fijn. Ik kende iedereen ondertussen en liep mee en had
dan ook nog mijn eigen voorstelling.
Het was eerst alleen maar Rimpelingen en Donna zei iets over JongStut. ‘Güner heeft
een idee, misschien dat het leuk is om een keer met hem te kletsen daarover.’ Toen heeft
Güner vrij snel gezegd dat hij daarmee wilde beginnen. Hij vroeg aan mij: ‘Misschien kunnen
we dat dan samen doen?’ Ik heb een goede didactische achtergrond en Güner had heel veel
ideeën. Ik kon dat dan vaak in een didactisch verantwoord ‘jasje’ steken. Dat werkte wel heel
erg goed. Daar is het mee begonnen. Toen Rimpelingen speelde, maar het repetitieproces was
afgelopen, toen ben ik eigenlijk heel natuurlijk doorgegaan met nog een andere JongStut
groep en Rood Licht.
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Wat zijn op dit moment je werkzaamheden bij Stut?

Ik ben nog steeds bezig met JongStut. Ik ben een eigen JongStut groep gaan coördineren.
Daarnaast ben ik aan het voorbereiden voor een voorstelling. Het zou eerst een onderdeel
worden van Van Geen Wijken Weten, de grote voorstelling. Dat gaat wel nog steeds door,
maar het hele Van Geen Wijken Weten project wordt een halfjaar opgeschoven. Ik was in
gesprek met mensen in Kanaleneiland. Dat is de wijk waar ik die voorstelling ga maken en
daar had Donna wat contact met een groepje mensen die een soort herstructureringsdag willen
organiseren. Ze zijn boos over hoe dat allemaal gaat met bewoners en corporaties die niet met
elkaar praten en dat mensen zomaar uit hun huis worden gezet. Op welke manier dat dan gaat.
Daar was wel een interessante link in te vinden. Zij gaan dus een dag organiseren om al die
mensen bij elkaar te laten komen. Ze hebben nu gezegd: ‘We willen heel graag een opening
daarvoor. We willen eigenlijk een korte voorstelling. Zodat mensen gelijk weten wat er aan de
hand is, maar dan wel op een luchtige manier.’ Dus ik ben die mensen uit Kanaleneiland aan
het interviewen en ik gebruik het gelijk als een soort vooronderzoek voor het grote Van Geen
Wijken Weten project.
Dit is mijn eerste productie na mijn afstuderen bij Stut. Rood Licht heeft natuurlijk ook
nog verder gespeeld, nadat ik was afgestudeerd. Die voorstelling heeft tot afgelopen december
gespeeld. Toen was ik al afgestudeerd, maar ik heb hem gemaakt in mijn afstudeertijd. Van
Geen Wijken Weten wordt wel de eerste productie die ik ga meedraaien als regisseur.

Op welke wijze ontvang je begeleiding bij Stut?

Dat was natuurlijk in eerste instantie een stuk intensiever dan op dit moment. Omdat ik op
school zat en ik ook stapels papieropdrachten moest doen. Ik moest vragen stellen, ook over
de organisatie. Eens in de twee weken gingen Donna en ik bij elkaar zitten en vroeg zij: ‘Hoe
gaat het nu?’ Eigenlijk ging het altijd wel goed. Ik was ook altijd op kantoor. We hielden wel
heel goed contact en ook met Charlotte. In de loop der tijd is dat wel minder geworden.
Aan de ene kant ben ik er een stuk minder. Ik werk niet alleen voor Stut, maar ook als
dramadocent en heb daarnaast nog mijn eigen projecten. Ik ben er eigenlijk alleen maar op
maandag en op donderdag. Van de namiddag tot de avond. Daardoor kom ik minder mensen
tegen. Donna krijgt het heel druk, met het overnemen van Droogzwemmen en Verwacht! en
de vele projecten waar zij mee bezig is. Nu ontvang ik minder begeleiding van haar. Ze geeft
me nog wel begeleiding bij het project in Kanaleneiland. We spreken heel soms even kort:
122

‘wat gaan we vragen? Wat is het belangrijkste? Waar sta ik nu?’ Op die manier.

Ontvang je verder nog begeleiding van iemand anders?

Donna is wel mijn eerste contactpersoon wat dat betreft. Charlotte eigenlijk ook wel.
Charlotte eerder op het zakelijke gebied. Donna meer de artistieke kant en Charlotte eerder de
zakelijke kant. Dat was ook vorig jaar al zo. Op financieel gebied bijvoorbeeld. Dan had ik
ineens een budget voor mijn voorstelling en dan ging ik allemaal dingen beloven aan een
schrijver. Dan belde Charlotte mij en zei: ‘Nou, laten we dat maar niet doen. Laat ik maar dat
soort gesprekken voeren.’ Wel op een goede manier, maar ook wel af en toe heel strikt. Dat ik
de zakelijke dingen echt aan haar moest overlaten. Ook later heeft zij mij daarin begeleiding
gegeven. Ik werd bijvoorbeeld zzp’er. Toen gingen we in gesprek over hoe we dat het beste
konden aanpakken. Wat is dan handig? Qua tijden, qua uren, qua contract? Dat soort dingen.
Dat is een vorm van begeleiding. Ik kan bij Stut wel de hele tijd zeggen dat ik net ben
afgestudeerd, maar misschien pak ik dingen wel vreemd aan. Ik weet het niet precies.
Charlotte zegt dan: ‘Doe maar rustig, het komt wel goed.’
Het is niet zozeer dat Charlotte mij gaat vertellen hoe ik mijn eigen bedrijfje moet
organiseren. Dat is niet haar taak. Zij maakt wel heel duidelijk wat Stut voor mij kan
betekenen en wat ik voor Stut kan betekenen. Ik vind het heel prettig dat die openheid er is en
dat ik soms dingen niet per se moet weten. Dat vind ik heel prettig. Ja, ik ben net begonnen.
Ik schreef bijvoorbeeld voor het eerst een factuur en die stuurde ik dan naar Charlotte
om te vragen of het goed was. Dan stuurde zij terug: ‘Ik zou dat en dat nog even aanpassen.’
Dan paste ik het weer aan en stuurde ik haar mijn officiële factuur die zij goed vond. Ik vond
het heel fijn dat ik dat soort dingen wel kon checken. Ook omdat ik nu facturen moet sturen
naar andere instanties en dan weet ik in ieder geval al door Stut hoe dat moet. Ik wist niet hoe
een factuur er normaal uitziet en hoe andere mensen dat opstellen. Het is wel heel fijn dat ik
dat gewoon even kon checken, dat soort dingen.
Donna heeft mij voornamelijk begeleiding gegeven door te vragen hoe het gaat en wat
de volgende stappen zijn. Zij opperde dan ideeën. Ik kon dan even bij haar checken en
aangeven: ‘Ik denk erover na om zo’n les te gaan doen voor de eerste les, is dat goed?’ Zij
vond het dan goed of stelde voor om een bepaalde oefening te doen. Bij haar ging het meer
inhoudelijk over mijn voorstelling. Op dit moment ook.
Het is nu even of het was echt even een gekke tijd met Droogzwemmen en dat Donna
met veel projecten bezig was. Ik was hier heel weinig en zij was hier ook heel weinig. Toen
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hebben we elkaar echt wat minder gesproken, maar dan gaat het even heel snel. Ik had
afgelopen maandag weer een gesprek. Een interview met iemand in Kanaleneiland. Donna
had op het laatste moment aangegeven dat zij het niet zou redden om erbij te zijn. Tijdens de
lunch hebben we samen een momentje gehad, waarin Donna vroeg: ‘Wat zou je vragen? Heb
je goede voorbereidingen getroffen? Misschien kan je dat ook vragen? Dat je niet alleen
gericht bent op het negatieve, maar ook juist op de kracht van Kanaleneiland? Denk er ook
echt even aan dat je dat soort dingen vraagt en niet vergeet om het op te nemen. Er is ook
iemand, die het uitschrijft nu hé?’ Dat soort dingen zegt Donna dan. Daar ben ik haar
dankbaar voor.
Eigenlijk laten ze me heel vrij, maar ik kan wel terecht. Dát is het denk ik. Ik laat soms
wat situaties een beetje ‘te lang zwemmen’. Nu met JongStut bijvoorbeeld ook. Ik denk dan
telkens: er zijn niet zo heel veel spelers voor die ene presentatie, maar met drie komt het goed.
Er waren altijd drie spelers, maar dat is met Maurice erbij. Dan zeg ik daar ook verder niets
over. Ik zeg dat het prima gaat en dat we met weinig mensen zijn, maar dat het een prima
groep is. Nu valt Maurice weg en dat is jammer. Dan heb ik het gevoel dat ik dit eigenlijk wel
al eerder aan had moeten geven bij Donna en Charlotte. Bij allebei. Aangeven dat het leuk is
en het goed gaat, maar dat het wel weinig mensen zijn. Dat weet ik dan niet zo goed. Dan
vraag ik me af of ik dat dan toch te lang heb laten zwemmen. Ben ik zelf dan niet duidelijk
genoeg geweest? Dat weet ik ook niet zo goed. Met deze JongStut groep ben ik expres heel
erg flexibel geweest. Anders kwamen ze niet. Ze waren allemaal heel druk, dus daarom ben ik
flexibel geweest. Ik moet wel een presentatie gaan maken, dus ik kan niet meer heel flexibel
zijn.

Ga je deze situatie nu bespreken met iemand?

Ja, ik denk het wel. Maurice gaat niet meedoen, dus ik denk dat ik het eerst even bespreek met
de mensen van JongStut. Met Reinout en Nina, die komen vanavond. Ik denk dat ik zo meteen
ook even Donna bel om het voor te leggen. Wat is wijsheid? Ik zou hiervoor eerder naar
Donna stappen dan naar Charlotte. Donna is meer artistiek gericht. Ik vraag dan: ‘Ik heb maar
twee spelers, is dat een probleem? Kan het doorgaan?’ Ik denk wel dat het door kan gaan. Dan
heeft Donna waarschijnlijk wel wat ideeën. Zoals het meestal gaat, heeft zij wel een paar
goede ideeën, waardoor ik weet op welke manier het kan. Dan ga ik het voorleggen aan de
spelers van JongStut vanavond en vraag ik of ze het redden en daar zin in hebben om het op
die manier te doen. Dan gaan we dat uitvoeren waarschijnlijk. Dan denk ik dat ik het maandag
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wel even met Charlotte erover heb. Dat ze het wel weet. Dat kan maandag, dat is prima.

Ben je gestimuleerd in je talentontwikkeling door Stut?

Ik heb me wel echt ontwikkeld. Ze laten me héél vrij en dat is fijn. Met JongStut kan ik
bijvoorbeeld elke keer weer bedenken hoe ik het aan wil pakken en waar ik zin in heb. Ik kan
een beetje oefenen en experimenten en daardoor weten wat werkt en wat niet. Dat is heel fijn
op die manier. Dat vond ik ook met Rood Licht. Daar werd ik heel vrij gelaten. Het was
daardoor echt mijn project.
Ik denk wel dat het misschien per persoon verschilt, omdat het voor mij ook werkt op
die manier. Om gewoon uit te proberen en misschien inderdaad ‘op mijn bek’ te gaan. Tot nu
toe gaat het altijd wel goed. Ik trek wel pas aan de bel als ik echt even denk dat ik het niet
meer weet. Er zijn ook mensen die heel graag eens per week een afspraak willen met hun
begeleider om dingen te bespreken. Dat heb ik niet. Voor mij is het heel prettig dat ze mij vrij
laten.

Hebben je daar speciale begeleidingsafspraken over gemaakt?

In het aller begin toen ik nog stage liep, spraken we wel af dat we eens in de zoveel tijd even
zouden praten en dat gebeurde dan ook gewoon. Als je elke twee weken met elkaar afspreekt
en het dan eigenlijk gewoon goed gaat, dan wordt dat steeds minder. Dan gaat dat heel
natuurlijk eigenlijk.

Zijn er bepaalde aspecten waarin Stut jou beter hadden kunnen stimuleren in je
talentontwikkeling?

Ja. Ik denk aan de ene kant dat het helemaal vrijlaten echt heel fijn is. Aan de andere kant zou
ik het fijner vinden als ik iets vaker een één op één gesprek heb. Waarin het gaat over hoe het
nu gaat en hoe het ervoor staat. Als je dat zelf doet, dan reflecteer je natuurlijk ook even. Je
neemt even de tijd om stil te staan en te bedenken hoe het gaat. Eigenlijk zoals ik voor mijzelf
op dit moment aan het doen ben. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat vaker te hebben, ook
al zou ik het misschien zelf doen. Ik denk dat het goed is om dat met iemand te doen.
Misschien dat het toch wel fijn is, omdat dingen eerder gesignaleerd worden. Ik heb
natuurlijk ook mijn blinde vlekken. Zo simpel is het. Charlotte of Donna kan dat misschien
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wel zien en daar alvast over zeggen dat ik daar voor uit moet kijken. Misschien dat het toch
wel goed zou zijn. Nu gebeurt dat wel, maar nu is het eigenlijk heel, echt héél informeel. Dan
loop ik bijvoorbeeld langs het kantoor van Charlotte en dan vraagt zij: ‘Hoe gaat het?’ Dan
zeg ik dat het goed gaat en loop ik weer door. Op die manier gaat het. Het is misschien wel
goed om dat eens in de twee weken of eens per maand te kaderen, al is het maar een kwartier.
Om even te vragen hoe het gaat. Donna was mijn begeleidster, dus daar heb ik de meeste
binding mee. Met haar ervaar ik het meeste die relatie van begeleider en leerling. Dan zou
Donna het prettigst zijn.

Alleen met Donna?

Ja, dat denk ik wel. Het moet geen groepje worden. Ik denk dat het juist fijn is om dan in dat
kwartiertje even één op één te zijn. Een groepje kan natuurlijk ook, bedenk ik ineens. Er zijn
natuurlijk een paar mensen die ook net zijn afgestudeerd en in een soort van
talentontwikkeling zitten. Nienke, Eline en Kyra trouwens ook. We zouden een soort van
‘jong talent clubje’ kunnen vormen. Dat kan ik mij misschien ook wel voorstellen. Dan is het
misschien wel fijn als er iemand van de oude garde bij zit. Dat zou wel een goed idee zijn.
Misschien is het prettig als er een soort van supervisie is. Anders kan ik me voorstellen dat je
gewoon gaat kletsen met elkaar. Het zou prettig zijn met iemand van Stut erbij.

Wat zou het doel daarvan moeten zijn?

Voor mij zou het denk ik in structuur zitten. Een soort structuur om mee proberen te krijgen
welke projecten er aan gaan komen en daarbij vragen te stellen: ‘Hoe gaat dat? Waar sta je
nu? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Dat je ook voor jezelf en voor de anderen die net
eigenlijk het werkveld in stappen, weet hoe ze eraan toe zijn. Dat ze minder gaan zwemmen.

Bespreken jullie dat nu onderling al, met de andere jonge talenten?

Ja, een beetje. Niet heel erg. Ik ervaar het met name met Nienke. Zij is ook, net als ik, net
zzp’er geworden. Zij moet bijvoorbeeld ook facturen schrijven. Dan vragen wij elkaar: ‘Hoe
zit dat dan? Dat was wel heel erg fijn, om dat dan samen met iemand te doen. Zij is op een
andere manier bij Stut betrokken, omdat zij ook nog les heeft. Eline is ook wel wat langer
geleden afgestudeerd, dus die heeft daar denk ik veel meer structuur al in. Kyra werkt
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natuurlijk eigenlijk fulltime hier. Dat is dan toch ook wel een ander verhaal.
Waar ik persoonlijk dan mee zit, is dat het voor mij lastig is om balans te vinden. Ik
werk twee dagen per week in Rotterdam en twee dagen per week ben ik bezig met Stut. Vaak
op onregelmatige tijden en dan heb ik ook nog mijn andere project. Ik ben met drie totaal
verschillende dingen bezig per week en dan is het soms moeilijk om een soort van balans te
vinden. Waar moet ik nú aandacht aan schenken? Eigenlijk zou ik dat graag met iemand
willen bespreken. Hoe ik dat in het geval van Stut het beste kan aanpakken en wat voor Stut
het fijnste is. Dat ik samen met iemand bepaal wanneer ik deadlines heb. Dat zou wel fijn
zijn. Dat zou dan met Donna zijn.

Waarom heb je specifiek voor Stut gekozen?

Ik woonde al in Rotterdam voor mijn studie en mijn verkering ging weer in Rotterdam wonen.
Hij woonde in een huis waar ik zo kon intrekken. Ik wilde heel graag uit Leeuwarden weg,
naar de Randstad. Ik was heel blij dat Stut in Utrecht was. Verder is het eigenlijk zo gegroeid.
Ik hou wel heel erg van Stut en van het sociaal-artistieke karakter. Dit is voor heel veel
spelers een tweede thuis. Ik vind het wel heel bijzonder, dat er heel veel verschillende dingen
hier gebeuren.

Ik wil een model aan je voorleggen. Het is het talentontwikkelingsmodel van
onderwijspsycholoog Françoys Gagné. Hij ontwikkelde dit model om precies te omschrijven
op welke manier talent tot ontwikkeling kan komen.
The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0
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Begaafdheid (Gifts =G) kan zich volgens dit model ontwikkelen tot competenties of talent
(Talents =T) middels het doormaken van een ontwikkelingsproces (Developmental Process
=D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of belemmeren door hun
aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de omgevingsgebonden
(Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de ‘chance’ factor (geluk of
toeval) die zowel van invloed kan zijn op de gaven, de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces. Kan je hier een reactie op geven? Op welk gebied of welke gebieden
van begaafdheid zou jij jezelf plaatsen wanneer er sprake van is?

Ik vind het heel interessant om te zien. Ik denk dat mijn begaafdheid voornamelijk op het
sociale en creatieve gebied zit en ook een klein beetje op het intellectuele. Ik weet niet of ik
per se een uitzonderlijke zicht of gehoor heb, volgens mij niet heel erg. Ik denk vooral het
creatieve en sociale gebied. Die twee lopen denk ik best wel gelijk op.
Ik vind dit wel leuk om zo te zien. Ik kom niet uit een heel artistiek of sociaal milieu.
Ik heb wel een erg goede band met mijn familie. Met mijn ouders en mijn broertje. Op
toneelgebied denk ik dat ik hele leuke docenten heb gehad. Ik wilde heel snel op toneelles en
mijn ouders vonden dat prima. Ik heb heel veel mogelijkheden gehad om uit te zoeken wat ik
leuk vond. Voor mij heeft dat te maken met het milieu waar ik in ben opgegroeid. Mijn ouders
gingen veel naar concerten, maar niet zozeer naar theater. Ik had alle vrijheid om dat wel te
doen en uit te zoeken. Dan gingen ze wel mee, of niet. Dat kon wel gewoon. Ik heb daardoor
natuurlijk de mogelijkheid gehad dat ik kon worden aangenomen op een theateropleiding.

Kan je meer vertellen over de omgeving die Stut voor jou vormt om je talenten te
ontwikkelen?

Het is een omgeving waar ik heel veel kan uitproberen. Het is alsof Stut een heel fijne
winterjas is, waar ik me veilig in kan voelen. De theaterwereld kan ook heel erg koud zijn of
heel arrogant. Dat is hier totaal niet aan de orde. Iedereen wordt eigenlijk met open armen
ontvangen hier en dat vind ik heel, heel erg prettig.
Ik kom zelf uit een erg wit milieu, dus ik vind het ook heel leuk dat ik bij Stut al die
andere culturen heb leren kennen. Ook qua individuen. Donna en Charlotte geloven in mij en
dat is heel fijn. Dat geeft mij ook weer vertrouwen dat ik het blijkbaar goed doe. Zij geloven
dat wel. Het verrijkende aspect zit hem dan meer in het artistieke creëren, zoals Donna dat
doet. Ik kan met Donna sparren en vorig jaar met Güner ook. Het administratieve aspect kan
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ik dan weer veel meer vanuit Charlotte leren.

Welk gebied of welke gebieden van talent zouden op je periode bij Stut van toepassing zijn?

Ik denk het artistieke en sociale gebied. Het zijn dezelfde gebieden als bij begaafdheid. Op
academisch gebied heb ik ook enigszins talent ontwikkeld. Ik heb altijd het idee dat ik
academische dingen kan begrijpen. Voornamelijk het artistieke en sociale gebied van talent
zijn van toepassing.

Bijlage 2.3.2: Tweede interview met Sara Bouman op 23 september 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek

Welke werkzaamheden voer je momenteel uit bij Stut?

Ik ben nu met verschillende dingen bezig. Ik doe een heel kort project in Kanaleneiland, waar
ik eerder over vertelde. Het is een soort van pilot. Het gaat komende vrijdag spelen. We
hebben het in zes weken gemaakt, dus dat is echt een hele korte tijd. Ik ga over twee weken
weer beginnen met een nieuwe reeks JongStut. Ik heb nu ook een eerste meeting gehad voor
Van Geen Wijken Weten. Daar ben ik nu allemaal mee bezig.

Güner is nu natuurlijk weer terug, veranderen er daardoor zaken voor jou?

Ja, we gaan zo meteen even kletsen hoe we het gaan doen met JongStut. Ik heb het natuurlijk
een halfjaar geleden van hem overgenomen. Nee, vorig jaar. Omdat hij eerst met
Droogzwemmen bezig was. Daarna moest hij het even rustig aan gaan doen. We gaan het er
zo over hebben. Het is beetje gek, omdat ik het vorig jaar eigenlijk ben gaan leiden. Nu is hij
weer terug, maar het is zijn oorspronkelijke idee. Voor mijn gevoel was het heel erg mijn
project geworden, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Dat is zo gegroeid, omdat hij druk
met andere dingen was. Daar gaan we het zo even over hebben, wat de goede taakverdeling
gaat zijn. Ik denk dat we gewoon samen gaan werken.
Dat is fijn, want hij is goed en hij heeft heel veel ervaring. Hij is de Stut-methodiek
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heel erg trouw. Bij de vorige lessen heb ik ook vaak improvisatieopdrachten gedaan, want dat
vonden mijn spelers leuk. Dat heeft natuurlijk niet echt met de Stut-methodiek te maken. Ik
vond dat leuk op dat moment. Ik heb het natuurlijk niet de hele tijd gedaan. Met Güner erbij
blijft de Stut-methodiek wat meer de basis. Dat is ook wel goed.

Graag kijk ik nog een keer met je naar het model van Françoys Gagné en dan voornamelijk
naar de personencategorie binnen de omgevingsgebonden katalysator. In hoeverre is een
mentor op jou van toepassing hier bij Stut?

Dat is wel een hele goede vraag. Ik vind het ook een beetje een lastige vraag. Ik ben even aan
het nadenken erover. Ik zou namelijk gelijk denken dat het degene is naar wie ik het meeste
opkijk en dat zou Donna zijn. Zij pakt dingen op een bepaalde manier aan, die ik op een
andere manier zou doen. Zij inspireert mij en ik leer ook heel veel van haar. Zij is vooral heel
goed in de kracht van mensen benoemen en inzetten. Eigenlijk is het niet zo dat ik haar zie als
mentor, omdat ik ook zo wil zijn. Zij inspireert juist om heel erg goed naar mijzelf te kijken
en te bepalen wat mijn eigen kwaliteiten zijn en hoe ik die meer kan benutten. In die zin is zij
een mentor. Het is niet zo dat ik alles wat zij doet op precies dezelfde manier zou willen doen.
Dat is ook niet hoe zij werkt. Zij doet het niet voor. Zij is heel erg van haar eigen fascinatie en
zij moedigt aan om ook te kijken naar mijn eigen fascinatie en kwaliteiten.

