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Genomineerd als Amsterdammer van het jaar 2013 
 

“Verbinden, dat is echt mijn woord.  
Dat hoort bij mij.  

Niet tussen de elite, maar in de wijken. 
 Juist omdat daar zoveel problematiek is en destijds 
geen enkel aanbod van kunst, cultuur en drama - en 

toch zoveel talent. “  

                                  Sebo Bakker,  ZID Theater 
 

In december 2013 werd acteur en mede artistiek leider van ZID Theater Sebo Bakker voor-

gedragen als Amsterdammer van het jaar 2013 voor de positieve bijdrage die hij geleverd 

heeft aan de stad en diens bewoners in het bijzonder. Op zondag 12 januari 2014 eindigde 

hij uiteindelijk op de derde plek. Sebo is een meester in het verbinden van mensen van 

diverse komaf en achtergrond, iets dat hij gestalte geeft binnen ZID Theater. Hier speelt hij 

als acteur en presentator in de community theatervoorstellingen mee en geeft hij als trai-

ner/coach talloze workshops. Zijn kracht ligt in fysiek theater en zijn passie ligt bij het ge-

ven van empowerment trainingen aan professionals, jongeren en kinderen.  
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Voorwoord  
Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Stichting ZID Theater. Dit verslag beschrijft de uitge-

voerde projecten en resultaten van ZID – Community Art & Performance Center en de 

relatie tot de voorgenomen groeiplannen uit het jaar 2013. 

ZID opereert sinds tien jaar in en vanuit de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer,  Amsterdam 

West, haar thuisbasis. De Kolenkitbuurt staat als nummer één op de lijst van de zoge-

naamde ‘Vogelaarwijken’, probleemwijken in Nederland. Ook is de Kolenkitbuurt met de 

andere zes wijken van de lijst, in 2013 uitgeroepen tot focuswijk van Amsterdam en hier-

door blijft het een gebied binnen de stad die speciale aandacht vereist.  

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en bereikt in de community art methodiek en 

aanpak van ZID. Deze werd ingezet in al onze programma’s waar bewoners, van kinderen 

tot ouderen, actief aan deel hebben genomen. Meer dan 3000 mensen worden jaarlijks 

actief betrokken bij de programma’s van ZID, met 7000 bezoekers. Door onze ZID-methode 

wisten we ook in 2013 juist die mensen te bereiken, die niet of nauwelijks in aanraking 

komen met kunst, en stelden we hen in staat om creatief te participeren in verschillende 

projecten, in hun eigen straat, gelegen in de vier wijken buiten de ring in Amsterdam, tot 

en met het podium van de Stadsschouwburg. Hiermee onderscheidt ZID zich van andere 

initiatieven in de stad en biedt ZID een voorbeeldfunctie in het verbinden van mensen en 

werelden. 

Sinds begin 2013 werkt ZID actief in de volgende vier Amsterdamse stadsdelen: West, 

Nieuw -West, Zuidoost en Noord. Allemaal focuswijken anno 2013. Deze uitbreiding ging 

gepaard met het opzetten van het succesvolle project Van de Werelddaken, dat als eind-

voorstelling werd gespeeld. Dit is een belangrijke stap in het kader van onze toekomstige 

groei geweest. ZID is een partnerschap aangegaan met Resto VanHarte in Zuidoost en in 

Amsterdam Noord, dat goed werkt en een model biedt voor de landelijke groeiambitie. 

Het project werd in december 2013 ook in Rotterdam ingezet. Van de Werelddaken, com-

munity theater voorstelling, werd met succes opgevoerd in 4 theaters en 1 buurtcentrum 

in Amsterdam en Utrecht. Uiteindelijk werd het project in maart ook uitgenodigd voor het 

International Community Art Festival – ICAF 2014 in Rotterdam.  

Een mooie afsluiting van het jaar was toen in december 2013 Sebo Bakker, lid van het  

kernteam en artistieke begeleider, werd genomineerd als Amsterdammer van het jaar. 