Je had het net al even over Güner, beschouw je hem als mentor?

Ik denk eigenlijk dat het op dezelfde manier is. Hij heeft meer ervaring, hij is ouder en zit heel
lang bij Stut. Ik heb echter ook kwaliteiten die hij niet heeft. Bijvoorbeeld mijn didactische
vermogen. Ik kan heel makkelijk lessen series in elkaar zetten. Ik heb vanuit mijn opleiding
geleerd om te denken: wat wil ik bij een les? Hoe wil ik eindigen en wat is mijn doel? Wat wil
ik dat ze leren en wat zijn de stappen om daar te komen?’ Güner werkt veel meer vanuit het
kijken naar jongeren en goed kunnen zien waar zij mee bezig zijn en daar op inspelen. Dat is
iets wat wij van elkaar kunnen leren. Mijn kwaliteiten zitten meer in de voorbereiding en in de
vorm en hij zit in het moment. Op die manier zijn wij een aanvulling op elkaar. Daarom is het
ook zo leuk om samen te werken. Ik beschouw hem echter niet als mentor.

Zijn er andere mentoren bij Stut van toepassing op jou?
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Ik vind het ook een groot woord, mentor. Ik ontvang nu veel begeleiding tijdens de pilot in
Kanaleneiland. Ook met de vorige JongStut presentatie, toen ik daar naar toe ging werken,
werd ik veel ondersteund door Sharon. Dat was ook heel erg prettig. Ook omdat zij heel
concreet is. Soms weet ik dan even niet wat de beste vorm is of hoe ik dingen het beste kan
aanpakken en dan kan zij heel concreet zeggen: ‘ik heb het wel eens op die manier gedaan.
Misschien is dat een idee?’ Dat is wel heel fijn. Ik zou het geen mentor noemen. Je hebt met
name Donna, Sharon, Güner en Charlotte in sommige opzichten. Zij geven mij handvaten,
inspiratie en veel ervaring. Zij geven ook vertrouwen en dat is heel fijn. Zij vertrouwen dat ik
het ook kan. Dat ik mag geloven in de manier waarop ik ernaar kijk. Of er echt sprake is van
een mentor….

Zijn er andere personen van toepassing die jou gestimuleerd hebben in je
talentontwikkeling tijdens je periode bij Stut?

Ja! Ik heb veel vrienden die ook in de theaterwereld zitten en dat scheelt wel, want die weten
heel goed waarom ik soms geen tijd voor ze heb. Mijn familie weet altijd wat mijn dromen
zijn en moedigen mij aan om die te verwezenlijken. Ze zijn zelf niet per se ‘megacultureel’,
maar zijn wel heel ondersteunend in dat wat ik belangrijk vind. Mijn vriend ook. Hij werkt
ook binnen de theaterwereld, maar dan veel meer vanuit het professionele circuit. Dat werkt
wel stimulerend. We kunnen daar bijvoorbeeld discussies over hebben. Hij kan heel goed
vragen stellen: ‘waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Waarom kies je bepaalde vormen
of methoden?’ Dat is wel heel fijn. In die zin geeft hij mij ondersteuning, omdat hij mij
scherper maakt. Ik voel me daarin heel erg gestimuleerd.

Welke persoonlijke eigenschappen hebben een rol gespeeld tijdens je periode bij Stut? Dat
kunnen zowel eigenschappen zijn die je al van nature hebt en die bij Stut een rol hebben
gespeeld of nieuwe eigenschappen die je hier hebt ontwikkeld?

Ik denk een eigenschap die ik al had, maar die hier wel meer getraind wordt, is om heel erg te
vertrouwen op mijn interesses. De interesse naar mensen toe. Dat wordt heel erg aangespoord.
Ik ben van nature best wel een lief persoon en dat is soms denk ik een heel grote kracht,
omdat veel mensen dan ook voor me willen werken. Het kan soms ook wel een valkuil zijn.
Daar loop ik ook wel tegenaan. Dat ik bijvoorbeeld pas te laat grenzen stel. Ik vind het
moeilijk om te zeggen dat iets eigenlijk niet kan. Dat heeft met assertiviteit te maken. Mijn
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assertiviteit zit er wel, maar wordt wel meer getraind hier, omdat het bij Stut heel druk kan
zijn. Dan moet je af en toe toegeven dat het niet lukt. Zeggen dat het niet kan of dat je er geen
tijd voor hebt. Die eigenschap wordt hier wel getraind. Ik denk dat vooral mijn interesse in
mensen en welke theatrale taal daarbij past een rol hebben gespeeld. Door goed te luisteren en
te kijken.

Als je kijkt naar de intrapersoonlijke categorie uit het model van Gagné, welke
eigenschappen zijn dan van toepassing op jou en je periode bij Stut?

Ik denk mijn uitstraling. Ik denk dat ik een open uitstraling heb en dat het helpt in dit werk.
Verder ben ik gezond en heb ik geen handicaps. Ik weet niet of het verder echt invloed heeft
gehad.

Als je bijvoorbeeld naar de categorie van karaktereigenschappen kijkt?

Samuela zei een keer tegen mij dat ze het fijn vond dat ik echt een harde werker ben. In die
zin ben ik flexibel. Gister was ik eigenlijk voor de kaartverkoop in Amsterdam bij de
voorstelling Verwacht, maar ik was er al wat eerder en toen bleek dat de techniek nog geen
lunch had gehad. Toen ben ik broodjes gaan halen. Dat was voor mij geen probleem, ik was er
toch al. Het is een voorbeeld. Ik vind het niet erg dat ik ook dingen doe waar ik niet voor
aangenomen ben. Dat is geen probleem.

In hoeverre is de categorie van bewustzijn op je periode bij Stut van toepassing? In
hoeverre ben jij je bewust van je eigen sterktes en zwaktes, vergeleken met die van anderen?

Ik denk dat ik me daar best wel bewust van ben. We werken veel samen, daar wordt nu ook
heel groot de nadruk op gelegd binnen Stut en het Van Geen Wijken Weten project, om dat als
collectief te doen. Niet op een manier dat iedereen overal beslissingen in neemt en meestemt
in het maken van beslissingen. Dat zou afremmen. Er wordt wel gewerkt vanuit de kracht van
ieder persoon. Ik word vaak ingezet op didactiek, omdat dat iets is waar ik ook in
afgestudeerd ben. Binnen Stut wordt wel heel erg de nadruk gelegd op waar de krachten
liggen van mensen en op welke manier dat kan worden ingezet.
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Op welke manier zijn de categorieën van motivatie en wilskracht op jou van toepassing?

Ik denk dat hetgeen wat mij motiveert, heel veel te maken heeft met mijn boeddhistische
achtergrond. Daar vanuit wordt heel erg de nadruk gelegd op de waarde van het leven en
wordt geprobeerd om waarde te creëren in alles wat je doet. Ik zie heel veel parallellen tussen
de manier waarop Stut werkt en mijn boeddhistische filosofie. Dat is heel leuk. Bijvoorbeeld
het creëren van waarde in de levens van mensen in de wijken. Om de dialoog aan te gaan. Dat
zijn aspecten die mij motiveren om iets te veranderen in de maatschappij. Op een hele
persoonlijke kleine manier. Er wordt namelijk uitgegaan dat de verandering in een mens een
maatschappij kan veranderen. Het begint bij de mens. Eigenlijk moet ik als ik bezig ben met
het project, ook naar mijzelf kijken om te bepalen wat ik kan veranderen aan mijzelf of aan
mijn houding, om iets te veranderen in de wijk. Ik denk dat het ook te maken heeft met mijn
wilskracht. Wanneer dingen niet lukken, moet je je dat in elke situatie blijven herinneren. Om
ervoor te vechten. Het gaat er uiteindelijk om dat je verandering teweeg brengt en dat vol
blijft houden.
Er wordt weleens gezegd over bijvoorbeeld die WijkSafari van Adelheid Roosen, dat
het toch voor een hele korte tijd zo’n buurt echt onder de loep neemt en het enigszins aapjes
kijken wordt. Bij de lagere bevolkingsgroepen en andere nationaliteiten. Als de mensen weg
gaan, wat is er dan anders? Ik vind het een grote kracht van Stut, dat zij eigenlijk altijd
proberen om mensen te blijven benaderen. Zij blijven vragen: ‘wat wil je doen? Kunnen we
iets ondernemen?’ Die verandering is ook blijvend. Bij de WijkSafari ervaren de spelers dat
ze er toe doen, maar als die schijnwerpers weg zijn, dan kan ik me voorstellen dat die leegte
weer groter gaat aanvoelen. Ik vind het wel een kracht van Stut dat zij mensen blijven
betrekken.

Als je kijkt naar het ontwikkelingsproces en de categorie van vooruitgang daarin. Welke
elementen daaruit zijn op jou van toepassing?

Ik denk dat ik geen nieuweling meer ben bij Stut. Ik ben zeker ook geen expert. Ik zou mijzelf
als gevorderde indelen. Ik voel wel dat ik nog veel te leren heb. Ik denk dat de veranderingen
en de vaardigheden langzaam maar zeker ontwikkelen in mijn geval. Op een rustige manier
ontwikkel ik laagje op laagje. Dan ga ik weer een keertje ‘op mijn bek’ en dan leer ik daar
ook weer van. Ik heb wel een paar gebeurtenissen die heel bijzonder waren of waar ik een
sprong heb gemaakt. De meeste vaardigheden en vooruitgang heb ik geleidelijk aan geboekt.
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Ik kan me voorstellen dat ik over vijf jaar terugkijk en dat ik dan zie dat ik grote stappen heb
gemaakt. Momenteel voelt het alsof ik mij in stapjes ontwikkel.
Ik denk dat een van de belangrijkste gebeurtenissen bij Stut mijn voorstelling Rood
Licht was over prostituees. Ik heb het zelf uitgevoerd en durfde dat voor het eerst echt aan.
Voor mijn gevoel sprong ik in het diepe. Natuurlijk is lang niet alles goed gegaan. Ik zou nu
ook wel dingen anders aanpakken, maar het was wel een gebeurtenis waardoor ik dacht dat ik
het kon en daardoor vertrouwen kreeg.
Heeft ‘Chance’ (toeval of geluk) invloed gehad op je ontwikkeling bij Stut?

Dat vind ik een pittige vraag. Ik weet niet of het echt een antwoord is op je vraag, maar ik
moet dan denken aan een moment bij Rood Licht. Daar had ik net première van gehad en het
was een bijzondere voorstelling. Niet alles was goed gegaan. Mijn docenten kwamen die dag
kijken en waren erg kritisch en dat was heel heftig. Zij zeiden: ‘we weten niet of je op deze
manier kan slagen.’ Terwijl ik echt mijn hart erin had gelegd. Ik was zo trots op alles en op
die meiden, maar zij zeiden: ‘Artistiek gezien had je nog zoveel slagen kunnen maken.’ Ik
vond het toen heel bijzonder aan Stut, dat Charlotte en Donna het echt voor mij opnamen. Ze
belden met mijn school en zeiden: ‘wij staan achter dit project. Het kan ons niet schelen wat
jullie zeggen, maar wij staan achter haar. Wij zijn de opdrachtgevers.’ Over vertrouwen
gesproken. Ik snapte wel wat mijn docenten zeiden, maar ik werd gedragen door Stut.

Bedankt. Zijn er nog onderwerpen waar je graag nog wat over wilt zeggen?

Nee, ik denk dat de belangrijkste dingen eigenlijk wel genoemd zijn. Het zit heel erg in het
luisteren, horen en kijken. Zien wat er speelt, zien wat er in iemand speelt en je open stellen.
Nieuwsgierig zijn. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen. Af en toe assertiviteit tonen.
Dat is nog in ontwikkeling.
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Bijlage 2.4: Persoonlijke interviews met Nienke Jansen – Artistiek medewerker Stut
Bijlage 2.4.1: Eerste interview op 12 juni 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Op welke wijze ben je bij Stut terecht gekomen?

Op mijn vorige opleiding hadden wij een community theatre project gehad, waarbij wij zelf
een voorstelling gingen maken. Toen hebben wij het Community Theatre Methodiek boek van
Stut gebruikt. Ik was hier überhaupt nog nooit geweest, maar had het boekje al gelezen. Dat
was eigenlijk mijn eerste kennismaking met Stut. In de colleges van Eugene heb ik erover
gehoord. Ik ging mijn bachelor scriptie schrijven en toen heb ik volgens mij Stut gewoon
opgebeld en gevraagd of dat hier kon. Ik weet niet precies hoe het ging. Ik vroeg geloof ik of
ik hier langs kon komen voor interviews, of om mee te lopen. Toen heb ik een gesprek gehad
met Donna en toen heb ik hier mijn bachelor scriptie geschreven. Voor mijn master moest ik
uiteindelijk een stage zoeken en toen dacht ik: ik weet al wie ik mail. Dat was Donna en ik
kon meteen terecht. Toen ben ik eigenlijk via mijn stage hier binnengekomen. Eigenlijk wilde
ik het liefste al bij mijn stage ook mijn scriptie schrijven, omdat ik het gewoon fijn vind dat je
én theorie én praktijk aan elkaar gekoppeld hebt. Dat je het ergens voor doet en dat het niet
out of the blue komt. Dat was eigenlijk al vrij snel bedacht, dat ik dat hier ook zou doen. Op
die manier ben ik betrokken geraakt.
Wanneer begint de stage? In februari of maart, geloof ik. In februari, want in maart
begon de Stut’s Surprise Party en daar heb ik toen inderdaad aan meegewerkt. Voor mijn
stageverslag heb ik een onderzoek geschreven naar de communicatie binnen Stut onderling.
Hoe dat verloopt tijdens zo’n hele drukke periode tijdens het jubileum, wat heel hectisch was.

Op welke wijze heb je begeleiding ontvangen sinds dat je bij Stut betrokken bent?

Tijdens mijn bachelor scriptie was er niet echt sprake van begeleiding. Er vonden toen met
name heel veel gesprekken plaats met iedereen. Ik kon ook gewoon overal terecht als ik
wilde. Dan maakte ik een afspraak met iemand. Net als wat jij hebt, je kan hier gewoon vrij
rondlopen en je ding doen en gewoon afspraken maken met wie je wilt. Je hoeft er geen
toestemming voor te vragen, dat is heel fijn. Ik kwam in een hele hectische periode
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binnenwandelen. Het maakt natuurlijk verschil of je eerst rustig kennis kunt maken of dat je
in de hectiek terecht komt. Ik heb dit echter niet als negatief ervaren. Ik vind het juist fijn om
meteen aan de slag te kunnen. Ik, die nog van vrij weinig wist. Ik had natuurlijk al het korte
lijntje met Donna, want die kende ik al. Het was dus een beetje vanzelfsprekend dat wij aan
elkaar gekoppeld waren. Donna had het heel erg druk. Toen stelde Charlotte voor dat Jochem
mijn begeleider werd. Toen werd Jochem eigenlijk mijn begeleider in dat onderzoek en dat
stageverslag. Ik kwam regelmatig naar hem toe en dan vroeg ik of wij even konden kletsen.
‘Ik wil dit en dit gaan doen, hoe denk jij daar over?’ Daarvoor had ik daar al met Donna over
gepraat. Voordat ik hier stage ging lopen, over wat zij wilde. Zij kwam ermee aan dat ze daar
onderzoek naar wilde gaan doen. Donna kon wel benoemen wat ze graag wilde, maar niet zo
goed hoe dan precies en waarom dan. Niet specifiek. Ze had eerder iets geconstateerd hier en
daar wilde ze graag wat mee. Dat was voor mij wel moeilijk, want ik had heel veel vragen aan
Donna en die kon dan niet overal antwoord op geven. Wat niet onlogisch is, omdat het haar
vraag was. Ik wist zelf niet zo goed waar ik moest beginnen. Jochem is natuurlijk
theoretischer, niet ten nadeel van Donna hoor. Het is natuurlijk logisch; zij heeft een idee en
ik moet natuurlijk uitzoeken hoe ik dat ga doen. Jochem heeft mij toen op theoretisch vlak
gewoon begeleiding gegeven. Elke keer als ik naar hem toekwam, dan kon hij mij helpen.
Elke keer als ik dan wat af had, dan stuurde ik het naar hem op en hielp hij mij daarmee. Dat
was fijn.
Praktisch gezien is Donna toch wel mijn begeleider geworden, omdat ik met het Koor
mee ging werken. Samen met Sharon en Donna. Uiteindelijk is dat toen Donna geworden.
Hoe zij mij begeleidde? In eerste instantie was het gewoon meelopen. Ja, dat was het. Toen ik
hier net was, ben ik met alles wat zij deed gewoon meegegaan, zodat ik een beetje inzicht
kreeg in wat zij deed. Bij het Koor ben ik vervolgens ook gewoon elke keer meegelopen en
uiteindelijk bood ik ook zelf dingen aan. ‘Zal ik dan dit gaan doen? Zal ik dat gaan opzetten?’
‘Nien, wil jij dat doen?’ Uiteindelijk was mijn rol het aanspreekpunt voor het Koor. Alles wat
voor het Koor geregeld moest worden rondom het jubileum. Donna hoefde zich daar even
geen zorgen om te maken. Eigenlijk ben ik er vanuit meelopen langzaam ingerold.
Op het gebied van mijn scriptie, krijg ik nu niet echt meer begeleiding. In het begin
wel, maar de scriptie staat nu echt een beetje los van wat ik hier doe. Na mijn officiële stage is
mijn stage verlengd, want ze wilden mij hier houden. Met Charlotte heb ik toen afspraken
gemaakt rondom werk en van haar uit kreeg ik de ruimte om aan mijn scriptie te werken. De
deal was dat ik dan ook hier mijn scriptie kon schrijven. Toen ben ik begeleid in de zin van
dat daar de ruimte voor was. Dat ik altijd iedereen kon interviewen die ik wilde. Donna had
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heel erg met mij meegedacht en met name heel veel interviews gehad. Donna is met me
meegegaan naar voorstellingen om het daar over te hebben. Daar was en ben ik eigenlijk nog
steeds voortrekker in, want het is gewoon mijn eigen project natuurlijk. Nu werk ik hier dan
vanaf januari officieel en daar staat die scriptie eigenlijk helemaal los van. Als ik dan af en toe
nog wat vragen heb, dan kan ik bij iedereen terecht. Dat is verder mijn eigen ding. Dan kan ik
bij Donna en Jochem terecht, op gelijkwaardig niveau. Het is leuk als je een interview hebt
met Donna en Jochem. Ten eerste is Donna van de oude garde. Ze is natuurlijk niet oud, maar
ze is wel van de eerste generatie Stut. Jochem is van de nieuwe generatie en die werkt hier
nog niet zo lang. Dat zijn al twee verschillende invalshoeken. Donna is de regisseur en
artistiek leider, dus zij is heel erg praktisch ingesteld. Zij is heel erg vanuit haar ervaring aan
het werken. Jochem is natuurlijk heel theoretisch ingesteld. Het is heel leuk om hen in gesprek
te hebben, want ze voeden elkaar. Tijdens het gesprek hebben zij soms al gesprekken wat zij
van dingen vinden en hoor je altijd twee invalshoeken. Dat vind ik het voordeel aan hun
beiden.

Op welke manier zou jij talent omschrijven?

Daar heb ik nog nooit goed over na gedacht. Wat een goede vraag. Je kan natuurlijk zeggen
dat iemand ergens heel erg goed in is, maar dan vind ik het niet altijd een talent. Talent heeft
ook iets bijzonders. Het hoeft niet te zijn wat een ander niet heeft. Ik zit even hardop te
denken. Ik denk dat talent ook al iets is wat je zelf graag doet. Alhoewel, sommige mensen
zijn heel goed in schilderen en die hebben daar ook geen plezier aan. Mag ik daar heel even
over nadenken? Ik vind het lastig. Ik denk dat het ten eerste iets is wat je soms niet altijd zelf
door hebt en een ander bij je kan ontdekken. Dat het ook iets is waar je je in kan ontwikkelen.
Dat je er niet perse mee geboren hoeft te zijn, maar waar je ook zelf een stukje vertrouwen in
moet hebben dat je dat hebt. Of in ieder geval dat de ander jou vertrouwen daarin geeft. Ik ga
er even over nadenken, ik weet het even niet. Wat een goede vraag.

Helpt het om het even op te schrijven?

Ik herken talent in heel veel zaken. Ieder mens heeft ontzettend veel kwaliteiten in zich. Je
weet echter de ene kwaliteit beter te ontwikkelen dan de ander. Ik denk dat dát talent is. Dat
betekent dus dat veel mensen uiteindelijk dezelfde kwaliteiten hebben, ze hebben echter
verschillende kwaliteiten doorontwikkeld. Daar ligt het talent: dat jij nou net die kwaliteit
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makkelijk weet door te ontwikkelen door je persoonlijkheid en bijvoorbeeld je
omstandigheden.
Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen talenten hebben, alleen dat lang niet iedereen
dat doorheeft. Ik denk dat dát ook weer iets is wat Stut doet, als je daar weer op terugkomt.
Stut zoekt ook naar talent. Ik vind talent zo’n groot woord. Misschien gaat het eerder over de
kracht van iemand. Wat iemand dan misschien nog niet beseft, dat het een kracht kan zijn.
Wat je kan gaan inzetten of kan gaan gebruiken en dat je daarvoor moet leren open te staan,
om dat bij jezelf te ontdekken. De omstandigheden moeten er ook zijn. Om dat door te
kunnen ontwikkelen en dan kun je jezelf denk ik ontwikkelen tot een talent. Ik denk dat het
niet per definitie al een talent is, je moet wel een keuze maken. Of daarachter komen of
ontdekken, dat je er iets mee gaat doen. Dan kan het een talent worden denk ik.

Welke rol heeft Stut gespeeld in jouw talentontwikkeling?

Volgens mij heb je hem daar liggen; de voordracht van de CreaAwards. Dat heb ik daar ook
in geschreven namelijk. Wat bijvoorbeeld Donna doet in haar werk, is de kracht opzoeken van
spelers. Zij laat die zien of haalt die kracht uit hen. Wat zij in haar regisseren doet, dat doet ze
denk ik ook wel bij stagiaires of verschillende makers. Dat doet ze door iemand heel erg de
ruimte te geven en heel erg vrij te laten. Waardoor je af en toe gewoon grote fouten kan
maken, maar daardoor kom je er ook weer achter wat je wél goed kan.
Die mensen van de CreaAwards stelden mij die vragen ook. Dat vind ik eigenlijk een
beetje moeilijk. Ik denk dat het ook erg te maken heeft met wat ik net zei, dat je je ook moet
leren openstellen daarvoor. Ik denk dat het daarom gaat; dat Donna mij ook wel in die zin
heel erg vrij heeft gelaten of soms ook in het diepe heeft gegooid. Dat ik het zelf moest gaan
doen, waardoor je dat wel móet gaan ontdekken bij jezelf. Waar jou krachten liggen, omdat er
anders niets gebeurt. Bijvoorbeeld bij mijn werkzaamheden met het Koor. ‘Neem jij dit op
je?’ Dan moest ik het ook zelf gaan ontdekken; hoe ik dat moest aanpakken. Ik kan natuurlijk
aan Donna vragen over hoe ik iets moet doen, maar je zoekt toch je eigen weg erin. Wat jij
denkt dat belangrijk is om te doen. Ik denk dat je daardoor leert waar jou eigen krachten
liggen en daardoor stel je je open. Daardoor ga je iets ontwikkelen wat een talent kan worden.

Beschouw jij jezelf als talentvol?

Wat een lastige vraag. Nee, ik denk niet dat ik talentvol ben. De afstudeervoorstelling bij mijn
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vorige studie had ik samen met een studiegenootje gemaakt. Die ging erover dat ik niet één
ding heb waar ik heel goed in ben, maar ik kan van alles zeg maar een klein beetje. Niet van
alles, maar van veel kan ik een klein beetje. Daar weet ik een beetje vanaf of kan ik me
makkelijk in mengen of aanpassen. Er is niet één ding waar ik in uitspring, maar misschien
ben ik daar wel goed in. Dat ik mijzelf makkelijk kan aanpassen aan situaties en dat ik daar
wel gemakkelijk een weg in kan vinden. Misschien is dat het.
Talent, bij talent denk ik heel snel aan zoiets groots. Dat je bijvoorbeeld héél goed kan
zingen of héél goed kan sporten. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, denk ik. Ik vind Charlotte
bijvoorbeeld wel een talent in hoe zij heel zakelijk kan zijn. Tegelijkertijd kan zij ook, als het
om privédingen gaat, ontzettend de lieve moeder zijn die je even opvangt als er wat is. Zij kan
dat heel goed scheiden en tegelijkertijd combineren en dat vind ik een heel groot talent. Dat
zou ik wel willen leren. Zo werkt een mens nog niet per se. Ik weet niet of ik mijzelf echt een
talent zou noemen. Je kan wel zeggen waar je goed in bent. Ik denk dat mijn
aanpassingsvermogen wel een talent is. Dat heb ik hier goed kunnen inzetten, door met
verschillende ‘lagen uit de samenleving’ te werken. Op die manier heb ik dit talent ook
kunnen door ontwikkelen.

Heb je meer talenten ontwikkeld tijdens je periode bij Stut?

Het zit al een beetje in je. Hier krijg je de ruimte om dan te ontdekken waar het zit. Dat is wel
gebeurd, dat heb ik wel hier ervaren. Bijvoorbeeld met zo’n groep als het StutKoor; allemaal
verschillende mensen waarbij ieder zijn verhaal heeft en er heel wat groepsdynamische
processen gaande zijn. Dat zie ik wel heel erg als een uitdaging en daar kan ik wel goed mee
omgaan en daar kan ik ook wel plezier uit halen. Dat is niet de doelgroep waar Sharon
bijvoorbeeld aansluiting mee heeft. Deze groep vormt een uitdaging, wat betreft hun
persoonlijke ervaringen, verhalen en groepsdynamische processen. Het is gewoon een hele
moeilijke groep af en toe. Ik denk dat wel hier heb ontdekt, dat dát wel mijn ding is. Dat ik er
plezier aan beleef. Ik denk dat ik hier wel een talent heb ontdekt en ontwikkeld dat ik goed
met groepsdynamische processen om kan gaan en deze ook leer te sturen. Dat ik daar ook in
door wil en dat het me ook wel goed af gaat. Dat heb ik hier wel ontdekt.

Zijn er vergelijkbare talenten die je bij Stut hebt ontwikkeld?
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Het organiseren van dingen, daar wordt je hier ook in uitgedaagd natuurlijk. Om van alles te
regelen en te organiseren. Dat je op tijd dingen op een rijtje hebt. Voor Donna regel ik voor
het Koor bijvoorbeeld veel en voor de productie van Verwacht! ook. Dat vind ik ook wel leuk
om te doen.
Even iets heel anders hoor, ik zit even na te denken. Het zijn eigenlijk met name
allemaal aspecten, dat ik het moeilijk vind om het talentontwikkeling te noemen. Ik ben
namelijk nog niet zover dat je iets een talent kan noemen. Ik heb hier wel heel veel dingen
ontdekt over mijzelf die ik graag wil of die ik leuk vind. Waar ik bijvoorbeeld goed in ben of
minder goed. Ik denk dat ik het voor mijzelf beter zo kan noemen, anders voelt het zo groot.
Dat is het niet. De manier van werken en de manier van omgaan met mensen hier, dat ligt mij
wel. Dat is iets waarvan ik ook wel denk dat dát al ergens zat en dat het hier eruit is gekomen.
Daar is ruimte voor geweest. Met de manier van werken bedoel ik dat je echt geïnteresseerd
bent in mensen. Dat je echt naar ze luistert en dat het je heel erg inspireert. Misschien heeft
zich hier wel een talent van mij ontwikkeld. Ik was altijd al geïnteresseerd in mensen en stel
graag vragen. Van Donna heb ik geleerd hoe je dit toe kan passen in dit werk en dat je met
een integere houding bijna iedereen open kan stellen.

Ben je gestimuleerd door Stut in je talentontwikkeling?

Ja, ik moest wel. Omdat ik gewoon moest gaan. Het zijn bij mij altijd twee verschillende
dingen. Bijvoorbeeld enerzijds het werken met zo’n Koor, het maken en op het artistieke vlak
bezig te zijn. Anderzijds het praktische gedeelte, dat is natuurlijk iets wat ik heel erg bij mijn
vorige studie heb toegepast. Ik haal die twee aspecten soms door elkaar. Het heeft minder te
maken met de theoretische studie die ik nu doe. Op dat artistieke vlak ben ik zeker
gestimuleerd, in de zin van dat je heel veel ziet, mee kan kijken en betrokken wordt. Er wordt
ook gevraagd wat je ergens van vindt. Je moet jezelf ook leren verwoorden en hier met dat
Koor aan de slag gaan. Je moet alles wat je tijdens je studie en vorige stages geleerd hebt
toepassen. Omdat je gewoon meteen staat en er staat niemand naast je om je op te vangen.
Charlotte heeft mij als het om mijn huidige studie gaat, gestimuleerd door mails met
theoretische inhoud door te sturen. Dan vraag zij of ik die even wil oppakken. Dat zijn dan
geen grote dingen, maar wel het onder woorden brengen van iets of natuurlijk die publicatie
samen met Jochem. Dat is wel iets geweest, wat ik tijdens die studie heb geleerd; het
analyseren, het bij elkaar koppelen van dingen, het onderzoeken, het zoeken en alles op een
rijtje krijgen. Dat heb ik bij die redactie assistentie bij Jochem natuurlijk wel heel erg
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toegepast en ben ik heel erg in gestimuleerd om dat toe te gaan passen. Ik denk niet dat dat
een bewuste keuze geweest is van Charlotte van: ‘laat Nienke het maar doen, daar kan ze zich
in gaan ontwikkelen.’ Dat denk ik niet. Ik denk dat het wel meer was dat zij vond dat ik daar
geschikt voor ben, dat ik dat leuk vind en dat mijn studie daar op aansluit. Ik weet niet hoe
Charlotte erover denkt, maar ik denk niet dat ze bewust was van dat het een leerpuntje voor
mij moest zijn. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Daar is ook geen beginnen aan natuurlijk, om
dat voor iedereen zo te bedenken. Dat hoeft denk ik ook niet altijd, want dat zou ook gewoon
heel geforceerd worden als dat bij alles zo was. Ik denk dat het ook veel beter is dat het op een
natuurlijke wijze gaat.

Zijn er bepaalde factoren vanuit de organisatie geweest die jou belemmerd hebben in je
talentontwikkeling bij Stut?

Nou niet door Stut persoonlijk, maar wel door het geld wat Stut heeft. Daar kan Stut vrij
weinig aan doen. Belemmerd vind ik zo’n negatief woord. Ik heb bijvoorbeeld een
voortgangsgesprek gehad met Charlotte en dan hoor ik dat Stut heel graag meer op het gebied
van educatie wil doen. Dat is mijn terrein. Ik heb al een paar keer aangeboden dat ik dat wil
doen, daarover wil nadenken en bijvoorbeeld workshops wil gaan opzetten of contact wil
opnemen met scholen. Daar is dan geen ruimte voor. Terwijl ik wel meerdere keren aan heb
gegeven dat ik dat graag wil. Dat heeft ook te maken met dat daar dan geen budget voor is.
Terwijl ik het dan binnen het aantal uren die ik nu heb wil doen en wil kijken wat daar
uitkomt. Dat vond ik wel jammer. Ik vind het zonde, omdat ik denk dat het een goede
investering is voor Stut en dat er veel uit te halen valt. Tegelijkertijd is het ook heel
begrijpelijk als het om financiële problemen gaat. Dan zijn dit soort dingen de eerste aspecten
die je eventjes op een halt zet. Belemmeren is niet het goede woord. Terwijl ik me daar ook
zelf in had kunnen ontwikkelen. Omdat het iets is wat ik graag wilde onderzoeken en waarvan
ik wil kijken of ik het kan. Dat leek me wel een uitdaging, om dat te gaan ondernemen. Er is
daar in vergaderingen ook wel veel over gesproken en veel over nagedacht. Dat bleef elke
keer liggen en dat vind ik dan jammer. Dat wil ik dan oppakken en dan kan dat niet. Ik heb
het toen in een gesprek met Charlotte erover gehad en daar zijn nu de uren niet voor. Dan
houdt het op. Het geld is er ook niet voor. Dat vind ik jammer. Dat is voor Charlotte net zo
jammer hoor, daar niet van.
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Zou je nog beter gestimuleerd kunnen worden in je talentontwikkeling door Stut?

Ja, als er geld was altijd. Dan had ik van alles geweten wat ik had willen doen. Of ik nu nog
meer gestimuleerd kan worden? Nu denk ik niet meer, maar toen wel. Ik kwam in een hele
hectische periode binnen en dan kan Stut alle handen gebruiken die er zijn. Ik had wel meer
gestimuleerd kunnen worden als er bijvoorbeeld eerder vanuit rust bedacht was wat een
stagiaire kon gaan betekenen. Dat kan later een meer gedetailleerde invulling worden.
Waarbij afgesproken wordt hoe vaak iemand begeleiding krijgt en door wie. Als dat bewuster
was gegaan, dan had ik meer stimulering ervaren. Daar kunnen ze echt helemaal niets aan
doen, want het was een hele gekke periode.
In het vervolg is het misschien handig om daar bewust over na te denken, bijvoorbeeld
bij stagiaires. Ik moest af en toe vragen wat ik kon gaan doen. Als je daar misschien niet
assertief genoeg voor bent, dan ga je wellicht soms zwemmen en zoeken. Ik merk dat het ook
verschilt per opleiding hoor. Stagiaire Liselotte heeft bijvoorbeeld iedere week een gesprek
over haar leerpunten voor de komende tijd. Wij moeten natuurlijk gewoon zelfstandig ons
ding kunnen doen en dat gaat allemaal goed. Dan bedoel ik de ideale situatie, dat er dan
voordat iemand hier komt afspraken worden gemaakt. In principe gaat het volgens mij met
mbo- en hbo studenten ook al op die manier.
Dan heb ik het echt alleen over mijn ervaring, om meer heldere plannen te maken
voordat je aan de slag gaat. Aan de ene kant vind ik het heel fijn dat je gewoon gaat en doet
wat op je pad komt. Dat wil ik ook heel graag en vind ik ook veel leuker. Ik denk dat het voor
een bepaald gedeelte wel handig is dat het hele team weet wat er van jou verwacht wordt. Dat
je een klein gedeelte hebt wat al een beetje vaststaat en een gedeelte wat gewoon verder
ingevuld kan worden. Ik had natuurlijk al wel dat het vaststond dat ik dat onderzoek zou gaan
doen. De precieze invulling daarvan was nog onduidelijk, maar dat kwam ook pas met de tijd.
Toen Jochem mij ging helpen daarmee. Het stond ook vast dat ik met het Koor ging werken.
Aan de andere kant is dat ook gewoon prima gegaan ook.
Nee. Ik kom er aan de ene kant ook weer een beetje op terug, omdat ik denk dat het
juist misschien ook wel heel goed is wanneer je ergens komt en het nog niet precies helder is.
Omdat je daarin juist ook wordt uitgedaagd; om voor jezelf op te komen en te vragen wat je
kan gaan doen. Je kan zelf al dingen op je nemen en zien. Aan de andere kant is het ook een
heel groot voordeel. Dat er de ruimte is om eerst te kijken naar wat er allemaal gebeurt,
voordat je meteen aan de slag gaat. Je kan gewoon meedraaien en meekijken. Dat je eerst ziet
hoe de cultuur hier is en dan steeds meer dingen oppakt. Aan de andere kant is het ook een
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heel groot voordeel, daar leer je ook weer heel goed van. Ja, eigenlijk heeft het voor mij een
beetje twee kanten.
Ik bedoel hier te zeggen dat Stut stagiaires efficiënter in kan zetten, door een
duidelijke opdracht en einddoel te kiezen. Als stagiair kan je daar alsnog je eigen weg in
vinden. Ik denk dat Stut er meer uit kan halen. Ik denk dat je wel meer gestimuleerd zou
kunnen worden. Bijvoorbeeld door bewust met het team na te denken voordat je stagiaires
aanneemt over wat iemand kan gaan doen. Ik wil nog even benadrukken dat het echt in mijn
situatie zo was, omdat ik op een heel hectisch moment hier binnenkwam. Er was natuurlijk
een reorganisatie bezig. Toen was het net de overgang naar een soort nieuw team, zo zal ik het
maar even noemen. Charlotte was net ziek geweest en die was net een beetje terug. Sharon
was net terug van zwangerschapsverlof. Het stond toen ook al een beetje op losse poten
allemaal en iedereen ging er wel helemaal tegenaan. Achteraf voel je wel dat er een tijdje
niemand aan het stuur is geweest en dat iedereen het goed heeft opgelost voor zichzelf.
Daardoor nam iemand véél te veel hooi op zijn vork. Iemand anders werd niet benut in zijn
werk en daar kwam ik middenin lopen. Het was ook niet zo gek dat er niet meteen iemand
was die heel concreet kon vertellen wat ik kon gaan doen. Dat is ook heel erg logisch. Het
was ook de situatie, maar ik denk dat het dan in die zin wel goed is als er van tevoren even
bewust een moment wordt genomen om daar over na te denken. ‘Wat kunnen we iemand gaan
aanbieden of waarvoor vragen we nieuwe stagiaires?’ Er is altijd ruimte hier voor stagiaires.
Ik denk dat het voor Stut ook heel voordelig kan zijn als daar heel bewust over wordt
nagedacht. ‘De komende tijd wordt het een drukke periode op productioneel gebied, laten we
een stagiaire productie gaan zoeken.’

Op welke manier zou jij op dit moment beter gestimuleerd kunnen worden door Stut?

Ik word wel heel erg gemotiveerd, ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen. Je krijgt
echt het gevoel dat je gewaardeerd wordt voor wie je bent en wat je doet. Daardoor wordt je
ook zelfverzekerder en dan ga je ook meer aan, dan vertrouw je meer op jezelf. Dat is iets
waar Stut heel goed in is, je zelfvertrouwen geven. Dat is echt een hele grote kracht van Stut.
Dat past Stut al in het werk toe in het creëren van voorstellingen met de spelers, maar zij
passen het ook echt toe bij beginnende mensen. Het team onderling en de stagiaires.
Ik denk dat het heel belangrijk is.
Ik zou heel veel willen doen. Ik vertelde net al dat ik graag een workshop wil opzetten
143

en een voorstelling wil maken. Daar ben ik zelf erg gemotiveerd in en Stut geeft mij ook het
gevoel dat ik dat kan proberen. Uiteindelijk is er dan niet genoeg geld of tijd en daar loop ik
dan tegenaan. Daar had ik me dan verder in door kunnen ontwikkelen, maar dat is gewoon
jammer. Dan zou Stut echt een apart potje talentontwikkeling moeten hebben, wat ze nu gaan
doen. Op dit moment komt daar ruimte voor, dus wat dat betreft is het ideaal. Dat soort
dingen kan je dan wel door iemand laten doen. Ik denk dat het ook voordelig is, voor zowel
de persoon in kwestie of voor mijzelf bijvoorbeeld. Omdat je heel veel kan leren. Wel in een
veilige omgeving, waar je ook wordt opgevangen als het fout zou gaan. Je gaat niet heel hard
onderuit, maar gewoon een piep klein beetje om van te leren. Ik denk dat het voor Stut ook
heel voordelig zou zijn. Je hebt constant frisse winden en nieuwe ideeën. Nieuwe jonge
energie om dingen aan te pakken zou heel goed zijn om die ontwikkeling van Stut zelf te
blijven behouden. Ik denk dat het voor beide partijen heel goed is om daar ruimte en geld
voor vrij te maken, maar dat hebben ze niet in de hand natuurlijk. Dat kan je ze niet kwalijk
nemen, dan moeten zij subsidie krijgen.

Zou jij het als stimulans ervaren als er intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd voor
jou een de andere nieuwe professionals?

Ik mis het niet. Nee. Als ze dat zouden vragen, dan zou ik niet meteen zeggen dat we dat
moeten gaan doen. Omdat dat al op een natuurlijke wijze gaat. Op het moment dat je even een
kopje koffie drinkt of even een sigaretje rookt, dan heb je het met elkaar over hoe het gaat en
bijvoorbeeld wat er niet goed ging. Iemand geeft dan tips over hoe je het beter kan aanpakken.
Dat is hier de hele cultuur; iedereen luistert naar elkaar en geeft elkaar tips. Vangt elkaar op of
motiveert elkaar. Ik denk dat daar geen aparte bijeenkomsten voor georganiseerd moeten
worden. Het voelt nu niet zo, dat het nodig is. Misschien als er nieuwe jonge talenten komen.
Als je bijvoorbeeld een paar stagiaires hebt. Stel je hebt bijvoorbeeld vier stagiaires, iemand
van het mbo en iemand van het hbo en twee personen van de universiteit. Zij komen hier
allemaal in februari binnen. Dan zou het ideaal zijn, om dat eens in de zoveel tijd met het hele
stagiaireclubje te doen. Dat zij ervaringen kunnen uitwisselen, ongeacht van wat voor niveau
ze zijn. Ik denk dat het voor de jonge makers of mensen die hier werken niet direct nodig is.
Dat het hier al gebeurt.

Ik wil graag een model aan je voorleggen. Het is het talentontwikkelingsmodel van
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onderwijspsycholoog Françoys Gagné. Hij ontwikkelde dit model om precies te omschrijven
op welke manier talent tot ontwikkeling kan worden.
The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

Begaafdheid (Gifts =G) kan zich volgens dit model ontwikkelen tot competenties of talent
(Talents =T) middels het doormaken van een ontwikkelingsproces (Developmental Process
=D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of belemmeren door hun
aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de omgevingsgebonden
(Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de ‘chance’ factor (geluk of
toeval) die zowel van invloed kan zijn op de gaven, de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces. Kan je een reactie geven hierop?

Wat leuk dit, best een handig schema. Ja, ik vind het heel interessant. Dit soort dingetjes, daar
hou ik altijd wel van. Ik zou het nog even een keer goed moeten bekijken. Maar heeft dit
overal invloed op? Ik heb niet het idee dat je fysieke gesteldheid zozeer invloed hoeft te
hebben op je academische competentie. Als je bijvoorbeeld heel ziek bent, dan heeft het
natuurlijk wel weer invloed op je academische competenties. Leuk zeg. Ook dat je milieu en
alles ook meewerkt in je ontwikkelingsproces. Leuk. Ja, ik vind het heel interessant, maar
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vanuit welke invalshoek wil je dat ik reageer?

Als je naar de gebieden van begaafdheid kijkt, waar zou jij jezelf indelen in het geval van
begaafdheid?

Creatief en sociaal denk ik. Ja. Nu je dit zo zegt, denk ik dat je ontwikkeling bijvoorbeeld
ook weer heel erg beïnvloedt wordt door de katalysatoren. Dat het niet perse je aanleg hoeft te
zijn. Ik denk wel dat creativiteit mijn aanleg is. Ik schijn al in mijn moeders buik gedanst te
hebben, zodra zij muziek aanzette. Ik denk dat het wel redelijk in mij zit. Ook niet overdreven
veel. Als je het hebt over je werkveld, dat is wel creatief. Sociaal, zit dat in mij? Dat kan ik
ook van mijn opvoeding hebben meegekregen. In ieder geval het creatieve en misschien toch
ook een beetje het sociale aspect Ik zit in ieder geval in het creatieve en sociale hoekje.

Als je naar de talentgebieden kijkt, welk gebied of welke gebieden zijn wanneer er sprake is
van talent, van toepassing op je periode bij Stut?

Ik doe natuurlijk wel een academische studie. Ik zou mijzelf niet academisch noemen. Het
had net zo goed kunnen zijn dat ik dat niet had kunnen doen, omdat het mij niet gelukt was
bijvoorbeeld. Het is nog steeds niet gelukt, maar je snapt wat ik bedoel. Dat zou niet het eerste
zijn waar ik mijzelf onder zou benoemen, als je dat zou moeten doen. Dan zou ik eerder op
het artistieke en sociale gebied weer uitkomen. Als ik kijk naar wat er in mijn leven speelt,
dan is dat het academische aspect. Dat academische gedeelte komt dan denk ik ook juist
vanuit die creativiteit tot uiting. In eerste instantie kom ik weer op artistiek en sociaal uit.

In hoeverre ben je in je talentontwikkeling bij Stut gestimuleerd door je familie of ouders?

Tijdens mijn periode bij Stut gemotiveerd? Kan ik mijn vriend ook noemen?

Jazeker.

Hij heeft me heel erg gemotiveerd. Hij vindt het allemaal heel erg leuk wat ik doe en hij ziet
dat ik er blij van word. In de avond haalt hij me weleens op, omdat hij weet dat het belangrijk
voor me is. Of ik kan de auto even lenen. In die zin. Hij komt ook kijken naar voorstellingen.
Mijn ouders wonen ver weg, maar die horen ook mijn verhalen. Zij vinden het allemaal leuk
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of zij komen kijken als ze tijd hebben. Daarin ben ik wel gestimuleerd.

Hebben eigenschappen vanuit jezelf ervoor gezorgd dat je talent ontwikkelde bij Stut?

Inzet, denk ik. Als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het ook gewoon altijd. Dan
geef ik niet zomaar op. Dus dat is een soort wilskracht misschien meer. Ja, dat denk ik.

Zijn er nog andere persoonlijke eigenschappen bekeken vanuit de intrapersoonlijke
katalysator uit het schema van Gagné die niet aan de orde zijn gekomen, maar wel een rol
hebben gespeeld bij Stut?

Ja, dat klopt wel. Motivatie en wilskracht vind ik een beetje bij elkaar passen. Ja; motivatie en
passie, die sowieso. Ik zit nog even te denken over mijn ingezoomde periode bij Stut. Wat er
uit mijzelf komt of waar ik mij in heb ontwikkeld bij Stut? Want het kan alle twee. Wat er uit
mijzelf komt is al een beetje creatief en een beetje sociaal en dat heeft zich steeds in de loop
der jaren denk ik doorontwikkeld. Ik denk dat ik me hier met name op sociaal vlak heb
ontwikkeld, want dat is waar ik het meeste mee bezig ben. Ik heb natuurlijk nog niets gemaakt
hier. Op het artistieke gebied heb ik me wel ontwikkeld in de zin van dat ik heel veel gezien
heb en ideeën en inspiratie heb gekregen. Dat wel, maar nog niet in het maken. Dat heb ik tot
nu toe nog niet gedaan.
Mag ik nog een aanvulling geven? Want als je het hebt over de periode bij Stut, dan
heb ik me natuurlijk op academisch niveau wel ontwikkeld doordat ik hier de ruimte heb
gekregen om mijn scriptie te schrijven. Iedereen had de kennis van het vak en hebben mij
daarmee geholpen. In die zin denk ik dat het ook hier aan de orde is geweest.
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Bijlage 2.4.2: Tweede interview met Nienke Jansen op 18 september 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Welke werkzaamheden voer je momenteel uit bij Stut?