Een verkiezing uit kandidaten die betekenisvol zijn voor de stad. Sebo eindigde uiteindelijk 

op een gedeelde derde plaats.  

ZID wil de komende jaren haar expertise inzetten om tot aan 2017 in 7 wijken van Amster-

dam en 6 steden in Nederland, nieuwe vestigingen op te zetten. Dit doen we niet alleen, 

maar in samenwerking met sterke maatschappelijke partners, waarbij  voor alle partijen 

geldt dat onze ambities elkaar goed moeten aanvullen. ZID wil minimaal 6000 mensen 

actief bij deze cultuurparticipatie betrekken, in de rol van deelnemer, buurtacteur of ZID 

Ambassadeur. De vrijwilligers in de rol van Ambassadeur zullen weer nieuwe activiteiten 

met nieuwe mensen gaan organiseren. Uiteindelijk wil ZID bijdragen aan een creatievere 

en leefbaarder maatschappij, waar mensen in achterstandswijken benaderd worden van-

uit hun kracht, en niet van uit hun onvermogen.  

Karolina Spaic en Sebo Bakker, artistieke leiders ZID Theater. 
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1 Inleiding 

 
ZID is een culturele organisatie die kunst, cultuur en samenleving verbindt door creatief 

talent van mensen in te zetten als motor voor positieve verandering. Op de Balkan bete-

kent het woord ZID ‘de muur’, voor ons betekent het: het doorbreken en slechten van 

muren tussen mensen door middel van theater.  

ZID Theater is gevestigd in het voormalig HTS schoolgebouw in de Kolenkitbuurt van Am-

sterdam West. De initiatiefnemers Karolina Spaic en Sebo Bakker, verenigd in een stich-

ting, positioneren zichzelf als ZID-Community Art & Performance center. Zij vormen tevens 

de directie.  De statutaire naam is Stichting ZID, zij heeft haar zetel te Amsterdam. De 

stichting is aangegaan voor een onbepaalde tijd en wordt bestuurd door een bestuur, be-

staande uit de volgende drie leden:  

Tatjana Coric- voorzitter  

Alice Leek – penningmeester  

Wendy Ripassa – secretaris  

De stichting heeft de volgende statutaire doelen:  

a. Internationale culturele activiteiten te bevorderen en daaraan bij te dragen; 
b. Naar een universele theater-kunst-muziek communicatie te streven zonder hindernis-
sen als taal, cultuur en politiek. 
c. Modern theater maken en daarmee kwalitatief bijdragen aan de voortdurende verbete-
ring van het culturele klimaat. 
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
a. nieuwe theatervormen te exploreren en die in een productie te realiseren; 
b. het organiseren van manifestaties op internationaal niveau om ervaringen, projecten en 
producten op cultureel gebied uit te wisselen; 
c. universele thema’s over te brengen door theater waarbij de communicatie met het pu-
bliek een belangrijke rol speelt en niet gebaseerd is op taal 
d. verzorgen van vormende en educatieve activiteiten; 
e. het leggen van contacten met theatergroepen en kunstenaars van andere culturen. 
 
De programmering bestaat uit eigen producties, waarbij plaatselijke bewoners een essen-

tieel onderdeel vormen van de projecten. Hoewel wijkbewoners een wezenlijk onderdeel 

vormen van de producties, is ZID niet uitsluitend buurtgericht. Zo worden ook stedelijke, 

landelijke en zelfs internationale projecten gerealiseerd waarbij Amsterdam als creatieve 

thuisplek functioneert.  
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Karolina Spaic en Sebo Bakker, Droomstad 1, Nieuw-West 

Karolina Spaic en Sebo Bakker, die het kernteam van ZID vormen, werken al 20 jaar samen. 