Ik ben nog steeds betrokken bij het StutKoor en Verwacht!. Verwacht! is ook wel veel
invallen nu, omdat er een aantal spelers niet zijn. Natuurlijk ben ik ook bezig met het hele
organiseren er omheen. We gaan naar de Krakeling in Amsterdam aanstaande zondag en
daarna hebben we ook twee voorstellingen in De Nieuwe Jutter in Utrecht. Dat is wel heel erg
leuk. We hebben natuurlijk met de Henry Girls het hele Ierland project gehad.
Dat was heel leuk. We zijn natuurlijk in Juli naar Ierland geweest met zijn allen en
toen dacht ik: oh, spannend met dat Koor. Dat was helemaal te gek. Het was echt een heel
groot succes en het is boven verwachting goed gegaan. Het is natuurlijk wel een risico als je
mensen meeneemt die het heel spannend vinden om naar het buitenland te gaan. Dan moet je
nog maar kijken hoe dat gaat natuurlijk. Dat ging heel goed.
Ik heb sinds kort ook de coördinatie van de expertiseoverdracht en de workshops op
me gekregen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik ga nu een beetje boven het geheel hangen en
bedenken wat Stut te bieden heeft. Wat willen de workshopleiders allemaal geven? Dat ga ik
verzamelen en dan moet ik instanties en scholen zien te bereiken om te kijken of we die
workshops kunnen verkopen. Dat is wel heel erg leuk. Die workshops kunnen bij Stut zelf
plaatsvinden, of op locatie. Op scholen kunnen workshops gegeven worden, of tijdens
bedrijfsuitjes of teambuilding activiteiten bij bedrijven. Van alles is mogelijk. Of
vrijgezellenfeestjes. Ja, we moeten heel breed leren denken. Stut heeft natuurlijk best wel een
expertise na zoveel jaar. Die wordt wel geuit in voorstellingen en her en der ook wel in
workshops. Donna heeft natuurlijk regelmatig een praatje, bijvoorbeeld op de HKU of de HU.
Dat moet nu echt iets structureels worden wat Stut aan kan bieden. Op die manier. Daar ben ik
op gezet, heel leuk. Ook helemaal vanaf het begin af aan, dus dat is ook wel een
verantwoordelijkheid. Een leuke verantwoordelijkheid. Kijken wat er te halen valt en bij wie.
Wat willen ze? Wat hebben ze nodig en wat is ons aanbod en aan wie kunnen we dat gaan
verkopen? Dat is mijn project nu geworden. Sinds twee weken.
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Ik wil graag nog even met je kijken naar een specifiek element uit het model van Françoys
Gagné. Je hebt namelijk het fysieke, culturele, sociale en familiale milieu. Etniciteit speelt
binnen het milieuelement ook een rol. Dat is bijvoorbeeld de sociaal-culturele identiteit die
een groep mensen bij elkaar brengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan religie, taal, cultuur of
nationaliteit. Is dit element op jou van toepassing bij Stut?

Nee, niet in de grote zin. Wel in kleine dingen. Ik weet niet of dat hier onder valt. Ik ben op
mijn zesde verhuisd naar Friesland en daar heb ik tot drie jaar geleden gewoond. Het is
misschien geen etniciteit, maar het is wel een soort plek in Nederland. Dat denk ik wel. Toen
ik naar Friesland verhuisde, was ik die westerling met die ‘r’. Toen ik daar een paar jaar
woonde en mijn familie kwam, zeiden zij: ‘jij praat ook echt Fries.’ Nu woon ik hier en als ik
nu een Fries hoor praten, denk ik: oh, ik ben thuis. Ik hoor eigenlijk net niet ergens bij en
daardoor voel ik me ook overal thuis misschien. Ik weet niet of dat hier van toepassing is,
maar dat is iets wat in mij opkomt. Ik ben niet aangesloten bij een kerk of een gemeenschap.
Misschien heeft het ermee te maken dat mijn vader boer is. Dat heeft wel invloed. Dat heeft
voor mij te maken met cultuur. Het is namelijk wel altijd een heel belangrijk deel van mijn
leven geweest. Omdat het toch een soort subcultuur is, heb ik het idee. Het is niet dat ik half
Frans ben of zwaar gereformeerd. Zo iets groots heb ik niet.

Ik wil graag even met je kijken naar de personen die invloed hebben gehad op je
talentontwikkeling bij Stut. Bijvoorbeeld de ‘peers’, de ontwikkelingsgelijken die hier bij
Stut rondlopen en die jou beïnvloeden in je talentontwikkeling. Bijvoorbeeld een Eline of
een Sara waarmee je een bepaalde uitwisseling hebt wat invloed heeft op je
talentontwikkeling. Is dat van toepassing op je periode bij Stut?

Nee. Ja, dat ervaar ik met hun inderdaad. Dat heeft te maken met twee dingen. Het eerste is
dat ik veel uitwisseling heb, juist met mensen die verder zijn dan ik. Ik wissel bijvoorbeeld
veel ervaringen uit met Donna. Kyra staat qua leeftijd en opleiding wel weer gelijk aan mij,
dus die kan je in die zin wel zien als een peer. Met Eline en Sara heb ik niet zo heel erg die
uitwisseling qua ervaringen. Behalve persoonlijke dingen, maar niet werk gerelateerd. Bij de
team-dag van afgelopen week heb ik ontdekt dat ik samen met Eline, Sara en Kyra hetzelfde
denk over cultureel ondernemen. Wij voelen ons een beetje de jonge generatie die heel veel
kansen zien. Charlotte en Donna zitten natuurlijk al zo lang in het vak, dat zij bijvoorbeeld die
kansen anders zien dan wij. Of niet meer zien of juist allang gepasseerd zijn en weten: dat
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gaat niet meer werken. Eigenlijk zijn het twee dingen. Dat laatste heb ik met de jonge club
hier. Als het gaat om dingen leren en uitwisselen, is het juist weer de oude.

Is een mentor bij Stut op jou van toepassing? Een meer ervaren werknemer waar jij van
kan leren?

Toen ik hier begon was Donna wel echt mijn mentor. Nog steeds wel een beetje hoor. Als er
iets is, dan ga ik altijd wel even naar Donna toe. Zij was wel mijn mentor omdat ik altijd veel
persoonlijke gesprekken met haar heb gehad. Zij was mijn stagebegeleider, samen met
Jochem. Uiteindelijk was zij toch iemand met wie ik veel persoonlijker contact had. Waardoor
ik groeide in mijn ontwikkeling. Doordat zij dingen benoemt die zij bij mij ziet, die ik dan
weer kan ontwikkelen. Ik zie haar wel als mijn mentor. Jochem was ook mijn begeleider,
maar die zie ik niet als mijn mentor. Dat heeft denk ik ook een persoonlijk aspect. In heel veel
dingen liggen we op een lijn en kan ik veel van haar leren. Ik kan ook veel van Jochem leren,
maar niet perse op persoonlijk vlak.

Zijn er meerdere mentoren hier bij Stut op jou van toepassing?

Er zijn meer ervaren mensen waar ik van kan leren, maar dat heeft ook met vakgebied te
maken. Ik kan ook heel veel van Kyra leren, maar dat is omdat Kyra voor andere dingen
gestudeerd heeft dan ik. Misschien zie ik haar ook weer een beetje als mijn mentor. Ik kan van
Charlotte heel veel leren op het gebied van groepen aanspreken. Zij weet bepaalde situaties
heel goed te verwoorden en kan erg goed de boel bij elkaar houden. Daar zie ik een kracht van
haar. Zo pik ik van iedereen wat op. Als ik aan een mentor denk, dan denk ik ook aan iemand
met wie je ook op persoonlijk vlak goed contact hebt. Zodat diegene ook ziet wie jij echt bent.
Ik heb natuurlijk hier ook wel op persoonlijk vlak contact. Is het iemand die ouder is dan ik?
Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk eigenlijk dat je op meerdere vlakken van mensen
sowieso altijd wel kan leren. Zo kan ik van iedereen die hier werkt bij Stut wel wat
opnoemen, waar diegene dan mijn voorbeeld in zou zijn. Een mentor hebben is voor mij meer
dan alleen iets leren van iemand en daarom noem ik Donna denk ik.

Heeft je familie invloed gehad op je talentontwikkeling bij Stut?

Mijn familie hebben het wel erg leuk gevonden wat ik deed, maar ik had het zonder hun ook
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wel gedaan. Vrienden van mij die hetzelfde werk doen of in het theater zitten, die vinden het
natuurlijk sowieso helemaal leuk. Zij zeggen: ‘dat moet je doen.’ Goede vrienden van mij die
weten wel veel van wat ik hier doe en die stimuleren mij daar wel in. Zij zullen niet zeggen:
‘Neem even lekker een dagje vrij als je geen zin hebt.’ Die nemen het wel serieus. Ik denk dat
ik daarin wel gestimuleerd wordt. Met name is het gewoon interesse.

Zijn persoonlijke eigenschappen uit de intrapersoonlijke katalysator uit het model van
Gagné op je periode bij Stut van toepassing?

Ja. Ik denk wel dat ik, dat is vreselijk om over jezelf te zeggen, wel een toegankelijke
uitstraling heb. Ik ben niet iemand die heel erg gereserveerd overkomt en dat is natuurlijk in
het voordeel bij het StutKoor geweest. Die hebben dat juist nodig, iemand die toegankelijk is.

Zijn er andere fysieke kenmerken die niet genoemd zijn, maar wel een rol spelen?

Daar kan ik zo niet opkomen.

In hoeverre is de karaktercategorie op je periode bij Stut van toepassing?

Als ik echt ergens volledig van overtuigd ben, dan kan het temperament in mij wel opkomen.
Dan weet ik gewoon zo zeker dat iets zo is, dan wil alles in mij die ander daar ook van
overtuigen. Of dat invloed heeft gehad hier? Ik denk wel dat als ik me ergens in vastbijt, dat
ik dat niet meer zomaar loslaat. Dat staat denk ik een beetje met die motivatie en wilskracht in
verbinding. Daar ga ik zo op in. Ik probeer het elke keer te koppelen aan wat voor invloed het
heeft gehad op mijn werk hier. Dat vergeet ik elke keer. Dan denk ik eerst: wie ben ik zelf en
dan denk ik: heeft dat invloed gehad? Ik denk niet dat het veel invloed heeft gehad. Ik denk
wel dat je niet over je heen moet laten lopen hier, dat je op moet komen voor jezelf en dat je
in die zin af en toe wel temperament moet hebben. Dat kan ik af en toe wel hebben. Niet het
temperament in de zin van dat ik een grote mond heb en doe wat ik wil. Dat moet je hier ook
niet proberen.
Ik kan op sommige vlakken assertief zijn en soms vind ik dat heel erg moeilijk. Dat
heb ik hier wel moeten oefenen, ja. Omdat iedereen heel erg druk is met zijn eigen dingen,
wat natuurlijk heel logisch is. Soms moest ik leren opkomen voor waar ik voor stond en wat
ik belangrijk vond. Soms heb ik wel een beetje moeten oefenen met mijn assertiviteit. Ik kan
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heel assertief zijn als het om anderen gaat. Als het om iets gaat wat voor mij echt belangrijk is
en ik moet ermee naar Charlotte om het met haar te overleggen, terwijl ik weet dat zij drie
argumenten heeft waarom het niet kan zoals mijn voorstel is, dan ben ik echt zenuwachtig.
Dan vind ik het echt eng, dat doe ik niet even zomaar. Dat heb ik hier goed kunnen oefenen,
laat ik het zo zeggen

Zijn er meer elementen uit de karaktercategorie op je periode bij Stut van toepassing?

Ja, je moet wel flexibel zijn. Bij het Koor moet ik iedere woensdagavond flexibel zijn. Ik ben
steeds flexibeler geworden daar. In het begin dacht ik: ‘Donna, wat ben jij relaxed met hen als
zij niet zeker weten of ze volgende week wel kunnen.’ Dan raakte ik in de stress en probeerde
ik van alles te regelen. Nu ben ik daar wel flexibeler in geworden, van: ‘oké, nou dan gaan we
het zo doen.’ Het heeft geen zin om in de stress te schieten, want het komt met het Koor altijd
wel weer goed. Je móet wel flexibel zijn. Ik ben van mijzelf wel flexibel. Ik ben niet iemand
die altijd moeilijk doet, van: ‘dan weet ik niet of ik dan kan.’ In die zin ben ik wel flexibel.
Als ik een doel heb in mijn hoofd, dan vind ik het soms moeilijk om los te laten. Dat heb ik
hier wel goed kunnen oefenen.

Zijn er nog andere persoonlijke eigenschappen van toepassing geweest op je periode bij
Stut?

Ik denk dat het voor mij ook wel deuren heeft geopend bij Stut, dat ik soms best wel
zorgzaam kan zijn. Dat heeft met name betrekking op de samenwerking tussen Donna en mij
en hoe dat is begonnen. Ik zag hoeveel moeite zij moest doen in haar eentje en dat probeerde
ik zoveel mogelijk van haar over te nemen. Dat bleek een hele goede balans te worden en
daarom zijn wij samen blijven werken. Ik denk dat het wel deuren heeft geopend. Ik weet niet
of dat persoonlijk is, maar ik ben denk ik wel geïnteresseerd in mensen. Daardoor kan ik ook
wel invoelen waarom iets belangrijk is voor iemand. Dat is wel van belang bij dit werk. Als je
heel ongeïnteresseerd bent, dan denk ik niet dat het lang goed gaat.

In hoeverre ben jij je bewust van je eigen sterke en zwakke eigenschappen in vergelijking
met die van anderen bij Stut?

Ik ben me altijd heel erg bewust van mijn eigen kwaliteiten en met name van mijn zwaktes.
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Donna is goed in het benoemen van krachten. Ik heb hier wel geleerd dat ik die ook gewoon
moet gaan inzetten en mij niet zo moet focussen op de angst dat ik het niet kan. Ik ben me ook
bewust van andermans krachten. Ik weet wel wie ik waarvoor moet hebben.

Welke eigenschappen zijn nog meer van toepassing als je naar de categorie van motivatie
kijkt?

Ik hecht ook wel veel waarde aan dit werk. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt, dat merk ik
echt. Het is niet alleen omdat ik het leuk vind, maar ik vind het wel echt belangrijk. Dat is het.
Ik denk dat die combinatie in waarden en interesses zich uiteindelijk uit in een soort van
passie in wat ik doe. Met name waarde en interesse zijn van toepassing.

Welke eigenschappen zijn van toepassing op je periode bij Stut als je naar de categorie van
wilskracht kijkt?

Ik ben wel zelfstandig. Ik vind het soms heel fijn of veel fijner zelfs om dingen even zelf te
doen. Daarna wil ik het best met iemand overleggen. Ik vind het heel fijn om zelf bezig te
zijn. Dat is dan met name op theoretisch vlak, zoals nu met het coördineren van die
workshops. Dan vind ik het heerlijk om even alleen hard te werken en niet met iemand te
moeten overleggen. Praktisch gezien vind ik het wel leuk om samen met mensen te werken.
Voor het Koor vind ik het heel leuk om samen met Donna dingen te ondernemen.
Ik denk verder wel dat ik doorzettingsvermogen heb. Ik vind het lastig om dat
objectief te beoordelen. Ik denk bijvoorbeeld zelf dat ik mij ergens voor inspan, maar
misschien kijkt iemand anders daar wel op een andere manier tegenaan. Ik heb wel
wilskracht, omdat ik mij 100 procent inzet en hier mee door wil gaan. Ik zou heel
teleurgesteld zijn als dit niet door zou gaan. Ik weet dat ik hier mijn best voor doe en ervoor
ga. Ik werk bijvoorbeeld ook bij De Tuinen als bijbaan. Als ik na een werkdag naar huis ga en
het werk is niet af, dan zit ik daar niet verschrikkelijk over in. ‘Het was weer leuk, tot
volgende week!’ Bij Stut hecht ik er wel echt veel meer waarde aan dat iets goed is.

Zijn er nog andere persoonlijke eigenschappen van toepassing op je periode bij Stut die nog
niet aan de orde zijn gekomen of niet in het model staan?

Daar kan ik zo niet opkomen. Uit mijzelf was ik al geïnteresseerd in mensen en maakte ik
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contact met ze. Vorige week heb ik gezegd dat ik hier wel heb ontdekt dat ik me hier van
sommige kwaliteiten van mijzelf heel bewust ben geworden. Daardoor heb ik ook geleerd ze
bewuster in te zetten. Dat heb ik hier wel gedaan denk ik.

Het element van vooruitgang in de categorie van het ontwikkelingsproces kent
verschillende stadia. Namelijk beginner, gevorderde, vaardige en expert. Welke is op je
periode bij Stut van toepassing?

Ik ben natuurlijk wel als stagiaire begonnen. Toen was ik natuurlijk wel de nieuweling. Nu
ben ik wel een trapje verder doordat ik hier nu werk en inmiddels zie ik mijzelf als vaardig.

Kan je jouw ontwikkelingstempo vergelijken met je peers bij Stut?

Ik denk een beetje. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Sara, dan denk ik dat wij een beetje op één
lijn liggen. Sara liep hier ook al stage toen ik hier begon. Eline heeft geen stage gelopen, maar
is als werknemer aangenomen. Daardoor kan ik niet zo goed oordelen over haar ontwikkeling
en hoe snel dat is gegaan. Wie hebben we nog meer?

Bijvoorbeeld Suzan?

Die ken ik eigenlijk amper. Daar kan ik niets over zeggen. Ik denk dat het gewoon hetzelfde is
ongeveer.

Is er sprake geweest van belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben gehad op je periode
bij Stut? Dat kan zowel belemmerend als stimulerend zijn geweest.

Ik zit even te denken. Ik weet wel een belemmerende factor die eigenlijk juist hier bij Stut tot
geluk is gevormd. Toen ik zou gaan beginnen met het voorbereiden van mijn scriptie, was ik
helemaal op. Ik lag op de bank en ik dacht dat ik er nooit meer vanaf kwam. Op, op, op. Toen
heb ik een gesprek gehad met de studiebegeleider en Eugene, die het goed vonden als ik later
aan mijn scriptie begon. Toen is er ergens een knop bij mij omgegaan. Ik merkte dat ik het,
zoals ik het tot toen had gedaan, altijd wel leuk vond en alles op tijd klaar had en doorjoeg. Ik
dacht: ik word hier doodongelukkig van. Waardoor ik ruimte voor mijzelf had gemaakt en die
scriptie even aan de kant had gelegd. Toen begon mijn stage bij Stut. Waar ik dus veel meer
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vanuit rust gewoon dingen ging doen. Anders had ik die stage ook wel goed gedaan als ik
daarna meteen door was gegaan. Misschien dat ik hier wel ben blijven werken en mij heb
kunnen ontwikkelen, doordat ik toen op dat moment even een andere insteek nam. Ik gaf
mijzelf meer de ruimte. Daardoor creëerde ik ook ruimte om meer in Stut te kunnen
investeren, omdat ik die scriptie even aan de kant had gelegd. Uiteindelijk heeft het mij weer
het geluk opgeleverd dat ik hier nu werk. Dat daar de ruimte voor was. Misschien was het
toen wel hetzelfde gegaan. Ik had er echter wel heel anders in gestaan als ik was doorgejaagd.
Nu nam ik meer tijd voor mijzelf. Dat moest wel en daardoor denk ik dat ik hier ook wel
bewuster aan de gang kon gaan. Ik kon het met beide handen aanpakken en niet ‘half-half’.
Dat zou ik sowieso niet doen. Dat zou ik echt niet over mijn hart verkrijgen, om je bij je stage
‘half-half’ in te gaan zetten. Ik ben daarna dus ook gebleven en heb heel veel vrijwilligersuren
er ook ingestoken. Daarna is het pas werk geworden, maar daar heb ik wel de ruimte voor
genomen. In die zin heb ik kunnen investeren hierin, waardoor ik mij hier kan blijven
ontwikkelen. Dat had ik anders niet gekund, die extra uren en dingen. Dat was echt een
omslagpunt.

Zijn er nog andere belangrijke gebeurtenissen geweest die invloed hebben gehad op je
periode bij Stut?

Toen ik door die voorrondes heen was van de CreaAwards. Samen met Donna zijn we door de
eerste of tweede ronde heen gekomen van de Rabobank. Dat stimuleerde wel heel erg. Ja, we
baalden natuurlijk dat we het uiteindelijk niet gehaald hadden. Dat was heel erg zuur, maar
dat stimuleert je dan wel. Ik bedacht me dat ik toch enigszins een goede inbreng heb hier,
doordat wij zo ver zijn gekomen in die wedstrijd. Het geeft je een soort zelfvertrouwen.
Charlotte heeft mij die kans gegeven, van: ‘ga maar doen, goed idee.’ Ik denk dat zulke zaken
je zelfvertrouwen geven, waardoor je gestimuleerd wordt om je weer verder te gaan
ontwikkelen.
Verder hebben persoonlijke dingen misschien invloed gehad, zoals hoe het nu met
Joost gaat. Ik weet niet of dat nu echt invloed heeft op mijn werk hier. Behalve dat ik er soms
even met mijn hoofd niet bij ben of vaag ben of even wat trager mijn werk doe. Ik heb ook
weleens eerder hier gezeten, toen zat ik echt in een vervelende periode, maar dat heeft niet
zozeer invloed gehad op mijn werk. Ik ga hier met zoveel plezier naar toe, dat ik het alleen
maar fijn vind om eventjes goed bezig te zijn. Dat ervaar ik niet zo. Ook omdat de omgeving
hier zo warm is. Ik weet dat wanneer er een moment komt dat ik even mijn dag niet heb.
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Zoals nu: Joost gaat dit weekend de radiologie in. Dat vind ik best wel moeilijk en ik wist
toen ik vanochtend hiernaar toe ging; stel, het gaat niet goed en dat ik me daar vanavond in
een keer helemaal naar over zou voelen, dat er wel mensen zijn met wie ik het even kan delen
en dan gaan we toch weer verder. Ik denk dat als je op een kantoor werkt met mensen die
strak in pak gekleed zijn en met wie je totaal geen persoonlijk contact heb, dan denk ik dat je
meer die knoop in je maag blijft houden. Omdat je er niet even met iemand over kan praten.
Ik heb niet het idee dat wat er bij mij thuis persoonlijk gebeurt heel veel invloed heeft op mijn
werk. Terwijl je dat misschien wel zou verwachten, maar misschien komt dat nog. Het is fijn
dat ze wel weten wat er speelt. Dat je toch wel weet wanneer er iets is of ik een vervelend
belletje krijg, dat er dan iemand is met wie je het even erover kan hebben. Dan kan je even
huilen en dan is het weer klaar. Ik heb nu nog niet de ervaring dat ik mij daar de hele dag heel
rot over voel.

Komen er nog dingen in je op waar je graag nog wat over wilt zeggen?

Misschien wil ik toch even terugkomen op het feit dat ik een boerendochter ben. Als je dat wil
koppelen aan Stut, dan is het misschien van invloed geweest dat ik van kleins af aan gewend
ben dat er een periode in het jaar is, dat er aan een stuk door gewerkt moet worden. Het kan
dan niet anders dan dat het nu moet. Dat kan niet morgen, dat moet nu. Daar gaan we dan met
zijn allen voor. Daar gaan we met zijn allen tegenaan en daarna is iedereen moe en drinken
we een biertje en is het fijn. Bijvoorbeeld in de zomer als er gemaaid moet worden. Dan moet
dat gewoon gebeuren en dan moet je ook door en moet je niet tussendoor zeggen dat je even
moe bent. Dat herken ik soms in een periode voorafgaand aan een voorstelling. Datzelfde
gevoel van: we gaan met zijn allen. We zijn allemaal heel moe, maar we gaan door, totaal
over onze grenzen heen. Dat maakt niet uit, want als het resultaat er dan eenmaal is, als het
werk klaar is, dan hebben we allemaal hetzelfde gevoel. Ik denk dat het hier invloed heeft
gehad. Dat ik dat dan normaal vind en leuk vind en daar niet meer aan moest wennen. Dat het
vertrouwd was. Je had ook weleens meiden die zeurden over hoofdpijn. Dat is misschien wel
vanuit mijn milieu van invloed geweest. Misschien dat het relevant is.

Sara gaf aan dat zij soms met jou uitwisselt over ZZP- zaken. Herken jij dat?

Ja, inderdaad. Dat ben ik vergeten te zeggen. Dat heb ik ook inderdaad met Sara als ZZP-er.
Hoe heb jij dat met die uren gedaan en die belastingaangifte? Hoe werkt dit en dit en dat? Dat
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heb ik inderdaad wel. We hebben het over het administratieve gedeelte daarvan. Ook over
urenindelingen. Ja, dat heb ik inderdaad ook met Sara. Leuk dat ze dat zei, dat ervaar ik ook
met haar.
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Bijlage 2.5: Persoonlijke interviews met Eline Loomans – Regisseur en schrijver Stut
Bijlage 2.5.1: Eerste interview op 10 juni 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Op welke wijze ben je bij Stut terecht gekomen?

Ik heb in het tweede of derde jaar van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht een
workshop van Donna en Güner gevolgd. Dat vond ik erg interessant. Na afloop raakte ik aan
de praat met hen en dacht ik: zij doen wat ik ook wil doen. Ik wist helemaal niet van het
bestaan af en kende Stut daarvoor nog niet.
Voordat ik de theaterschool deed, heb ik Culturele Antropologie gestudeerd. Voor
mijn gevoel kwam dat bij Stut heel erg samen. De wijken ingaan en in verschillende culturen
duiken. Deze vervolgens onderzoeken en vanuit interviews en gesprekken theater maken.
Voor mij kwam het ineens op die manier bij elkaar. Ik ben Stut gaan volgen vanaf dat
moment en ik heb het contact warm gehouden. Ik heb bijvoorbeeld interviews voor Güner
uitgetypt. Als een soort bijbaantje. Ik zou nog een schrijfworkshop doen, maar die is niet
doorgegaan. Daarna was er een wisseling in het team en kwam Charlotte. Voor mijn
afstudeeronderzoek heb ik Donna geïnterviewd. Dat onderzoek ging over interviewen als
basis voor een theatraal maakproces.
Ik heb Donna destijds uitgenodigd voor mijn afstudeervoorstelling, waar zij naar
kwam kijken en enthousiast over was. Toen heb ik genoemd dat ik graag bij Stut zou willen
werken en toen vroeg ze mij om een open sollicitatie te sturen. Ook naar Charlotte. Van
Charlotte had ik toen nog niet gehoord. Nadat ik de sollicitatiebrief stuurde, nam Charlotte
contact met mij op. Zij vertelde dat ze enthousiast waren en graag een gesprek met mij
wilden. Ik liep destijds alweer stage in België. Ik besloot vanuit Gent hierheen te komen voor
het gesprek. Daarna hebben we ideeën uitgewisseld en zouden we na de zomer afspreken.
Ondertussen ben ik continu in gesprek gebleven met Stut. In september van dat jaar
heb ik gezegd dat ik langskwam, want ik had namelijk een idee voor een voorstelling in
Oirschot. Ook was het idee ontstaan dat ik een voorstelling in Amsterdam-Noord ging maken.
Vervolgens ben ik in de zomer projecten langsgegaan en heb ik met Jochem afgesproken,
waarna ik in september hier ben begonnen. Ik wist toen nog niet of ik subsidie kreeg. Er was
ook nog geen geld voor mij. In feite ben ik onbetaald begonnen, met het idee dat als de
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subsidie kwam, ik mijzelf weer terug kon betalen.
Vervolgens kwam Bert van der Roest langs en vroeg of iemand van Stut hem kon
regisseren, waarna Donna en Charlotte mij daarvoor hebben gevraagd. Vanaf oktober heb ik,
in samenwerking met Stut, voor Bert gewerkt. Ik heb de ruimtes van Stut daarvoor kunnen
gebruiken en begeleiding van hieruit gehad. Daarna kwamen de subsidies voor Noordwijven.
Toen ben ik vanaf kerst gaan repeteren. Ondertussen reed ik regelmatig met Charlotte mee
naar huis en hadden we het over het Van Geen Wijken Weten project. Ook heb ik Dag Moeder
herschreven en Noordwijven zelf geschreven, daar waren mensen wel enthousiast over. Ik
vind schrijven heel leuk. Toen ze bij Van Geen Wijken Weten een schrijver nodig hadden
dacht ik: ik gooi een balletje op. Ik was immers al voor een aantal uren werkzaam bij Stut en
anders moesten ze weer iemand anders zoeken. Vervolgens ging iedereen er mee akKoord en
nu ben ik voor Donna ook al de pilot aan het schrijven voor De Meern. Volgend jaar ga ik alle
vier de voorstellingen schrijven. Eigenlijk is het dus heel snel gegaan. In september dacht ik
nog: ik wil hier graag zijn, we zien wel wat er van komt. Nu schrijf ik Van Geen Wijken
Weten, dus ik ben zeker nog een jaar aan Stut verbonden denk ik. Ik ben niet in dienst, maar
aan het werk als ZZP-er, daarvoor werkte ik in feite voor Bert. Dat betaalde Bert toen. Dat
zijn echter financiële zaken.

Op welke wijze ontvang je begeleiding bij Stut?

Ten eerste word ik begeleid doordat er binnen Stut een hele open sfeer hangt, waarin je om
hulp kan vragen en die altijd krijgt. Nu heb ik een probleem, doordat José niet meespeelt in
Noordwijven. Als ik dan aan Sharon vraag of zij vanmiddag even met mij wil zitten, dan doet
ze dat ook. Het gaat voor mijn gevoel heel vaak op vraag. Als ik iets vraag, dan is er ook
zeker ruimte voor.
Donna en Jochem zijn bij mijn repetities komen kijken. Sharon is ook een keer komen
kijken, dat is gebruikelijk. Ik denk niet dat het perse alleen bij talentontwikkeling is, want ik
ben omgekeerd ook bij Sharon komen kijken. Dat vond ze fijn. Voor mijn gevoel gaat dat op
een collectieve manier, waar je elkaar helpt en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de
producten van anderen. Voor mijn gevoel is het dát meer, dan dat ze dat bij mij extra doen
omdat ik jong ben. Misschien schat ik dat verkeerd in hoor.
Ik voel me daarom ook niet door één iemand begeleid. Ik heb weleens aangegeven
bij Charlotte dat ik best zelfstandig werk. Ik doe bijvoorbeeld al mijn subsidieaanvragen en ik
pak heel veel zelfstandig op. Ik weet natuurlijk niet hoe Stut precies werkt, daar liep ik in het
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begin weleens tegenaan. Een stagiaire heeft een vaste begeleider die je wegwijs maakt binnen
Stut. Ik had eigenlijk niet zo iemand. Het liep allemaal wel. Soms wist ik alleen niet zo goed
wat er van me verwacht werd en of er dingen waren die niet klopten. Dat heb ik weleens
aangegeven in een gesprek met Charlotte, zij realiseerde zich dat toen ook. Dat ik soms een
beetje moest ‘zwemmen’.
Er is wel oog voor mij en ik voel me wel gezien. Zeker vanuit Charlotte en Donna. Zij
vragen regelmatig hoe het gaat. Ik voel dat ik veel bij hen neer kan leggen. Sharon, Donna en
Jochem geven tips op het inhoudelijke gebied en Donna heeft veel ervaring in de omgang met
spelers. Charlotte geeft voornamelijk financiële of administratieve tips. Je spreekt iemand aan
op waar diegene goed in is.
Charlotte is niet bij een repetitie komen kijken voor Dag Moeder, ze kwam bij de
première voor het eerst. Donna wel. Donna is drie of vier keer komen kijken en heeft ook wel
aangegeven dat als er meer nodig is, dat ze dan vaker kon komen. Ik wist ook dat ze andere
projecten had, dus ik gaf aan dat het wel liep. Ik denk dat als ik veel meer tegen dingen aan
was gelopen, dat er dan ook veel meer begeleiding was geweest. Tegelijkertijd was er ook het
project Droogzwemmen, wat Güner aanvankelijk deed, maar waar hij tussenuit viel.

Heeft Stut je gestimuleerd in je talentontwikkeling?

Enorm. Bijvoorbeeld doordat ze mij de kans geven om Van Geen Wijken Weten te schrijven.
Zo’n enorm stuk in vier wijken en met vier regisseurs. Dat is een enorm vertrouwen wat zij
mij geven. Ik word ook gestimuleerd, omdat ik Noordwijven doe en zij mij daarin eigenlijk
heel vrij laten. Daardoor voel ik me heel erg gestimuleerd. Omdat ik heel veel vertrouwen
voel. Dat ze geloven dat ik over dat talent beschik, terwijl Charlotte tot Noordwijven nooit iets
heeft gezien van wat ik had gemaakt. Donna heeft mijn afstudeervoorstelling wel gezien,
evenals een voorstelling bij Theater Totaal. Charlotte heeft blind vertrouwd op Donna en haar
visie over mij en mijn werk. Dat vind ik ook wel heel bijzonder.

Zou Stut je beter kunnen stimuleren in je talentontwikkeling?

Ik heb daar niet direct een antwoord op. Ik ben wel echt heel leergierig. Ik had bijvoorbeeld
een tekst geschreven voor Van Geen Wijken Weten. Donna kijkt daar dan als regisseur naar en
neemt de tekst als uitgangspunt en dan gaat ze met de spelers aan de slag. Jochem kijkt daar
als dramaturg naar en gaat daar tekstinhoudelijk heel erg op in. Op woordniveau gaat hij met
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mij aan de slag. Dat vind ik op schrijfgebied heel fijn. Bij het regisseren doet hij dat ook, maar
dat vind ik minder fijn. Als ik regisseer, dan ben ik veel meer bezig met het spel of met
spelers, dan met woorden. Dat is gewoon zijn taak. Ik merk dat ik als schrijver met Jochem
veel beter kan samenwerken dan als regisseur. Hoe dan ook, ik vind het fijn dat hij zo
gedetailleerd feedback geeft op die tekst. Dat zou dan mijn enige behoefte zijn. Het is een
beetje dubbel. Aan de ene kant zou ik graag meer feedback willen, op wat ik maak
bijvoorbeeld. Aan de andere kant heb ik daar echter niet altijd de ruimte voor. Dat ligt heel
erg aan de fase in het proces waar ik in zit. Eigenlijk zou ik niet iets anders willen.

Je zegt dat het aan de fase ligt in het proces waar je in zit. Kan je dat meer uitleggen?

Ik heb het idee dat werknemers dat hier wel aanvoelen. Als Sharon bijvoorbeeld komt kijken,
zal ze niet een dag voor de voorstelling nog dertig dingen noemen die anders moeten. Je kan
dan nog een of twee dingen aanpassen. Zij weten dan wel in welke fase ik zit en passen zich
daar op aan. Eigenlijk wil ik niets veranderen. Ik vind die uitwisseling heel fijn.
Ik vond het jammer dat het artistiek overleg een paar keer niet doorging. Ik merk dat ik
daar veel aan heb en dat ik dat heel leuk vind. Dat je je onderdeel voelt van een artistiek team.
Misschien zou ik wat meer intervisie willen over speloefeningen of dat je iets meer zaken aan
elkaar voor kan leggen. Hoewel ik wel de ruimte voel om dat te doen. Ik kan me voorstellen
dat zo’n artistiek overleg zich daar nog wat meer voor kan lenen.
Aan de andere kant is het nu bij mij zo dat er een speler is uitgevallen en dat ik heb
aangegeven het fijn te vinden als dat ook even in het artistiek overleg meegenomen kan
worden. Daar ging iedereen mee akKoord, dus die ruimte is er ook. Daarom zou ik niet iets
anders willen zien.
Ik zou het fijn vinden als er in het artistiek overleg meer ruimte is voor intervisie en ad
hoc zaken. Dat je kan zeggen: ‘ik loop hier tegenaan, hoe zouden jullie het aanpakken?’ Niet
alleen vanuit mij, maar ook vanuit de anderen. Ik denk dat ik daar van kan leren. Ik zou die
uitwisseling wel nog meer willen. Ik geloof ook dat wanneer ik daar om vraag, het er komt. Ik
kan me voorstellen dat je dan bijvoorbeeld het laatste kwartiertje of halfuurtje van het artistiek
overleg dingen kan aankaarten als je daar behoefte aan hebt. Op de HKU hadden we zo’n
intervisiegroep en dat vond ik heel fijn werken. Dat is vanuit mijn eigen ervaring, die behoefte
hebben anderen waarschijnlijk helemaal niet.
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In hoeverre is een mentor op je periode bij Stut van toepassing?

Ik leer wel veel van de anderen, zeker. Heel veel. Iedereen is anders. Van Donna leer ik heel
veel over de omgang met spelers. Bijvoorbeeld de manier waarop je spelers krijgt waar je ze
wilt hebben. Ik belde haar weleens: ‘ik heb een tekst geschreven en die wil ik graag met drie
spelers uitvoeren, maar het ligt heel gevoelig. Hoe kan ik de repetitie het beste aanpakken?
Zal ik dan het jongste meisje er wel of niet bij laten zijn?’ Zoiets kan ik goed bespreken met
haar. Dat heeft eigenlijk te maken met intervisie. Daarom zeg ik dat er altijd ruimte voor is.
Dan bel ik Donna en dan denkt ze met me mee, daar heb ik dan ook heel veel aan. Daaraan
merk ik dat ik Donna voor dat soort dingen vraag, omdat zij heel veel ervaring heeft.
Charlotte kan ik vragen voor situaties zoals nu, met José die niet kan spelen. Charlotte
durft directer te zijn dan ik. Bij haar kan ik hulp vragen over hoe je situaties tactisch aanpakt.
Charlotte is heel strategisch ingesteld, daar kan ik veel van leren. Bijvoorbeeld als ik iemand
wil bellen of iets van iemand wil en niet precies weet hoe ik dat kan bereiken. Op het gebied
van het politieke en strategische spel, kan ik veel van Charlotte leren. Ik leer ook heel veel
van Jochem, omdat hij heel erg gedetailleerd kijkt naar wat ik maak of schrijf. Dat levert
interessante dingen op. Hij kan erg goed benoemen wat ik voel, maar zelf niet onder woorden
kan brengen. Hij maakt dat helderder. Bij Sharon gaat het op een andere manier en geeft zij
mij vaak suggesties. Als we praten kom ik vaak tot nieuwe ideeën of oplossingen, ook op
inhoudelijk gebied. Ieder heeft zijn eigen kracht en bijdrage. Zolang ken ik iedereen nog niet.
Ik vind het ook heel fijn om met iedereen over de voorstellingen te praten. Dat merk ik wel.
Bij Dag Moeder was ik heel vaak alleen met de techniek op pad. Dat is dan met Samia, die
daar bijvoorbeeld ook over na kan praten. Zij ziet die voorstelling constant. Het is niet zo dat
ik denk: met jou praat ik alleen over het licht. Dat helemaal niet.
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Ik wil graag een model aan je voorleggen. Het is het talentontwikkelingsmodel van
onderwijspsycholoog Françoys Gagné. Hij creëerde dit model om precies te omschrijven op
welke manier talent tot ontwikkeling kan komen.
The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

Begaafdheid (Gifts =G) kan zich volgens dit model ontwikkelen tot competenties of talent
(Talents =T) middels het doormaken van een ontwikkelingsproces (Developmental Process
=D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of belemmeren door hun
aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de omgevingsgebonden
(Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de ‘chance’ factor (geluk of
toeval) die zowel van invloed kan zijn op de gaven, de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces. Kan je een reactie geven hierop?
Als ik zo’n model zie, dan denk ik: wat schrijven ze dat toch ingewikkeld op. Dat kan toch
veel overzichtelijker? Ik geloof er wel in. Misschien heeft het niet helemaal hiermee te
maken, maar ik las laatst een artikel en dat ging over welke mensen het meest succesvol zijn
in het leven. Je hebt bijvoorbeeld de mensen die heel erg denken: ik laat het gewoon
gebeuren. Ik zie wel hoe het komt. Je zou kunnen zeggen dat zij niet zoveel ambitie hebben.
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De mensen die heel ambitieus zijn, deelden ze in twee categorieën in. Je hebt enerzijds de
mensen die enorm hun doel nastreven en continu voor zichzelf kansen creëren. ‘Ik wil
uiteindelijk daar werken, dus ga ik hier een regieassistentschap regelen en ga ik dat hier doen.
Als ik ooit die man heb ontmoet, dan zorg ik dat ik een lijntje met diegene hou.’ Dat zijn de
mensen die eigenlijk heel erg bezig zijn met de toekomst. Anderzijds heb je mensen die daar
minder mee bezig zijn. Zij zijn wel ambitieus, maar meer in wat ze op dat moment doen. Zij
denken: als een kans op mijn pad komt, dan pak ik hem. In plaats van dat zij continue hun
eigen kansen creëren. Dat artikel stelde eigenlijk dat die tweede groep die ingaan op kansen
die er al zijn, dat zij het meest succesvol zijn. Dat vond ik wel heel interessant.
Soms ben ik zelf best wel bezig met netwerken. Ik heb stage gelopen bij grote groepen
en bekende namen in Gent, Berlijn en ook in Nederland. Ik had de hele tijd een gevoel dat ik
het contact warm moest houden. Het voelde ook een beetje zinloos. Dat ik dacht: als ik nu
niets daarmee moet, waarom zou ik het dan doen?
Toen las ik dat artikel en dat was voor mij een hele geruststelling. Zo is het voor mijn
gevoel ook gegaan bij Stut. Op een gegeven moment kwam het weer op mijn pad en toen
kwam Dag Moeder en heb ik die kans gegrepen. Daarna kwam Van Geen Wijken Weten op
mijn pad. Zonder dat ik heel actief heb gedacht dat ik wilde schrijven en dat ik dat voor
mijzelf moest creëren. Ik weet niet of het met dit model te maken heeft, maar ik moest
daaraan denken. Dat je heel erg doelgericht bent bijvoorbeeld.
Ik geloof ook dat je veel geluk hebt als je een combinatie van kwaliteiten hebt. Als je
heel creatief bent, maar fysiek totaal niet fit, dan is het al lastiger. Of als je wel creatief bent,
maar totaal niet intellectueel ingesteld. Ik geloof wel dat ik het geluk heb dat ik creatief ben,
maar ook de dingen goed kan verwoorden. Daardoor kan ik voor mijzelf veel creëren en mijn
talent goed ontwikkelen. Ik had bijvoorbeeld een klasgenoot die wel heel creatief was, maar
sociaal onhandig. Hij schopte het daardoor toch minder ver, omdat hij het helemaal moest
hebben van de mensen die dat in hem zien. Hij kan zichzelf niet op die manier tot uiting
brengen en zijn eigen talent benoemen en onder de aandacht brengen. Ik geloof wel dat je
beter een beetje van alles kan hebben, dan alles enorm om het ver te schoppen. Om je talent
echt te ontwikkelen.
Ik geloof ook dat het heel erg goed is om te weten waar je valkuilen liggen. Ik ben
bijvoorbeeld heel slecht met cijfers. Ik kan niet rekenen en geen nummers onthouden. Ik
verbind dat niet in mijn hoofd. Ik had ook altijd dyscalculie. Ik weet van mijzelf dat ik dat niet
op mij moet gaan nemen. Qua organiseren laat ik ook steken vallen. Het is goed om te weten
dat je sommige dingen niet aan moet pakken. Door dat te durven loslaten en aan anderen te
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geven, kan je je zelf weer maximaal op je eigen talent richten. Dat je weet waar je eigen
kracht zit en waar de krachten van anderen zitten. Ik denk dat ik dat ook wel toepas, door
waar we het net over hadden. Daar kom ik nu achter hé, door met jou te praten. Dat ik
blijkbaar voor die naar dat ga en dat heeft toch te maken met dat je ergens de kracht van
mensen ziet.

Bijlage 2.5.2: Tweede interview Eline Loomans op 23 september 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Wat zijn op dit moment je werkzaamheden bij Stut?

Ik ben met verschillende dingen bezig. Noordwijven gaat weer spelen, dus daar ben ik bezig
met de voorbereiding en het plannen van repetities. We hebben subsidie voor Noordwijven
gekregen vanuit Utrecht. Dat is speciaal op jongeren gericht, op jongereninitiatieven. Ik ben
samen met Nienke, die over de workshops gaat, aan het kijken: op welke manier kunnen we
leuke workshops koppelen aan Noordwijven? Wat is dan een interessante doelgroep? Ik
bepaal dan eigenlijk meer de inhoud van de workshops. Dat ben ik aan het doen en voor Van
Geen Wijken Weten ga ik schrijven. Dat is nu ook eigenlijk de eerste fase die we ingaan.
Vandaag heb ik bijvoorbeeld het artistiek overleg mee voorbereid en nagedacht over wat
interessante vormen daarvoor zijn. Ik ben ook met Donna mee geweest naar De Meern, om
daar foto’s te maken. Ik ben betrokken bij de inhoudelijke kant van Van Geen Wijken Weten.
Er is ook een nieuw idee ontstaan om vanaf januari workshops aan ouderen aan te bieden. We
willen onderzoeken of daar animo voor is en wat dan de insteek gaat zijn. Daar ben ik nu met
Donna mee bezig, met dat onderzoek. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen.

Ik wil graag wederom met je kijken naar het model van Françoys Gagné. Kan je
beschrijven in welke domein(en) van begaafdheid jij jezelf terugziet wanneer er sprake zou
zijn van begaafdheid?

Ik denk wel dat ik begaafd ben. Ik heb een goed stel hersenen. Ik heb vroeger een klas
overgeslagen en ik kon heel vroeg al goed lezen. Ik heb altijd heel makkelijk kunnen leren. Ik
verwerk snel informatie en op de middelbare school heb ik twee profielen gevolgd. Ik merk
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dat ik heel associatief ingesteld ben en snel een link leg tussen dingen. Daar kwam ik tijdens
de Bovenbouw van het VWO achter. Dat ik bijvoorbeeld goed was in kunstgeschiedenis,
omdat ik ook geschiedenis had als vak. Dan plaatste ik kunstgeschiedenis in dezelfde tijd en
dan vond ik het heel logisch. Zo ging het ook met economie, maatschappijleer en
geschiedenis. Het was voor mij heel erg verbonden met elkaar, ook met talen. Doordat ik wist
op welke manier ik een taal moest leren, leerde ik al die talen heel makkelijk. Ik kwam er op
een gegeven moment achter dat het voor heel veel mensen niet op die manier werkt. Het was
voor mij vanzelfsprekend. Ik merk nog steeds dat ik heel associatief ingesteld ben. Dat helpt
me heel erg, doordat ik snel ideeën heb bijvoorbeeld of aan dingen denk. Dat helpt me ook
wel in mijn vak. Ik ben verbaal ook sterk, doordat ik de dingen goed en duidelijk kan
verwoorden, bijvoorbeeld met schrijven. Dat heeft ook wel betrekking op andere
werkorganisaties. Wanneer een collega een frustratie heeft en wij daar hetzelfde over denken,
dan merk ik dat ze naar mij luisteren en niet naar haar.
Het is misschien gek om te zeggen, maar ik denk dat ik wel echt intelligent ben. Dat
helpt me verder en dat is van alle gebieden het meeste van toepassing. Creatief ben ik zeker
ook, vooral in het associatieve vermogen. Ik ben bijvoorbeeld niet goed met mijn handen. Met
taal ben ik heel creatief. Ik ben helemaal niet zintuiglijk. Ik heb slechte ogen en hoor maar 70
procent en ik ruik heel slecht. Doordat ik slecht ruik, proef ik ook niet zo goed. Ik ben
helemaal niet zo zintuiglijk.