De eerste 10 jaar van hun samenwerking trokken ze de wereld rond met locatie theater 

voorstellingen, fysiek en visueel, waarin de taal geen barrière opwierp. Er werd gecommu-

niceerd met mensen, jong en oud, in Zuid Amerika, Rusland, Balkan landen en Europa via 

een universele theatertaal, die grensoverschrijdend en universeel was. Deze ervaring heeft 

hun passie bepaald om met theater midden in de maatschappij te staan en voor en met 

iedereen theater te kunnen maken. Nadat ze neerstreken waren in de Kolenkitbuurt in 

Amsterdam, ontwikkelden ze een eigen werkwijze. De muren tussen generaties, culturen 

en sociale status worden doorbroken, mensen worden verbonden door hun gezamenlijke 

passie creatief te zijn en dat met elkaar te delen. Dit is de basis voor het ZID - Community 

Theater & Performance Center, van waaruit ZID zowel landelijk als internationaal met the-

ater werkt, voor en door de mensen zelf.  
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2 Visie en doelstellingen ZID Theater 
 

2.1 Missie van ZID 

ZID is een culturele organisatie die kunst, cultuur en samenleving 

verbindt door creatief talent van mensen in te zetten als motor 

voor positieve verandering. 

De missie van ZID is om door community performance de sociale 

cohesie in aandachtswijken te versterken, waarvoor we de crea-

tieve talenten van de wijkbewoners inzetten. 

We bereiken mensen die tot dusver niet of nauwelijks met maat-

schappelijke participatie en of actieve kunstbeoefening in aanra-

king kwamen. ZID wil, binnen haar projecten,  mensen met ver-

schillende culturele achtergronden, sociale posities en van alle 

generaties met elkaar verbinden door ontmoeting, uitwisseling en 

talentontwikkeling. De resultaten zijn duurzaam van aard en wor-

den in de huidige en toekomstige vernieuwende structuren van de 

wijk/stad ingebed. 

Community performance wil zeggen dat we projecten realiseren, 

waarin een team van professionele makers (theater, dans, film) 

intensief samenwerkt met deelnemers die geen ervaring hebben 

met het zich uiten via creatieve disciplines. Hun interesse ligt dan 

ook in eerste instantie op het gebied van samenkomen, mede- 

bewoners leren kennen, hun eigen verhalen en ervaringen met 

anderen delen. Dit is hun manier om zich creatief in te zetten bin-

nen een activiteit, programma of workshop. Het eindresultaat, in 

de vorm van een voorstelling, festival of film, is het resultaat van 

dit gezamenlijke werkproces van deelnemers en professionals.   

2.2  Kernwaarden 

Creativiteit en talentontwikkeling  

ZID hanteert een interdisciplinaire aanpak, waarin verschillende 

(kunst)disciplines zoals theater, dans, muziek en film worden inge-

zet. Steeds wordt gekozen welke vorm het beste bij de doelgroep 

en het concept van het project past. Als belangrijkste doel wordt 

het vermogen om creatief te denken en zich te uiten gestimuleerd. 

 

ZID is een verbindende factor in het maatschappelijk veld 

ZID werkt samen met organisaties uit de wereld van maatschappe-

lijk werk, onderwijs en de culturele sector. Hierdoor ontstaat een 

verbinding  tussen deze onderdelen van het sociale leven. Hier-

mee worden mensen uitgedaagd om uit hun veilige omgeving te 

stappen. 

 

 
 
 
 
 

Imane,  
9 jaar 

 

Land van herkomst:  

Nederland/ Marokko 

 

Functie:  

Buurtacteur 

In dagelijks leven:  

Schoolgaand. 

 

 
“Ik heb veel bij ZID geleerd 

en durf nu meer.” 
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Verbeteren van de leef/ woon situatie 

Met onze projecten willen we een positieve bijdrage leveren aan de situatie in de aan-

dachtswijken en het klimaat in deze wijken verbeteren. Door een project samen met be-

woners te realiseren, wordt sociale cohesie gestimuleerd.  Mensen die naast elkaar wonen 

leren elkaar kennen, werken gezamenlijk aan iets en gebruiken fysiek de eigen wijk als 

podium, waardoor ze op een aantal plaatsen de wijk daadwerkelijk kunnen verbeteren. Er 

worden duurzame banden gecreëerd, die na het project voortgezet kunnen worden.  