In hoeverre is het sociale gebied van begaafdheid op jou van toepassing?

Ik denk dat ik op sociaal gebied goed zie wat er gebeurt. Ik heb in een groep snel door hoe de
verhoudingen liggen en of mensen op hun gemak zijn of niet. Dat heeft voor mij meer te
maken met een ‘empatisch’ vermogen. Het ligt er een beetje aan hoe je sociaal uitlegt. Ik denk
dat ik sociale structuren snel doorheb en daardoor iedereen de aandacht kan geven die iemand
nodig heeft. Ik hoor heel vaak terug van mensen dat ik snel een groep creëer of mensen in hun
kracht zet in mijn werk. Dat is wel waar ik heel goed in ben. Tegelijk ben ik zelf niet heel erg
sociaal. Ik ben bijvoorbeeld niet dol op feestjes, daar maak je mij niet blij mee. Als ik in een
restaurant zit, dan kan het zijn dat de bediening mij niet verstaat. Ik heb ook die kant, een
helemaal niet zo sociale kant. Bij de lunch wil ik eigenlijk na een kwartier weer alleen zijn.
Terwijl anderen daar uren kunnen blijven zitten. Dat heb ik niet. Daarin ben ik niet zo sociaal.
Ik kan me wel aanpassen aan mensen, maar in die zin denk ik dat het meer met intellect te
maken heeft, dan dat ik sociaal ben. Ik ben misschien slim in het sociale aspect. Het is eerder
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dat ik het snap, dan dat ik het heel erg aanvoel.

In hoeverre zijn peers bij Stut op jou van toepassing? Ontwikkelingsgelijken waar jij
ervaringen mee deelt en waardoor je groeit in je talentontwikkeling? Bijvoorbeeld een Sara,
Nienke of Suzan?

Dat is er wel, maar niet heel erg. Dat heb ik niet heel erg ervaren. Dat is misschien ook
persoonlijk. Ik ervaar die uitwisseling bijvoorbeeld wel veel met Sharon of met Donna. Daar
ga ik zelf ook eerder naartoe. Nienke heeft Noordwijven bijvoorbeeld nooit gezien. Dat zegt
daar wel wat over. Ik ben nu met Nienke die workshops aan het ontwikkelen, maar zij kent de
voorstelling helemaal niet. Daarin is niet een soort peer-contact geweest. Ze komt niet naar
mijn repetities kijken en dat we het er dan samen over hebben. Met Sara werk ik natuurlijk
heel direct samen, dus met haar ervaar ik dat wel veel meer. Vrijdag is er in Kanaleneiland
een herstructureringsvoorstelling die zij regisseert en door mij geschreven is. In die zin
werken we samen, maar tegelijkertijd werk ik ook veel vanuit huis. We hebben van tevoren
veel contact gehad en ik ben toen gaan schrijven. Dat heb ik in de zomer gedaan. Daarna heb
ik het naar haar per mail gestuurd. Zij is gaan repeteren, maar daar ben ik niet bij aanwezig
geweest. Ik zou het niet een enorme uitwisseling noemen. Het zou wel meer kunnen hoor. Het
is er voor mijn gevoel niet zo.

Als je naar de categorie van personen kijkt uit het model, wie hebben invloed gehad op je
periode bij Stut?

Ik wil er nog even op terug komen. Er zijn natuurlijk veel meer mensen bij Stut met wie ik die
uitwisseling wel heel erg ervaar. Met Nienke, Sara en Suzan heb ik het niet zo ervaren en ook
niet aan hen die uitwisseling gegeven. Weleens kort, bijvoorbeeld: wat zou je voor oefening
doen? Dat is meer in de wandelgangen dan echt gestructureerd. Met Donna, Sharon en
Charlotte ervaar ik die uitwisseling wel. Zij stellen ook vragen aan mij, dus het gaat twee
richtingen uit. Door hen voel ik me daardoor enorm gestimuleerd.
Mijn ouders en familie hebben mij niet tegengewerkt. Ze komen altijd kijken naar
voorstellingen, dus in die zin werkt dat stimulerend voor mij. Mijn ouders en mijn broertje
tonen interesse. Ik had al een studie voltooid en toen ik nog naar de toneelschool wilde,
hebben mijn ouders daar wel moeilijk over gedaan. Op financieel gebied waren ze het er
eigenlijk niet zo mee eens. Op een bepaalde manier heeft dat mij ook wel gestimuleerd, omdat
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ik denk dat ik daardoor nog zekerder wist dat ik het wilde en echt met zo’n drive erin ging. Ik
denk weleens dat ze het misschien daarom hebben gedaan. Eerder om mij bewust te maken
van mijn keuze, dan om mij tegen te werken. Toen ik het eenmaal deed, hebben ze mij
gestimuleerd. Het was vooral het moment dat ik het wilde gaan doen, toen heb ik wel veel
weerstand ervaren. Toen ik eenmaal op die opleiding zat, hebben ze mij onder andere op
financieel gebied geholpen.
Vrienden hebben mij ook gesteund. Mensen zijn betrokken en ik realiseer me dat ik
een vak heb waar je naar kan komen kijken. Dat hebben veel andere vrienden niet. Ik merk
wel dat ik dat mis en het opzoek. Een vriend van mij doet technische natuurkunde en hij
studeerde na tien jaar af. Ik ga dan wel naar zijn afstudeerpresentatie toe die in het Engels is
en over een of andere microchiptechnologie gaat, waar ik niets van snap. Ik vind het dan wel
extra belangrijk om daar naartoe te gaan, omdat hij ook naar mijn voorstellingen komt. Ik ben
me wel bewust van het feit dat ik een vak heb waarin ik aan de mensen die mij dierbaar zijn,
kan tonen wat ik doe. Dat het heel bijzonder is. Heel vaak heb je geen beeld wat voor werk
iemand nou eigenlijk doet tussen 9 en 5. Het is tastbaar en dat vind ik wel heel bijzonder. Het
doet me altijd wel veel als er mensen komen die ik ken, ja.
Ik ben getrouwd en mijn partner stimuleert mij heel erg. Bijvoorbeeld door mee te
gaan naar voorstellingen, maar ook door mij af en toe een spiegel voor te houden of te
confronteren. Terwijl zij in een ander veld werkzaam is, niet in de theaterwereld. Zij denkt op
een andere manier, die mij heel erg helpt. Zij kan mij helpen omdat ik soms geneigd ben om
van alles aan te nemen. Dat is dan geen voorbeeld van Stut, maar ik ben nu met het
studententoneel de Romeinse Tragedies aan het instuderen. Ik denk dan: de Romeinse
Tragedies zijn drie stukken van Shakespeare, dus ik ga die drie stukken spelen en het moet
ongeveer zo lang duren en dan heb ik eigenlijk van alles al van tevoren bedacht. De afspraken
die ik dan met mijzelf maak zijn helemaal niet op zoveel gebaseerd. Gisteren had ik een
gesprek met haar waarin ze zegt: ‘je kan toch ook één stuk kiezen? Je kan toch ook alleen de
thematiek gebruiken? Waarom maak je niet iets van drie kwartier wat heel sterk is?’ Zij steunt
mij dan heel erg door mij uit al mijn lijstjes en patronen te halen en steeds weer wakker te
schudden. Dat doet ze ook bij de dingen die ik bij Stut onderneem. Daar weet ik dan even
geen voorbeeld van, maar dat is wel waarin ik mij het meest gesteund voel denk ik. Juist
doordat zij mij soms even door elkaar kan schudden.

Welke intrapersoonlijke karaktereigenschappen zijn op je periode bij Stut van toepassing?
Dat kunnen eigenschappen zijn die je al had, of die je bij Stut gevormd hebt.
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Bijvoorbeeld dat ik een vrouw ben? Als ik geen vrouw was, had ik Noordwijven nooit
gemaakt natuurlijk. Omdat het over vrouwen gaat en alleen maar met vrouwen is. Het feit dat
ik in Amsterdam-Noord woon heeft als plek ook invloed gehad op Noordwijven.
Ik denk vooral dat mijn nieuwsgierigheid van invloed is geweest. Heel veel van wat ik
doe komt daar uit voort. Voor mij staat heel veel in verbinding met waar ik of van wie ik meer
zou willen weten. Dat vormt voor mij vaak een start om een voorstelling te gaan maken.
Anderen hebben bijvoorbeeld een bepaald decor of starten vanuit een beeld of theaterstijl. Ik
denk dat het bij mij altijd begint met een haast journalistieke behoefte en interesse om
informatie te verzamelen over een bepaalde groep mensen. Theater vormt daarbij voor mij
een goede ingang. Dat zit natuurlijk in mij. Dat ik heel nieuwsgierig en geïnteresseerd ben. Ik
denk ook dat ik oprecht geïnteresseerd ben. Mensen ervaren dat ook als ik met ze werk of ze
bijvoorbeeld interview. Ik kan goed luisteren. Dat helpt me. Ja, het is natuurlijk een
wisselwerking. Ik denk dat ik door de eigenschappen die ik heb, in het wijktheater terecht
kom. Omdat dat hier versterkt wordt.
Ik werk natuurlijk als ZZP’-er en ik kan een deel van wat ik allemaal doe, hier kwijt.
Ik ga niet voor niets nu dus ook de Romeinse Tragedies doen. In die zin is dat voor mij denk
ik anders dan voor sommige anderen. Ik denk wel dat alle jonge mensen die jij spreekt andere
dingen doen. Ik kan wel voorstellen dat mij bij Stut een bepaald iets aanspreekt en dat mij op
een andere plek wat anders aanspreekt. Hier zit het toch meer op het persoonlijke en het pure
contact. Op het luisteren en creativiteit. De intellectuele kenniskant is hier minder aan de orde,
denk ik.

In hoeverre ben jij je bij Stut bewust van je eigen sterke en zwakke kanten, vergeleken met
anderen?

Dat is wel heel erg waar Stut mee bezig is. Dat heb ik wel bij Stut geleerd. Zij stimuleren bij
iedereen om daar over na te denken. Ze benoemen het en je hebt functioneringsgesprekken
waarin het terugkomt. Ik heb hier wel het gevoel dat daar veel aandacht voor is. Dat ik hier
wel ontdek waar ik goed in ben en ook wat mijn zwakte is. Dat leer ik ook bij anderen zien. Ik
denk dat Stut dat heel goed doet.

Is de categorie van motivatie op jou van toepassing bij Stut?
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Voor sommige mensen kan ik me voorstellen dat Stut een doel op zich is. Omdat het een
organisatie is die al 35 jaar bestaat en die een hele geschiedenis heeft. Stut, het behouden en
het redden van Stut zijn een doel op zich. Voor mij is Stut denk ik toch meer een middel. Een
plek waar ik het theater kan maken wat ik heel graag wil maken. Dat zou ik echter ook op een
andere plek kunnen doen. Ik vind dit een hele fijne plek, met goede mensen die mij heel erg
stimuleren en die mijn talent ontwikkelen en mij de kans daarvoor geven. Daarom zit ik hier.
Doordat ik ZZP-er ben, denk ik dat die autonomie een grotere rol speelt bij Stut. Ik
ben meer bezig met wat ik wil, omdat ik start en jong ben. In plaats van dat ik denk aan het
grotere belang van Stut, terwijl dat wel een tendens is die er heel erg is. Ik kom niet vanuit de
geschiedenis mee. Als ik hier over vijf jaar nog zou werken is het misschien heel anders. Dat
merk ik wel. Ik merk vaak dat mijn wereldje binnen Stut nog kleiner is. Er worden heel vaak
namen genoemd die ik niet ken en ik ken de bestuursleden niet. In die zin voel ik me wel vaak
nieuw.
Ik heb echt mijn eigen inslag. Ik denk ook dat het goed is voor Stut. Doordat ik ZZP-er
ben en de toekomst van Stut onzeker is, verbind ik me misschien ook niet voor de volle 100
procent. Als ik echt in dienst zou zijn, zou dat anders voelen. Daar moest ik aan denken. Ik
denk dat ik redelijk zelfstandig binnen Stut opereer.

Welke categorieën uit het ontwikkelingsproces zijn van toepassing op je periode bij Stut?

Ik heb wel geïnvesteerd in Stut. Vanaf vorig jaar september tot januari heb ik eigenlijk
gewerkt zonder te verdienen bij Stut. Toen wilde ik gewoon heel graag beginnen. Op een
gegeven moment is Dag Moeder voorbij gekomen. Toen betaalde Bert van der Roest mij. In
die zin heb ik tijd en geld geïnvesteerd en energie om bij Stut betrokken te zijn, zonder de
zekerheid dat ik hier zou kunnen blijven. Toen ben ik de subsidieaanvraag van Noordwijven
gaan schrijven, zonder dat ik daar iets voor kreeg. In de kerstvakantie hoorde ik dat ik
subsidie kreeg. Dat betekende dat er ook geld was om mij te betalen, anders weet ik niet hoe
het was gelopen. Dan was de voorstelling er waarschijnlijk niet gekomen en moest ik
misschien weer gelijk weg, bij wijze van spreken. Ik wist dat ik in die zin een risico nam. Ook
omdat ik me daarin wel gestimuleerd voelde. Bij Dag Moeder heb ik ook in Stut geïnvesteerd.
Soms hoor ik in mijn functioneringsgesprekken bij Stut terug dat ik soms te snel wil
gaan. Dat herken ik ook wel van andere werkplekken. Ik verwacht eigenlijk van mijzelf dat ik
gelijk bij de experts zit. Terwijl ik ook best wel even de nieuweling mag zijn. Ik voel me toch
wel een nieuweling, maar ik voel me ook wel vaardig. Misschien niet in die precieze termen.
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Ik voel mij nieuw, omdat het hele netwerk van Stut mij nog niet bekend is. Binnen het
netwerk voel ik me heel erg nieuw, maar in het team voel ik me wel gehoord. Ik ben me wel
bewust van mijn plek. Soms denk ik: ik hou hierover maar mijn mond. Het is misschien meer
aan de vaste mensen. Dat heeft wellicht ook met die verbinding te maken. Ik zeg niet altijd
alles wat ik denk. Dat vind ik niet goed van mijzelf, maar dat merk ik weleens.
In hoeverre heeft de ‘Chance’ of de toeval of gelukfactor invloed gehad op je ontwikkeling
bij Stut?

Simpel gezegd heb ik daardoor Stut wel leren kennen. Doordat er een les was op mijn
opleiding, een workshop waar ik bij was. Als ik afwezig was geweest die dag, dan had ik het
niet meegemaakt. Die workshop van twee uur heeft mij heel erg geïnteresseerd. Later nodigde
ik Donna uit voor mijn afstudeervoorstelling, waar zij heel enthousiast over was. Als zij die
dag niet had gekund, was het een heel andere start geweest. Dat is eigenlijk van positieve
invloed geweest.
Het feit dat ik de subsidies voor Noordwijven heb gekregen, heeft ook meegespeeld.
Dat heeft dan natuurlijk ook te maken met dat er een goed plan ligt, dus het is niet alleen maar
een toevalsfactor. Het heeft wel grote invloed gehad.

Zijn er buiten Stut belangrijke gebeurtenissen geweest die invloed hebben gehad op je
ontwikkeling bij Stut?

Dat zou ik niet zo weten. Ja, dat ik de theaterschool ben gaan doen, maar niet dat soort
gebeurtenissen.

Welk gebied of gebieden van talent zouden op je periode bij Stut van toepassing zijn?

Ik denk dat ik zeker de artistieke kant heb ontwikkeld en het schrijven zelf ook. Ik heb die
kans ook gekregen en dat had ik niet verwacht. Ik heb helemaal geen schrijfopleiding. Dat ik
nu het hele Van Geen Wijken Weten mag schrijven, vind ik wel echt heel bijzonder. Daardoor
krijg ik een enorm vertrouwen. De manier van werken en het verder denken heeft mij ook
gestimuleerd bij Stut. Dat je het theaterveld breder kan zien. Ik ben bijvoorbeeld met Dag
Moeder in Alzheimer cafés gaan optreden. Het nadenken over wat allemaal interessante
samenwerkingspartners kunnen zijn, heeft mij ook gestimuleerd. Eerder dacht ik toch nog niet
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verder dan de blackbox. Ik vond het dan ook een gedoe om buiten het theater iets te
ondernemen. Waarom zou je optreden op een plek waar geen techniek is? Bij Stut zie ik daar
wel heel erg de rijkdom en de mogelijkheden van in. Een interessante andere manier van
kijken naar samenwerkingspartners. Tegelijkertijd had ik ook nog nooit een subsidieaanvraag
geschreven. Dat heeft dan met het administratieve gebied te maken.
Ik merk ook wel dat ik het soms wel leuk vind om na te denken over
samenwerkingspartners. Dat wordt hier ook aangesproken. Bijvoorbeeld door het mailtje wat
Kyra vorige week stuurde: bedenk allemaal drie interessante publieksgroepen in Amersfoort.
Eerder ging ik gewoon regisseren en schrijven en was ik niet zo bezig daarmee. Het was ook
minder groot. Charlotte kan mij ook bellen en vragen: ‘wil je alsjeblieft naar dat plan kijken?.
Ik word wel gevraagd om plannen te schrijven. Ik vind het minder leuk om te doen, maar ik
ontwikkel het wel. Of ik denk wel dat zij mij daar vanwege mijn kwaliteiten voor vragen.

Dankjewel. Zijn er nog onderwerpen die niet aan de orde zijn gekomen of waar je graag
wat meer over wilt vertellen?

Nee.
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Bijlage 2.6: Persoonlijke interviews met Suzan Tolsma – Regisseur Stut
Bijlage 2.6.1: Eerste interview op 5 juni 2013, kantoor Stut

- Introductie onderzoek -

Op welke wijze ben je bij Stut terecht gekomen?

Ik heb Culturele Maatschappelijke en Vorming gestudeerd en op die manier wist ik van Stut.
Waarschijnlijk omdat studiegenoten hier een project hadden gedaan . Ik wist wat ze deden en
dat vond ik al heel interessant. Misschien heb ik zelf een keer iets gezien, maar dat weet ik
niet meer zeker. Nee, dat volgens mij niet. Het interesseerde me wel erg.
Na die studie ging ik de Toneelacademie volgen in Maastricht. Toen moest ik een
afstudeerregie doen en toen ben ik gaan kijken waar ik dat in Utrecht wilde doen. Toen dacht
ik dat het leuk zou zijn als ik dat bij Stut zou kunnen doen. Ik wilde wel eens kijken wat dat
dan inhield en toen heb ik een afspraak met Donna gemaakt. Ik heb ook in het tweede jaar of
het jaar voor mijn opleiding aan de Toneelschool, een stage gedaan op de Hogeschool van
Utrecht. Daar heb ik toneel les gegeven aan studenten. Toen heeft Stut daar ook een
voorstelling gespeeld. Toen had ik ook voor het eerst echt een voorstelling gezien en volgens
mij ook even met Donna gepraat. Daarna heb ik haar een mail gestuurd. ‘Volgend jaar moet
ik mijn eindregie doen en kunnen we daar eens over kletsen?’ Toen ben ik hier naartoe
gekomen en hadden we eigenlijk een heel erg leuk gesprek. We zaten buiten op een stoep in
het zonnetje te kletsen. Toen werd ik alleen maar enthousiaster en gelukkig Donna ook. Zij
zei dat het mogelijk was. Vanuit de Toneelacademie ging ik kijken wat ik daar wilde leren.
Bij Stut maak je theater met buurtbewoners of amateurs, mensen die normaal niet op
het podium staan. Er was ook nog een ander lijntje dat liep; dat ik met oud CMV studenten
een voorstelling zou maken voor mijn eindregie. Toen heb ik uiteindelijk gekozen om daar
mijn eindregie project van te maken. Omdat ik dan zou werken met afgestudeerden van CMV,
die al wel wat spelervaring hadden. Zodat ik me ook heel erg kon richten op: wat wil ik als
maker neerzetten? Hoe ga ik die spelers zo ver laten komen? Er was ook heel veel aandacht
voor het artistieke proces of eindproduct. Om bijvoorbeeld na te denken wat mij als maker
interesseerde. Wat wil ik graag laten zien? Ik had nog geen idee toen. Bij Stut krijg je ook met
heel veel andere aspecten te maken, bijvoorbeeld de wijken ingaan of contacten leggen en
nadenken over hoe je in contact komt met spelers. Dat aspect zou dus ook aan de orde zijn.
Dat vind ik zelf heel interessant, maar minder voor de Toneelschool als afstudeeropdracht. De
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andere optie was misschien net iets geschikter. Ik wilde dit ook heel graag doen, dus toen heb
ik dit bij Stut eigenlijk gewoon daarnaast gedaan. Niet vanuit de toneelschool, maar echt voor
mijn persoonlijke ontwikkeling als .

Op welke manier heeft dat precies vorm gekregen?

Het gesprek met Donna was vorige zomer. Toen heb ik in december kennisgemaakt met
Güner en daarvoor ben ik nog een keer mee geweest naar een voorstelling in november. Toen
leerde ik Güner kennen, omdat bleek dat ik het project bij Stut dan samen met hem zou doen.
Toen heb ik met hem afspraken gemaakt en we zouden dan vanaf februari echt gaan starten en
de wijk ingaan. Met Charlotte heb ik afgesproken dat ik dan vanaf februari een soort van
officieel aan de slag ging. Daarvoor waren er al meerdere contactmoment en ik was al wel
bezig met het thema en met het project. Op dat moment werd het officiëler. Toen ben ik met
Güner eerst de wijk ingegaan en hebben we gekeken naar wat we wilden maken. Wat ons
interesseerde in dat grotere project van Van Geen Wijken Weten. Op een gegeven moment
stopte hij even. Vanaf dat moment ben ik alleen doorgegaan. Hoe dat nu verder gaat weet ik
eigenlijk niet. Dat weet ik niet zo goed, dus daar kan ik je ook niet zoveel over vertellen. Hoe
het zonder Güner verder gaat.
Donna vroeg toen wat ik wilde maken bij Stut en vertelde mij over het Van Geen
Wijken Weten project en dat ik een van de vier voorstellingen kon maken. Zij vertelde dat het
voor Stut praktisch gezien het beste zou uitkomen. Ik zag dat ook zitten, dus toen hebben we
daarvoor gekozen.

Ben je op dit moment ook nog verbonden aan de Toneelacademie?

Ja, dat klopt. Over een paar weken studeer ik af. 6 juli krijg ik mijn diploma. Dit is dan ook
mijn eerste productie bij Stut die ik eigenlijk ga maken na mijn afstuderen.

Op welke wijze heb je begeleiding ontvangen of ontvang je begeleiding tijdens je periode bij
Stut?

Ik denk dat het nu misschien een beetje gek is gelopen, omdat Güner uitviel. Dat is ook
helemaal niet erg. Dat zou ik in eerste instantie met hem doen. Het was het idee dat ik eerst
met hem zou meelopen en veel samen zou doen. Hij is de meer ervaren persoon. Bijvoorbeeld
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samen naar gesprekken in de wijk gaan op verschillende niveaus, of contacten leggen. Op die
manier zou hij mij begeleiden. Ik weet niet of dat dan echt begeleiding is. Het is meer een
maatje met wie je dat kan ondernemen en iemand die meer ervaring heeft, dus waarvan je veel
kan leren. Niet zozeer de vorm van begeleiding, zoals ik me voorstel bij een stage. Dat
iemand kijkt waar je tegenaan loopt en waarin je geholpen kan worden. Dat is denk ik nu niet
aan de orde, omdat het meer op een gelijk niveau is. Natuurlijk, ik ben nieuw en jong en moet
het nog leren. Anderen van Stut zijn ervaren en daar kan ik superveel van leren. Daarin zit wel
een verschil. Verder is er wel gelijkheid qua samenwerking. Nu ben ik ook veel alleen aan de
slag. Ik heb mijn essay voor de Toneelacademie gekoppeld aan dit project. Met Donna ben ik
naar een aantal afspraken geweest in de wijk. Donna ondersteunt me nu ook wel heel erg.
Toen Güner uitviel, heeft zij de ondersteuning van hem overgenomen. Dat is wel heel fijn,
maar het is niet echt haar project. Het is denk ik meer omdat Güner er dan even niet is, dat zij
wat dingen overneemt. Dan voel ik ook wel die ondersteuning vanuit haar, dus dat is wel fijn.

Kan je die ondersteuning preciezer omschrijven?

We gaan bijvoorbeeld samen naar gesprekken in de wijk en bereiden dat samen voor.
Bijvoorbeeld met iemand vanuit de Gemeente die let op verkeer of die gaat over veiligheid.
Dan hebben we daar een afspraak mee. Er zit dan ook een gedeelte financiën aan vast. We
willen kijken of er in Hoograven ook nog ergens geld is om dit project te sponsoren. Het gaat
ook over andere dingen. Bijvoorbeeld om te kijken of zij ons meer kunnen vertellen over die
wijk. In het geval van veiligheid: wat speelt er? Wat kom je tegen? Dat zijn dan voor mij weer
aanknopingspunten om weer verder te gaan. Ik maak bijvoorbeeld die afspraak en dan zeg ik
dat ik samen met Donna kom. Donna is dan degene die vooral het woord voert, omdat zij Stut
heel goed kent en zij het verhaal goed kan vertellen. Dan is het weer aan mij om die volgende
stap te maken. Nu is het gesprek geweest. Welke aanknopingspunten vind ik hierin qua
groepen of mensen om hierna te gaan ontmoeten in die wijk? Wanneer we het over
hangjongeren hebben en ik dat interessant vind, dan zegt Donna ‘die zie ik vooral daar en
daar.’ Donna heeft zelf ook in die wijk als jongerenwerker gewerkt. Ze kent bijvoorbeeld
buurthuizen of kan mij misschien wat namen geven, zodat ik weet naar welke plek ik kan
gaan. Dan kan ik eens kijken of ik die jongeren kan ontmoeten. Zo ga ik nu dan eigenlijk wel
zelfstandig verder. Eerst was dat dan wel samen met Güner. In het begin gingen Güner en ik
bijvoorbeeld naar een welzijnswerker in Hoograven die daar al jaren werkt. Hij kon dingen
voor ons organiseren. Bijvoorbeeld allemaal ouderen uit de wijk die een avondje of middagje
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bij elkaar zaten. Hij zou ze wel bij elkaar kunnen brengen en dan zouden wij vanuit Stut een
gesprek aan kunnen gaan over je thuis voelen in een wijk. Dan zou het eigenlijk zo zijn dat
Güner en ik alles samen in zouden gaan. Nu valt Güner weg. Nu is het denk ik meer Donna
die dan voor mij het eerste stapje maakt wat betreft de belangrijke afspraken. Bijvoorbeeld
met de gemeente of voor de naam die Stut heeft. Bijvoorbeeld met een wijkbewoner op een
ander niveau. Het is dan aan mij om die volgende stap zelf te maken. Daar hebben we het
verder niet over, hoe dat zit. Het is niet dat Donna tegen mij zegt: ‘oké, nu ga ik je daar en
daarin begeleiden’. Het is meer dat het allemaal organisch zo gaat. Daar hebben we het niet
over. Misschien wel een beetje, maar meer onofficieel. Donna geeft wel aan dat ik met haar
afspraken kan maken. Of ze zegt: ‘misschien kan je ook met Eline de wijk ingaan?’ Ze draagt
dus wel aan om dan voor Güner een vervanger te vinden. Dat komt denk ik ook heel erg door
de situatie en omdat het ook gewoon informeel gaat. Vooral vanwege het wegvallen van
Güner. Anders zou ik het nu met Güner samen ondernemen en dan heb je natuurlijk een hele
andere situatie.

Ben je gestimuleerd in je talentontwikkeling door Stut?

Ja. Doordat ze mij de mogelijkheid bieden om een voorstelling te maken, stimuleren ze mijn
ontwikkeling. Ook in de benadering naar mij toe. De manier waarop mensen je hier benaderen
en met je omgaan. Daarin voel je dat je iets mag ontwikkelen of bijdragen of vormgeven. Ik
krijg daarin vrijheid om mijn eigen artistieke keuzes te maken. Zoals ik dat zie. Dat is dan
natuurlijk een stimulans voor mij om mij te ontwikkelen. De mogelijkheid wordt hier
gecreëerd om hier als net afgestudeerde een voorstelling te maken.
Verder moet het wel heel erg uit mijzelf komen. Ik word niet aangespoord om dingen
te ondernemen. Mensen zeggen niet: ‘Suzan, kom. We gaan rond te tafel zitten en ik ga met
jou een inhoudelijk artistiek gesprek voeren. We hebben nu een uitwisseling hierover. Kom,
je moet erbij zijn, want dat is voor jou belangrijk.’ Het is wel heel vrij allemaal en dat is een
beetje zoeken. Ook nu het project Van Geen Wijken Weten verplaatst is. Eerst zou het in
november zijn. Dan zou ik al wel eerder vragen stellen. Ik word wel een beetje vrij gelaten,
doordat ik het zelf eigenlijk kan gaan doen. Dat vind ik wel heel erg leuk, maar ik denk dat
het ook wel misschien fijn zou zijn als je daarin nog meer gestimuleerd of betrokken werd.
Het komt ook gewoon door de situatie met Güner, dat het op die manier gaat denk ik. Niet dat
het erg is, helemaal niet. Het is gewoon heel vervelend dat hij nu ziek is.
Stel ik zou nu alleen de voorstelling maken, dat vind ik helemaal goed. Dat vind ik nu
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ook wel leuk, dus dat is niet het probleem. Nu was Donna ook heel erg druk met dat zij
JongStut had overgenomen van Güner. Er is een afspraak gepland om met Charlotte te kijken
naar hoe het nu verder gaat. Dat gesprek heb ik nu nog niet gehad. Misschien is het een beetje
een vaag gebied nu even om heel veel duidelijkheid te geven. Met Charlotte zou ik misschien
ook wel tot meer concrete dingen komen. Nu is het project een halfjaar verplaatst en daar heb
ik verder nog niet een gesprek over gehad. Als dat heeft plaatsgevonden, dan kan ik het
concreet maken.

Je geeft aan dat je meer gestimuleerd zou willen worden door Stut?

Ja, maar wel in een bepaalde vorm. Die vrijheid vind ik ook wel heel erg fijn en ik kan
gewoon zelf als maker aan de slag en misschien dat ze dat ook wel zien. Dat ze dus ook weten
dat het wel goed komt. Ik vind het ook heel leuk dat het op die manier kan gaan. Dat ik geen
stappenplan moet volgen, want zo werkt het ook niet in een creatief vak. Waar zou die extra
stimulans dan in kunnen zitten? Ik zou sowieso graag wat meer in de organisatie willen zitten.
Daarom geef ik ook aan dat ik graag een keer kaartjes wil controleren. Iets heel simpels, maar
dat je het gevoel hebt dat je iets meer in de organisatie zit. Nu sta ik er nog best wel buiten. Ik
zou wel heel graag meer in de organisatie willen zitten. Dat je het gevoel hebt dat je onderdeel
bent. Nu voelt het nog een beetje alsof ik ertegenaan hang. Hier op kantoor zien mensen
elkaar waarschijnlijk vaak en regelmatig. Dan heb je toch meer het gevoel dat je iets meer
ingebed bent in dat grotere geheel. Dat zit dan verder niet in dat ik dat project anders zou
vormgeven, maar eerder in dat gevoel. Ik denk dat het ook wel goed zou zijn als er meer
gesprekken zouden plaatsvinden over waar je nou mee bezig bent als jonge maker en wat je
graag wilt zien en hoe je dat wilt doen. Ook specifieke gesprekken over community theatre.
Hoe wil je dat vormgeven? Hoe ontstaat de voorstelling? Wat ontstaat vanuit de spelers? Wat
voeg je zelf toe? Dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk, maar ik weet niet of dat gangbaar is
om op die manier samen te werken. Dat zou ik wel interessant vinden. Gericht op
talentontwikkeling. Dat zou ik wel heel fijn vinden als dat zou plaatsvinden.

Hoe zie je dat concreet voor je?

Dat je bijvoorbeeld regelmatig gesprekken hebt waar iemand uit de organisatie bij is.
Bijvoorbeeld Donna. Nu komt dat wel tussendoor. Tussendoor is het wel aanwezig en voel ik
heel erg die vrijheid om na te gaan wat ik wil maken. Wat vind ik interessant? Daar mag ik
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heel erg in zoeken en zelf kiezen met wie ik dat wil maken en op welke manier. Dat vind ik
heel fijn en dan natuurlijk wel binnen dat grotere project van Van Geen Wijken Weten.
Bijvoorbeeld met de vormgevers, om daar een overeenkomst in te vinden. Ook het afstemmen
op de andere voorstellingen en om bij die overleggen te zijn met elkaar. Misschien dat het
voor mij groter is dan voor de andere mensen. De andere regisseurs. Op dit moment, vandaag.
Zij zijn ook nog met andere dingen bezig en andere voorstellingen. Ik was met mijn eindregie
bezig. Ik ben daar wel heel veel mee bezig en heb de behoefte om er verder in te duiken en te
bedenken wat ik wil maken en op welke manier. Misschien dat de anderen daar nog minder
mee bezig zijn.
Wanneer we bijvoorbeeld een artistiek overleg hadden en het werd verplaatst of
afgezegd, dan werd er niet opnieuw een nieuwe datum gekozen. Bijvoorbeeld twee weken
later. Er werd dan besloten dat het project een halfjaar verplaatst werd. Volgens mij is dat
artistiek overleg er niet meer gekomen. Daarom is het nu ook een beetje een gekke fase,
waarin er misschien nu wat minder aandacht is voor het gehele project. Terwijl ik er wel vol
in wil stappen en dat doe ik voor mijn gevoel ook al.
Dat je regelmatig, bijvoorbeeld een keer per maand, een inhoudelijk gesprek hebt. Niet
organisatorisch, maar echt inhoudelijk. Dat zou ik wel het stimuleren van talentontwikkeling
vinden. Dan kan je je bezig houden met de volgende vragen: ‘waarom kies je voor die locatie
en wat vind je daar zo mooi aan? Wat wil je daarin uitlichten en hoe wil je daar gebruik van
maken?’ Het zijn wilde ideeën van hoe dat anders zou kunnen. Het is niet dat ik nu
belemmering voel. Dat helemaal niet.
Het is nu een locatieproject. Ook vanuit de know how van Stut en de regisseurs en
de makers die daar al langer bezig zijn zou dat interessant zijn. Hoe zou je dan zo’n ruimte
gebruiken? Of vragen stellen, waardoor je zelf als maker meer aangescherpt wordt om dat te
doen. Het is natuurlijk altijd een persoonlijke uitwisseling, dat zouden nooit allemaal dezelfde
vragen zijn. Wanneer ik bijvoorbeeld hele heldere ideeën heb ergens over en precies weet hoe
ik het aan ga pakken, dan kan ik wel een gesprek gebruiken met uitwisseling en inspiratie.
Waardoor ik er anders naar ga kijken. Met name op het gebied van de expertise van Stut in het
werken met buurtbewoners. Ik weet heel sterk dat dit heel erg is wat ik graag wil. Dat daar
mijn hart sneller van gaat kloppen. Je kan dan meekijken met anderen en natuurlijk naar
voorstellingen van Stut gaan. Het zou ook interessant zijn om een repetitie van een andere
regisseur bij te wonen. Elkaar vragen te stellen. Ik kan het gewoon gaan doen en dan ervaar ik
het ook wel, maar als je daar echt een gesprek over kan hebben waarin je vraagt: ‘ik heb nu
die bewoners, maar hoe bind ik ze aan me? Wat is daarin belangrijk? Dat zijn weer hele
178

andere aspecten. Op de Toneelacademie in Maastricht heb ik daar niets over meegekregen.
Over hoe je samen met wijkbewoners iets creëert. Dat zijn ook dingen die je zelf kan doen,
maar dat is ook leuk om daarover uit te wisselen.

Wat zou je er bijvoorbeeld van vinden als er af en toe intervisiebijeenkomsten worden
georganiseerd, ook met de andere jonge talenten of regisseurs?

Dat zou ik zelf wel heel erg boeiend vinden. Ik zou het dan prettig vinden als het zwaartepunt
meer ligt op het creëren van een voorstelling, dan op persoonlijke aspecten die lastig zijn. Het
ligt er een beetje aan. Hoe kader je zo’n gesprek? Dat kan ook met de volgende vraag zijn: ‘ik
vind het eigenlijk heel erg lastig als ik dan bijvoorbeeld in mijn eentje op een groep jongeren
afstap. Hoe doe ik dat? Dan voel ik me alleen en zij zijn met een groep.’ Zoiets. Aan de ene
kant is het dan een persoonlijk verhaal, namelijk Suzan die dat spannend vindt en aan de
andere kant is het ook iets dat onlosmakelijk verbonden is met het maken van een
Stutvoorstelling. Omdat je letterlijk met wijkbewoners dat contact gaat leggen. Daar is
waarschijnlijk ook al heel veel over geschreven en onderzoek naar gedaan bij Stut, wat ik niet
weet. Ik ben hier net betrokken, maar Stut bestaat natuurlijk al heel lang. Misschien dat daar
heel veel methodes voor zijn bedacht. Natuurlijk blijf je in ontwikkeling en groeien, als
organisatie ook. Met datgene wat je zo goed kan. Word het dan allemaal even je hart luchten?
Waar kader je dat? Dan denk ik gelijk verder aan wat interessant zou zijn om te behandelen.
Waar hebben we het dan over? Is het dan letterlijk bijvoorbeeld over een locatieproject? Of
over de thematiek? Of over hoe je met je spelers werkt? Of over het contact met de
Gemeente? Of het contact met de buurt eromheen?
Er zijn zoveel aspecten verbonden aan het maken van een Stutvoorstelling. Dat lijkt
mij wel heel erg interessant, als het meer een soort van constructieve sfeer heeft en het niet
alleen maar gaat over wat er lastig is. Hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Hoe kan je zo’n
gesprek in goede banen leiden? Dat lijkt mij wel interessant. Zeker.
Dat zijn altijd zulke belangrijke vragen voor jonge makers. Wat wil je maken en
waarom? Op welke manier? Dat gesprek kan je heel vaak blijven voeren. Dan weet je ook
meer wat je wil en kan je die koers ook gaan varen. Het is lastiger als je dat niet zo goed weet
of van alles doet, maar je er helemaal niet bewust van bent dat jij eigenlijk op die manier
werkt. Als dat duidelijker is voor jezelf, dan kan je ook veel meer je eigen manier en smaak
vinden. Waarom je nou zo nodig theater wil maken. Waarom dat belangrijk is? Waarom in de
maatschappij? Wat wil je daar dan mee? Dat vind ik hele belangrijke gesprekken en heel
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waardevol om die te voeren in het kader van talentontwikkeling. Gekoppeld aan wat je aan
het creëren bent en op welke manier je daar uiting aan kan geven. Dat zou ik wel echt fijn
vinden.

In hoeverre is er nu sprake van die uitwisseling?

Die vragen kan ik wel aan Donna stellen, of eerst aan Güner. Wat dat betreft is het er wel. Als
die contactmomenten er zijn, dan kan ik dat wel vragen. Zeker weten. Dan is daar heel veel
ruimte voor. In principe is het er al. Het is meer dat ik met de andere jonge talenten minder
uitwisseling ervaar of weet hoe zij dingen aanpakken. Ik kan bijvoorbeeld bij Donna
aangeven dat ik niet zo goed weet op welke manier ik iets moet aanpakken en aan haar vragen
of zij daar ideeën over heeft. Ik heb het gevoel dat ik dat altijd zou kunnen doen. Dat is heel
fijn. Het is niet dat het georganiseerd wordt, die gesprekken, maar ik voel helemaal de ruimte
om op welk moment dan ook vragen te kunnen stellen of een gesprek aan te gaan. Misschien
komt dat door de open houding. Dat je weet dat je altijd terecht kan. Als ik niets laat weten,
dan denken zij ook dat ik goed bezig ben.

Ervaar je die uitwisseling met de andere jonge talenten en regisseurs?

Daar heb ik nog niet zoveel contact mee, omdat ik niet hier op kantoor werk. Ik ben vaker op
pad, thuis achter de computer of in de wijk Hoograven. Daarom zou ik het zelf heel leuk
vinden om meer bij de organisatie betrokken te zijn. Daar ga ik het misschien morgen dan ook
over hebben met Charlotte, of dat mogelijk is. Nu kennen we elkaar, maar verder hebben we
niet die uitwisseling onderling. Misschien dat alle anderen daar wel over uitwisselen. Dat kan,
daar heb ik geen idee van.

Ik zou graag een model aan je voor willen leggen. Het is het talentontwikkelingsmodel van
onderwijspsycholoog Françoys Gagné. Hij ontwikkelde dit model om precies te omschrijven
op welke manier talent tot ontwikkeling kan worden.
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The Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

Begaafdheid (Gifts =G) kan zich volgens dit model ontwikkelen tot competenties of talent
(Talents =T) middels het doormaken van een ontwikkelingsproces (Developmental Process
=D). Twee factoren kunnen het ontwikkelingsproces bevorderen of belemmeren door hun
aan- of afwezigheid; de intrapersoonlijke (Intrapersonal = I) en de omgevingsgebonden
(Environmental = E) katalysator. Als laatste benoemt Gagné de ‘chance’ factor (geluk of
toeval) die zowel van invloed kan zijn op de gaven, de katalysatoren en het
ontwikkelingsproces. Kan je een reactie geven hierop?

Dat is wel een interessant schema. Ja, ik vind het wel interessant. Ik zie ook wel dat het op die
manier kan werken. Ik geloof er wel in.

Welke persoonlijke eigenschappen uit de intrapersoonlijke katalysator zijn op jou van
toepassing tijdens je periode bij Stut?

Ik ben altijd gezond geweest. Dat heeft me nooit belemmerd om iets te doen. Dat is wel heel
erg fijn natuurlijk. Ik heb een grote intrinsieke motivatie. Ik ben bijvoorbeeld heel erg
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leergierig. Ik denk ook wel dat er iets in mij zit wat wel iets in de wereld neer wil zetten. Of
bij andere mensen teweeg wil brengen. Of bij een gemeenschap. De dingen die ik belangrijk
vind, daar sta ik dan ook heel erg achter. Ik wil mijzelf altijd wel ontwikkelen. Dat zit wel
heel erg in mijzelf.

Welke elementen uit de omgevingsgebonden katalysator zijn van toepassing op
talentstimulatie tijdens je periode bij Stut?

Vanuit mijn familie werd een milieu gevormd waar geld was om mij te laten studeren. Om
twee studies te doen. Mijn familie staat achter mij en zij bieden steun. Je kan zelf mentoren
opzoeken. Dat heeft met jezelf te maken. Namelijk met de manier waarop je naar iemand
toetreedt en wat je van de ander wil leren. Die mentor is dan ook daar om jou daarin te
ondersteunen en die toenadering te accepteren. Ik heb verschillende mentoren in mijn leven.
Ik vind dat Donna zich ook wel heel erg zo opstelt. Dat vind ik heel fijn.
Ik wil in ieder geval nog benadrukken dat ik bij Stut een hele grote openheid ervaar
naar jonge mensen toe en dat ik dat heel erg kan waarderen. Daar wordt op een bepaalde
manier mee omgegaan. Ik voel me daarin ook heel veilig. Dat je mag proberen en fouten mag
maken. Je ontvangt ook waardering en jou inbreng is net zo waardevol. Die sfeer hangt er
voor mij heel erg. Dat vind ik heel fijn en daarom voel ik me hier ook goed en wil ik hier
graag zijn. Dat kan ook totaal anders zijn, bij een ander gezelschap. Daarin merk je ook dat ze
de mensen echt een kans willen geven.

Op welk gebied of gebieden van begaafdheid zou jij jezelf plaatsen in het geval van
begaafdheid?

Ik zou dan het creatieve en sociale gebied kiezen. Mijn gaven zijn misschien eerder sociaal,
maar ik ontwikkel mij op het creatieve gebied. Dat wordt dan uiteindelijk een artistieke
competentie. Het sociale zit er denk ik al wel heel erg in. Wanneer ik het vergelijk, dan merk
ik dat ik bijvoorbeeld bij het creëren van een voorstelling vaardig met mijn spelers omga.
Bijvoorbeeld de manier waarop ik hen kan laten opbloeien. Iemand anders denkt misschien
meer vanuit het artistieke gebied. Ik vind het creatieve gebied heel belangrijk en wil me daar
in blijven ontwikkelen.
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Welk gebied of welke gebieden van talent zouden op jou van toepassing zijn bij Stut?

Dat zijn het creatieve en sociale gebied. Ook wel het administratieve gebied. Op mijn vorige
opleiding CMV ben ik veel met organiseren bezig geweest. Verbindingen leggen, dingen
organiseren en zorgen dat het van de grond komt. Hoe pak je dat aan? Mijn talent zou zich
uiten in een combinatie van die drie gebieden.

Bedankt. Zijn er naar aanleiding van dit interview nog onderwerpen die niet aan de orde
zijn gekomen en waar je graag nog wat over wilt zeggen?