 

Herkenbare thema’s verbinden mensen 

ZID stimuleert mensen om binnen de projecten hun eigen verhalen aan anderen te vertel-

len. Deze verhalen verbinden de mensen met elkaar, doordat ze hun eigen ervaringen 

hieraan kunnen spiegelen. Herkenbare thema’s, onderwerpen die voor veel mensen op-

gaan en niet cultuur of plaatsgebonden zijn, bieden hiervoor de beste basis. 

 

2.3 Doelstellingen: 

- De culturele en maatschappelijke participatie van bewoners uit aandachtswijken 

bevorderen. 

- De verschillende talenten van de deelnemers stimuleren en ontwikkelen, op een 

manier die positief doorwerkt in hun dagelijks leven.  

- Verschillende werelden met elkaar verbinden.  

- Een wijk overschrijdend netwerk van bewoners opbouwen, dat ook na afloop van 

het project zowel fysiek als online contact houdt. 

- De sociale cohesie in deze kwetsbare wijken duurzaam verbeteren door bewoners 

op een intensieve manier met elkaar in contact te brengen. 

- Continuïteit in het community art aanbod brengen, in een opeenvolgende en op 

elkaar aansluitende reeks activiteiten, die duurzaam van aard zijn. 

2.4 Groeiprogramma Oranje Fonds in relatie tot de bereikte resultaten 

ZID startte in 2013 aan het eerste volledige jaarprogramma van het Groeiprogramma van 

het Oranje Fonds. Karolina Spaic (algemeen en artistiek leider), Sebo Bakker, (artistiek co-

leider, artistieke begeleider) en Anush Avetisyan (toenmalige zakelijk leider) hebben de zes 

workshopdagen, de coaching en intervisie gevolgd. In een jaar tijd heeft ZID hierdoor een 

duidelijke visie op haar groei ontwikkeld, nieuwe inzichten en vaardigheden verkregen en 

uiteindelijk eind 2013 een Groeiplan ontwikkeld. Dit Groeiplan, dat goedgekeurd is door 

het Oranje Fonds, beschrijft een haalbare aanpak van de groeiambitie, waarin de ZID-

methode leidend is. ZID vindt het een grote uitdaging om de komende jaren de ambities 

uit dit plan te verwezenlijken en wij kunnen concluderen dat we de doelstellingen voor 

2013 al hebben gehaald. 
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2.5 Ambities  

De voorgenomen doelstellingen voor 2013, zie schema hieronder, zijn in 2013 volledig 

uitgevoerd.  

 

Plaats Periode 2013 

Amsterdam Vier stadsdelen/ wijken in Amsterdam; waarvan in drie, te weten Noord, 

Zuidoost en Nieuw West, ontwikkelen en in Amsterdam West verduurza-

men 

Landelijk Opzetten in Rotterdam Oude Noorden 

 

Internationaal Eerste project opgestart in Larache, Marokko 

 

ZID neemt zich voor om de meer jaren doelstellingen uit het Groeiplan, die hieronder genoemd 

worden, te bereiken. 

 

Meer jaren groeidoelstelling 

Plaats 2013 2014 2015 2016 2017 

Amsterdam 4 5 5 5 5 

Landelijk 1 3 4 5 6 

Internationaal 1 1 2 2 3 

Totaal 6 9 11 12 14 

 

2.6 Resultaten activiteiten 

ZID Theater heeft in 2013 activiteiten georganiseerd in de lijn van haar doelstellingen en 

partners geworven om de groeiambitie te ondersteunen, op zowel lokaal, landelijk en 

internationaal niveau. Deze activiteiten zijn uitgevoerd in vijf verschillende programma’s:  

ZID door de Wijken naar podium – serie interactieve creatieve bijeenkomsten met bewo-

ners in vier wijken: West, Nieuw West, Noord en Zuidoost in Amsterdam, met verschillende 

kleine tussenpresentaties, en het voorbereiden van een dergelijk traject in Rotterdam. 