Ja, ik heb de scriptie van mijn vorige opleiding geschreven over meervoudige intelligentie.
Het is een begrip van Howard Gardner en het is eigenlijk ontstaan vanuit kritiek op de
oorspronkelijke IQ test, waarin vooral het verbaal linguïstische en het logisch mathematische
worden gemeten. Als persoon heb je eigenlijk nog veel meer competenties en intelligenties in
je. Je kan het onderwijs op zo’n manier inrichten, dat die competenties zich kunnen
ontwikkelen. Dan is het ook mogelijk om naturalistisch heel intelligent te zijn, dat is ook een
vorm van intelligentie. Ik vind dat heel interessant, omdat je op die manier overal succesvol in
kan zijn, omdat dat heel erg vanuit jezelf kan komen. Dit model doet mij daaraan denken.
Als je bijvoorbeeld naturalistisch heel intelligent bent en je bent heel goed met paarden,
dan wordt er een voorbeeld genoemd. Dat iemand gaat wedden op paarden en dan altijd een
dun paard uitkiest, maar met een fantastische bouw. Alleen die persoon die naturalistisch
hyperintelligent is, ziet dat en wint daar heel veel geld mee. Diegene kan bijvoorbeeld ook
heel goed zijn met planten en bloemen. Iemand anders, bijvoorbeeld Mozart, kan dyslectisch
zijn, maar wel een erg muzikaal talent hebben. Als persoon heb je dus eigenlijk al die
verschillende intelligenties in je. Die zijn niet af te bakenen. In sommige gevallen ben je
bijvoorbeeld beeldend heel intelligent, maar kan je niet zo goed kaartlezen. Terwijl dat allebei
met die beeldende intelligentie te maken heeft, dus daarin heb je ook verschillen. Ik vind het
heel interessant om op die manier naar mensen te kijken. Kinderen zijn op die manier
bijvoorbeeld niet dom als ze niet goed kunnen rekenen. Misschien liggen hun kwaliteiten
ergens anders en zijn ze bijvoorbeeld goed in toneelspelen.
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Bijlage 2.6.2: Tweede interview met Suzan Tolsma op 24 september 2013, Ludwig
Coffeebar Utrecht

- Introductie onderzoek -

Hoe gaat het op dit moment met je bij Stut? Tijdens ons vorige interview gaf je aan dat je
nog een gesprek zou hebben met Charlotte, onder andere over Van Geen Wijken Weten.
Hoe ziet het er nu voor jou uit bij Stut?

Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Ik heb toen aangegeven dat ik meer bij de
organisatie betrokken wilde zijn en toen heeft zij gezegd dat er financieel gezien in 2013 niets
anders mogelijk is, dan dat wij hadden afgesproken. Er is geen geld. Voor 2014 is wellicht
wel iets mogelijk en kan ik misschien betrokken zijn bij JongStut. Ik heb haar mijn wensen
kenbaar gemaakt en dat was heel fijn, ze reageerde daar heel positief op.
Het klinkt heel negatief, maar zij moeten kijken hoe ze het financieel kunnen redden
en overeind kunnen blijven in deze tijden. Daar zijn ze heel erg mee bezig. Daar betrekken ze
mij ook in, in dat denken over nieuwe financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld nu met het
overleg van Van Geen Wijken Weten. Dan gaat het over nieuwe manieren van financiering
opzoeken of samenwerken met andere partijen. Ik vind het heel leuk om erover mee te denken
en ik ben toch jong. Ik stap net in die wereld, dus dan heb ik ook weer misschien frisse
ideeën. Ik heb ook wel het gevoel dat ik daar wat aan kan bijdragen, dus dat is ook heel fijn.
Dat ze mij die ruimte geven om daarover mee te denken met elkaar.
Nu zijn ze de subsidie aan het aanvragen voor het Van Geen Wijken Weten project en
ook voor mij specifiek. Ik hoop heel erg dat wij dat krijgen, dat zou fantastisch zijn. Dan kan
ik er ook nog op verdienen en daarvoor doe je natuurlijk zo’n opleiding en wil je ook dat werk
doen. Je wilt er je werk van maken en het niet op vrijwillige basis blijven doen. Nu vind ik dat
helemaal niet erg. Ik vind het prima als ik daarnaast met andere dingen die ik onderneem wel
genoeg geld kan verdienen. Dan kan ik het gewoon doen. Dan vind ik het helemaal niet erg,
want ik vind dit zo leuk. Ideaal gezien krijg je daar natuurlijk geld voor. Dus dat hoop ik dan
heel erg. Dat is eigenlijk in dat gesprek toen besproken. Dat ze ook voor mij die jong talent
subsidie gaan aanvragen. Dat hebben ze nu gedaan. Als ik betrokken blijf bij Stut, dan zie ik
wel hoe dat gaat. Dan leer je elkaar ook beter kennen. Deze zondag is er bij Stut zo’n middag
met eten en een voorstelling, Theater Dichtbij. Ik had aangegeven dat ik wil helpen met de
kaartverkoop, dus uiteindelijk heb ik nu een taak. Dan mag ik de mensen die binnenkomen
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welkom heten en ze even naar hun zit plek op de tribune wijzen.
Voor de zomer was ik met Van Geen Wijken Weten bezig. Iedereen was een beetje
op zijn eigen eiland met Van Geen Wijken Weten bezig. Het is heel leuk om te merken, want
ze hebben bij Stut een Hei-dag gehad. Dat heeft volgens mij best wel veel teweeg gebracht en
dat vind ik goed om te zien. Je voelt ook een soort van nieuwe energie en dat speelt door naar
de vergadering. Tijdens zo’n hei-dag word ik niet uitgenodigd. Dat snap ik ook, want ik werk
niet bij Stut. Ik maak een voorstelling, maar ik ben ook vrijwilliger. Donna vertelde wel hoe
het allemaal gegaan is. Dat vind ik heel goed, hoe ze dat doen.

Hoe ziet je samenwerking met Güner er precies uit, nu hij terug is?

We hebben nu afspraken gemaakt. Hij werkt nu deeltijd, twee dagen in de week en dan vijf
uur op een dag. Hij is zelf ook aan het spelen in een voorstelling. Wat betreft Van Geen
Wijken Weten, heb ik daar momenteel misschien meer verantwoordelijkheid in. Voor hem is
het nu belangrijk dat hij nu niet teveel verantwoordelijkheden heeft. Hij is wel aan de slag en
kan meedenken en spelen, dus dat is al een verantwoordelijkheid. Wat betreft Van Geen
Wijken Weten denk ik dat het in januari weer het idee is dat hij dan weer voltijd gaat werken
en het project weer oppakt. Ik merk dat ik vooral allemaal dingen bedenk die ik wil uitvoeren
voor Van Geen Wijken Weten. We hebben de opdracht gekregen om de wijk in te gaan en dan
foto’s te maken. Toen hebben we dat gedaan en dan voel ik heel erg dat we dat samen doen en
dat we ook heel leuk kunnen samenwerken. Dat doen we echt samen, daarin merk ik niets van
dat hij meer op de achtergrond zou zijn.
Het enige dat we hebben afgesproken, is dat hij alleen maandag en dinsdag zijn mail
leest en dat ik dan enkel op die momenten met hem kan communiceren. Dat weet ik dan ook.
Nadat we de wijk zijn ingegaan, schrijf ik bijvoorbeeld nog twee a4tjes over het project en
ideeën daarover of nog een document over financiering. Dat doet hij niet. Misschien kan je
daarin zien dat ik ook nog na zo’n afspraak ermee bezig ben en dat hij het dan moet
verschuiven naar de volgende week. Omdat hij nog deeltijd aan het werk is. We hebben een
verdeling. Wat dat betreft is hij misschien wel meer op de achtergrond, maar hij wil ook wel
heel graag samen die dingen doen en over alles nadenken. Dus wat dat betreft is het gewoon
helemaal ‘fifty-fifty’.

Je vertelde in het vorige interview dat Donna enigszins zijn rol had overgenomen?
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Ja, maar dat hoeft dan nu niet meer. Nee. We hebben ook nog niet echt afspraken gemaakt
met partners of met de Gemeente. Dat deed ik voor de zomer wel met Donna. Als dat nu nog
komt, kan ik me voorstellen dat Donna dat nog wel gaat doen. Dat soort afspraken over
subsidies, financiering of andere manieren van samenwerken. Dat weet ik nog niet, maar dat
kan ik me voorstellen.

Ik wil graag nog even met je naar het model van Françoys Gagné kijken en dan met name
naar de categorie van personen. Is het hebben van een mentor bij Stut op jou van
toepassing? Een meer ervaren personen die je ondersteuning geeft?

Ja, ik zie Güner wel enigszins als mentor. Het is natuurlijk een beetje anders, omdat hij een
tijdje weg was en nu nog aan het opstarten is. Daardoor is het soms ook dat ik met de ideeën
kom of er meer energie in steek. Buiten dat is hij wel een mentor. Ook omdat hij ervaren is.
Ja, zo voelt het wel.
Wat ik nog wil zeggen hierover, is dat ik Charlotte soms ook wel als mentor
beschouw. Ik had bijvoorbeeld aangegeven dat een subsidieaanvraag inzien voor mij
interessant is, om te zien hoe dat gaat. Omdat ik zelf ook in de gesubsidieerde sector zit. Hoe
doe je dat? Dan zegt Charlotte dat ze het zal opsturen en dat ik het aan Jochem kan vragen.
Jochem heeft dat dan gestuurd en ze sturen de uiteindelijke aanvraag naar ons toe, zodat wij
mee kunnen kijken. Charlotte is ook altijd heel erg open, toegankelijk en heel erg vriendelijk.
Güner heeft die openheid ook heel erg. Daarin zou je Charlotte ook wel als een mentor
kunnen zien. Güner natuurlijk meer, omdat ik daar echt letterlijk mee samenwerk. Ik weet niet
of het dan een mentor is, maar wel in ieder geval iemand die mij iets wil leren of die mij
kansen wil bieden. Dat is ook van toepassing op Charlotte. Dat doen ze wel heel erg goed bij
Stut. Je kan ook in een organisatie terecht komen waarbij je het gevoel hebt dat je heel erg
jezelf moet bewijzen of moet laten zien wat je kan. Terwijl zij veel meer kijken naar wie je
bent en dat je het nog moet leren en dat zij ook van jou kunnen leren. Dat vind ik heel fijn,
daardoor voel ik me heel erg op mijn gemak.

Als je kijkt naar de categorie van personen, wie hebben jou nog meer gestimuleerd tijdens
je periode bij Stut?

Ik had een gesprek met Charlotte over de financiële kant van een vrijwilligersvergoeding en
of ik misschien uitbetaald zou kunnen worden en in dienst kon bij Stut. Of ik daarin ook meer
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voor de organisatie zou kunnen betekenen. Dan bel ik bijvoorbeeld mijn broer op en die helpt
mij dan wel heel erg daarbij. Met vragen die ik op dat moment heb. Toen ik dat gesprek met
Charlotte had gehad, voelde het nog niet helemaal goed. Toen heb ik daarna mijn broer nog
even gebeld. Ik had er ook nog met een vriendin over gesproken die al langer zulk werk doet
en in het vak zit. Zij helpen me dan wel heel erg en denken dan mee. Daardoor ben ik wel
gesteund.
Mijn vriend zit ook in de theaterwereld en heeft mij gestimuleerd daarin, vooral op
inhoudelijk gebied. Ik denk dat je elkaar heel erg stimuleert wanneer je partner hetzelfde werk
doet. In dit geval maken wij allebei theater en inspireren en stimuleren wij elkaar daarin. Hij
leest ook heel veel boeken over theater of je gaat samen naar voorstellingen. Wanneer ik naar
een voorstelling ga, dan vertel ik daarover. Hij speelt nu in een voorstelling en dan heeft hij
het over het repetitieproces en daar leer ik weer van. We wisselen ervaringen uit en op die
manier denk ik dat het heel stimulerend werkt. Het is niet dat hij mij heel erg ondersteunt
bijvoorbeeld. Zo is hij als persoon niet. Mijn broer en vriendinnen geven meer advies. Hij
gaat niet vertellen hoe ik het moet doen of dat ik ergens aan moet denken. Hij laat het mij
gewoon op mijn manier doen. Je wordt wel heel erg geïnspireerd door elkaar en je leert veel
of je geeft ideeën. Bijvoorbeeld een idee voor een les die je gaat geven. Op dat gebied kan je
wel bij elkaar terecht. Ik denk dat het zeker stimulerend werkt om met iemand te zijn die
hetzelfde werk doet. Hij speelt bijvoorbeeld heel veel toneel. Als we naar een voorstelling
gaan, bijvoorbeeld van de zomer waar hij in speelde, dan denk ik dat ik dat ook zou kunnen.
Dan word ik ook weer geprikkeld en vraag ik mijzelf: waarom ga ik dat niet doen? Ik denk
altijd: ik heb een regie en docent opleiding, maar geen acteursopleiding. Wij hebben
natuurlijk ook veel leren acteren. Dan zou ik dat ook willen doen of misschien dat hij iemand
kent. Als je bijvoorbeeld een keer wat hoort. Wie weet komt er eens wat op je pad. Of zegt hij
tegen mij: ‘daar zoeken ze nog iemand, zal ik zeggen dat jij wel auditie wilt komen doen?’ Op
die manier help je elkaar wel vooruit.

Welke persoonlijke eigenschappen uit de intrapersoonlijke katalysator zijn op jou van
toepassing? Welke eigenschappen hebben bijvoorbeeld een rol gespeeld bij Stut?

Ik denk sinds dat ik niet meer een opleiding aan het volgen ben, dat er wel heel veel energie
en tijd en ruimte is vrijgekomen. Waardoor ik bijvoorbeeld veel meer volharding of
inspanning kan leveren om nu bij Stut iets te doen. Überhaupt in het leven in algemene zin.
Dat heeft invloed op hoe ik het bij Stut zou doen of de manier waarop ik in zo’n wijk aan de
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slag ga. Er is nu meer ruimte in mijn leven voor die dingen. Dat merk ik heel sterk. Als je heel
veel druk ervaart en je bent ook druk en spannende dingen aan het uitvoeren op je opleiding
en je bent heel onzeker daarin, dan heb je ook veel minder ruimte om krachtig op je doel af te
gaan. Ook op het creatieve vlak. Nu durf ik veel meer te kijken naar wat ik wil maken. Binnen
de opleiding ben ik heel erg gevoelig voor het schoolse en wil ik het goed doen voor een
ander. Daar gaat creativiteit juist niet over. Dat is ook wel iets dat in mij zit; iets goed willen
doen. Nu durf ik meer te kijken en te luisteren naar wat ik mooi vind en wat ik graag zie en
daarvoor uit durven komen. Meer mijn eigen weg erin te vinden. Daarom komen misschien
eigenschappen die er al zijn, beter tot uiting om te groeien in wat je wilt bijvoorbeeld. Dan
word ik ook zelfstandiger, omdat je meer het gevoel krijgt dat je het zelf kan en niet een
handje hoeft vast te houden. Die zelfstandigheid is wel interessant, want ik ben aan de ene
kant heel ondernemend en ik kan prima dingen alleen regelen. Ik ben niet bang om ergens op
af te stappen. Ik kan ook heel erg in de rol kruipen van dat ik het niet snap en dat iemand het
mij uit moet leggen. Ik ben de jongste thuis en ik heb een oudere broer, zus en een moeder.
Zij zijn veel meer van het zelf onderzoeken. Als ik een winkel binnenstap, dan vraag ik snel
aan iemand waar iets staat. Iemand anders wil dat niet vragen. Om hulp vragen vind ik
helemaal niet moeilijk. Bij het organiseren van je werkende leven en ook binnen Stut wordt je
zelfverzekerder als je zelf dingen onderneemt. Je kan ook blijven denken dat je dingen wil
ondernemen en het vervolgens niet doen. Denken dat je niet zelfstandig genoeg bent om
ideeën in acties om te zetten. Wanneer je dat wel doet, dan ga je denken dat je het kan, ook in
mijn geval bij Stut.
Ik ben nog een beetje zoekende in mijn interesses en passies. Wanneer je naar het
kopje van motivatie kijkt. Voor mij zijn er soms meerdere dingen die ik interessant vind, maar
wellicht is dat ook wel wie ik ben. Het is niet zo dat ik denk dat ik alleen maar
theatervoorstellingen wil maken. Ik vind persoonlijke ontwikkeling en mensen daarin kunnen
ondersteunen ook heel erg interessant.
Daarom past dit werk heel goed bij mij. Ik vind het echt een fantastische plek bij Stut.
Dat merk ik ook als we in zo’n vergadering zitten. Ik heb het gevoel dat als dit je werk is, dat
ik dan niets anders meer zou willen in mijn leven. Dat is eigenlijk wel mijn droom. Omdat je
weet dat er zo weinig mogelijkheden in zijn, ga je daar wellicht anders over denken. Het
liefste zou ik voltijd bij Stut werken en dat alleen maar doen in mijn leven. Omdat ze geen
geld hebben en het onzeker is of ze kunnen blijven bestaan, ga je weer anders denken.
Wat dat betreft is het een lastige tijd, als je het bijvoorbeeld over de kans factor
hebt. Je durft ook niet meer te dromen, want je weet dat het niet realistisch is. Natuurlijk is er
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misschien wel een kleine kans dat het gebeurt. Ik ga ook niet bij voorbaat zeggen dat ik het
laat zitten. Ik denk dat je wel veel meer een slag om de arm neemt in het bijstellen van je
doelen. Dat merk ik, doordat ik in deze tijd leef. Onze ouders dachten misschien: ik ga dát
studeren en dan word ik dát en dat lukte dan ook. Nu moet je op veel meer andere manieren
denken. Nu ben ik heel blij met een baantje in de supermarkt.
Als je het hebt over je eigen sterke en zwakke kanten, heb ik wat bedacht,
geïnspireerd door een vriendinnetje van mij. Zij had ook zoiets gedaan door aan meerdere
mensen te vragen of ze voor jou willen opschrijven wat je kwaliteiten zijn. Zodat ik dat wat
helderder zou krijgen. Mijn broer vroeg bijvoorbeeld aan mij: ‘wat zijn je kwaliteiten?’ Dat
vond ik wel moeilijk om te zeggen, omdat het vaak zo veel verschillende dingen zijn. Het is
niet een ding. Het hielp wel om daar met hem over te praten. Ik kan wel kwaliteiten
opnoemen, maar ik kan nog niet zo goed de vertaalslag maken naar hoe dat dan in de praktijk
werkt. Het lijkt me ook wel heel goed als je ook je zwaktes heel helder hebt. Sara had
bijvoorbeeld een evaluatiegesprek gehad bij Stut en zei dat zij het lastig vindt om hulp te
vragen en het dan te laat vraagt. Zij gaf toe dat het haar zwakte was. Dat is goed als je dat
weet van jezelf. Dat zou ik eigenlijk helderder willen hebben. Dat zou mij wel helpen.

Als je kijkt naar het ontwikkelingsproces en dan met name de categorie van vooruitgang,
welke elementen zijn van toepassing op je periode bij Stut?

Ik denk dat voor mij een hele belangrijke gebeurtenis is geweest, dat ik de Toneelacademie
heb gedaan. Vooral in Maastricht, want dat is wel echt een visitekaartje als ik zeg dat ik daar
heb gestudeerd. Dan weten mensen gelijk dat het een bepaalde kwaliteit heeft, want het is de
hoogst aangeschreven Toneelschool van Nederland. Dat is wel een belangrijke gebeurtenis
denk ik. Dat helpt me en natuurlijk ook omdat ik daar gevormd ben en veel heb meegekregen
uit die opleiding. Er zijn ook veel kwaliteiten gevormd.
Gisteren zaten we in een vergadering bij Stut en waren wij inhoudelijk en artistiek aan
het overleggen. In zo’n teamvergadering komen er dan ideeën voorbij en voel je dat je
vaardigheden en je interesses heel erg samenvallen. Dat blijft ook vaak onbenut, vooral in
werksfeer. Dat ik denk dat ik zoveel dingen zou kunnen doen, maar dat het er niet uitkomt. Ik
heb ook al heel veel gesolliciteerd, bijvoorbeeld in de kunst educatieve sector. Een
coördinerende functie, waar je ook inhoudelijk en organisatorisch bezig bent. Tot nu toe ben
ik niet aangenomen. Dan waren er bijvoorbeeld 300 sollicitanten met veel meer ervaring, of
ze wonen dichterbij. Het kan ook in een ander bedrijf. Ik denk dat ik veel dingen goed zou
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doen en heel graag zou willen doen en dan komt er een levensenergie vrij. Dat doe ik nu niet
en ik zit thuis. Gelukkig heb ik nu heel veel leuke werkopdrachten en workshops om te geven.
Ik denk dat ik ook op een ander vlak, bijvoorbeeld in overleg of op het gebied van creatieve
ideeën of in projectplannen, dat ik daar ook heel goed in zou zijn. Dat er heel veel potentie in
zit en dat het op heel veel momenten onbenut blijft. Dat vind ik dan wel heel erg jammer.
Daar zou ik zo in opbloeien en gebaat bij zijn.

Heb je het gevoel dat je talenten bij Stut de kans krijgen om tot uiting te komen?
Wel in zo’n vergadering. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er een planning gemaakt moet
worden en gevraagd wie dat zou kunnen doen. Dan kan ik bijvoorbeeld wel zeggen dat ik dat
wil doen, maar dan denk ik: zij zitten allemaal in de organisatie en zij hebben al heel vaak
zo’n planning gemaakt. Het lijkt mij misschien handiger dat zij dat doen. Het zou ook gek zijn
als ik dat zou doen, want zij werken hier. Ik ben voor de voorstelling Van Geen Wijken Weten
gekomen bij Stut. Toen vroeg ik of ik erbij mocht zijn, want voor mij is het ook heel leerzaam
om te zien hoe je zo’n planning maakt. Van A tot Z in het maken van een voorstelling. Ik wil
eigenlijk in zo’n vergadering met allemaal ideeën komen, zowel artistiek inhoudelijk als
organisatorisch. Met betrekking tot samenwerkingspartners en hoe we dat kunnen financieren.
Dan geloof ik ook dat ik daar goede ideeën over heb. Ik pik heel veel op van hoe andere
organisaties het doen en wat al dan niet werkt. Dan wil ik echter niet zo overkomen dat ik het
beter weet. Ik wil dat wel met respect naar hun toe doen, want zij werken al heel lang in de
organisatie. Zij weten waarschijnlijk ook heel veel dingen over wat werkt en waar over
nagedacht is. In mijn enthousiasme en gretigheid wil ik dan heel veel, maar ik wil hen niet
voor de voeten lopen. Of dat zij denken dat ik hoog van de toren zit te blazen. Toen had ik het
er gister met een vriendin over en zij zei: ‘misschien moet je daar niet bang voor zijn.
Misschien ben jij helemaal niet iemand die anderen voor de voeten zou lopen. Je hoeft er niet
bang voor te zijn dat het op die manier overkomt. Je kan je ideeën gewoon zeggen.’ Dat merk
ik dus wel heel erg, het is een beetje aftasten. Onbenutte potentie is eigenlijk helemaal niet
zo’n leuk gevoel. Ik denk dat heel veel jonge mensen dat nu ervaren en dat vind ik erg jammer
eigenlijk. Ook bij mijzelf om dat te merken.
Ik ben natuurlijk wel bezig via ZZP- activiteiten en geef workshops en daar groei ik
in. Nu ben ik met name workshops aan het geven. Als ik in zo’n overleg bij Stut zit, dan voel
ik: ja! Dat vind ik veel leuker dan dat ik bijvoorbeeld jongeren of kinderen zo’n workshop
geef. Dat vind ik ook heel leuk, maar dan voel ik misschien minder dat daar mijn volle
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potentie benut wordt. Ik vind dat ik dat niet altijd zo goed kan, aan kinderen en jongeren
lesgeven. Of dat ik daar nog meer tegen dingen aanloop. Bijvoorbeeld wat betreft orde
houden en dat ik dat dan niet altijd leuk vind of moeilijk. Ik zit meer op het gebied van
creatieve ideeën en dat vormgeven. Ook met het maken van voorstellingen. Ik wil nadenken
over wat ik zelf zou kunnen creëren als maker, als kunstenaar. Dat wil ik nog meer
onderzoeken, omdat ik nu daar ook de vrijheid in voel.

Dankjewel.
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