Droomstad - theatrale tour door stadsdeel West en Nieuw-West waarbij bewoners, orga-

nisaties en ondernemers elkaar ontmoetten in de openbare ruimte. 

Van de Werelddaken - grootschalig community art project, waarin de culturele en maat-

schappelijke participatie van bewoners uit vier stadsdelen in Amsterdam werd bevorderd 

en uiteindelijk tot een slotvoorstelling leidde, die met succes in verschillende theaters werd 

opgevoerd. 

Dizz Kids - kunsteducatie voor kinderen – ontdekken van talenten, kennismaken met el-

kaar en deelnemen aan theater, dans, video en muziek tijdens school en als buitenschoolse 

activiteit: de Dizz Kids CLUB.  

Internationale samenwerking - uitwisselen van expertise en werkmethodes met het Cultu-

reel Centrum Dar Amsterdam, uit Larache, Marokko. 
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De strategie die ZID hierbij hanteerde is om activiteiten uit te voeren met een programma 

dat duurzaam van aard is, genoeg mogelijkheden tot groei biedt en een groot aantal 

(nieuwe) wijkbewoners zou kunnen bereiken, kan stimuleren en kan (blijven) verbinden 

met de ZID-methode. ZID is meerdere lange termijn relaties aangegaan met sociale part-

ners, die deze samenwerking als een verrijking zien voor hun vrijwilligers, passanten en 

bezoekers. Hierdoor kon ZID veel nieuwe deelnemers bereiken in de nieuwe wijken, die 

zelden of niet met community art in aanraking zijn gekomen en kon onze  methode effici-

ent verspreid worden. Maar ook relaties en wijkbewoners die al eerder in aanraking zijn 

gekomen met ZID Theater zijn genoeg mogelijkheden geboden tot verdiepingen en ont-

wikkeling in het jaar 2013.  

Deze strategische stappen boden ZID Theater mogelijkheden tot groei, vernieuwing en 

verdieping. We hebben in 2013 de volgende prestaties geleverd: 

- Draagvlak bij wijkbewoners uit vier aandachtswijken in Amsterdam gecreëerd en 

vergroot. 

- Meerdere activiteiten in diverse vestigingen/stadsdelen opgezet en/of vergroot. 

- Nieuwe bewonersnetwerken opgezet in de vier aandachtswijken.  

- Continuïteit in community art aanbod in de wijken West en Nieuw-West gebracht. 

- 3493 deelnemers bereikt, waarbij talent is ontwikkeld, mensen elkaar hebben ge-

inspireerd en aan elkaar werden verbonden. 

- Onder de vleugels van de verschillende projecten konden nieuwe ZID Ambassa-

deurs geworven worden, en konden ZID Ambassadeurs tevens activiteiten onder-

nemen die de borging van de ZID-methode vergrootte. 

- 6998 bezoekers bereikt.  

- Nieuwe partners geworven, zoals Resto VanHarte en de Weekendacademie. 

- Verdieping in relaties aangegaan met partners, onder andere bij Eigenwijks in Am-

sterdam Nieuw West. 

- Expertise en kennisuitwisseling met buitenlandse partner Dar Amsterdam uit Ma-

rokko gecontinueerd en verdieping aangebracht in deze relatie. 

Tevens hebben wij in het afgelopen jaar ook leerpunten gesignaleerd en kijken we  alvast 

vooruit naar de toekomst en de lange termijn effecten die ons in ziens waar te nemen zijn. 

- Het werven van partners in nieuwe wijken viel door omstandigheden niet mee. 

Animo was er wel, maar de timing kwam soms niet goed uit. Voor 2014 willen wij 

de doelstellingen van de samenwerking verder zorgvuldig uitwerken en in de prak-

tijk brengen.  

- Voorgenomen groeiambitie heeft consequenties voor onze organisatie, die ook 

een transitie doormaakt. Voor 2014 hebben we ons voorgenomen om speciale 

versterking op organisatorisch gebied in te zetten, door Bureau Point, om de orga-

nisatie verder te professionaliseren en op maat naar de groei te kunnen vormen.  

- We willen een nieuw financieringsplan ontwikkelen dat ook de ambitie van het 

Groeiplan kan verwezenlijken. 
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2.7 Communicatie 

ZID stapte de wijk uit en de wereld in. De activiteiten vinden niet meer alleen plaats in de 

Kolenkitbuurt van Amsterdam, maar ook in andere wijken en steden. Daarom is het be-

langrijk met deze verandering in het achterhoofd om duidelijk te hebben wat we willen 

communiceren en wat het communicatiedoel is. In 2013 heeft ZID Bureau Herrie gevraagd 

om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen communiceren. Bureau Herrie heeft een 

communicatieplan en een plan van aanpak gemaakt, dat wij in 2013 met positief resultaat 

hebben toegepast. Zie bijlage 3 voor meer informatie.  

 

 

 

Van de Werelddaken, Amsterdam 2013 
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3  Verantwoording projecten ZID Theater 2013 
 

Amsterdam West: ZID door de Wijken 

naar podium 

 

Aantal deelnemers: 2035 
Aantal bezoekers: 1397 

 

 

 

Amsterdam Nieuw-West: ZID door de 

Wijken naar podium 

 

Aantal deelnemers: 150 
Aantal bezoekers: 511 

 

 

 

Amsterdam Zuidoost: ZID door de Wij-

ken naar podium 

 

Aantal deelnemers: 101 
Aantal bezoekers: 633 

 

 

 

 

Amsterdam Noord: ZID door de Wijken 

naar podium 

 

Aantal deelnemers: 209 
Aantal bezoekers: 1449  
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Community theater voorstelling Van de 

Werelddaken 

 

Aantal deelnemers: 534 
Aantal toeschouwers: 1833 

 

 

 

 

Dizz Kids op scholen 

 

Aantal deelnemers: 209 
Aantal bezoekers: 300 

 

 

 

 

Dizz Kids CLUB 

 

Aantal deelnemers: 200 
Aantal bezoekers: 375 

 

 

 

 

ZID in Dar Amsterdam, Larache, Marokko 

 

Aantal deelnemers: 55 
Aantal bezoekers: 800 
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3.1 Amsterdam West: ZID door de Wijken naar podium 

 

“Wat een leuke initiatieven waar ik voor deze tour nog geen weet van had! Goed om 

deze samenwerkingen in de buurt te zien” Matthia, bezoeker.   

Periode:  januari 2013 – september 2013, 

en september - december 2013 i.v.m Van de Werelddaken. 

Activiteiten opzet:  Fase 1 januari/april  

Doel: kennismaken en deelnemen 

Concrete activiteiten: 14 bijeenkomsten/workshops van 2 uur, 10 

workshops op locatie en 3 presentaties  

Activiteiten opzet: Fase 2 april/mei/juni  

Doel: Eerste presentaties op nieuwe plekken in de wijk  

Concrete activiteiten: 20 openbare workshops, 5 presentaties en 

12 workshops op locatie 

 

Resultaat: 
Fase Bijeenkomsten Aantal Deelnemers Bezoekers 

Fase 1 ZID Theater 
Workshops op locatie 
Kleine presentaties 

14 
10 
3 

109 
650 
300 

- 
- 
670 

Fase 2 - 24 maart: Open Podium in ZID Theater  
- 15 juni: Presentatie tijdens Theaterlunch 
- 15 juni: Droomstad 2 in West 
- 15 juni: Workshop salsa op Buurtcamping 
- 2 juni: Showcase in Erasmuspark  
- Openbare workshops/repetities 
- Workshops op locatie 

1 
1 
1 
1 
1 
20 
12 

63 
10 
58 
70 
15 
200 
560 

73 
35 
82 
276 
103 
- 
158 

Totaal  64 2035 1397 

 

 Partners: ABC Alliantie, Blik op Talent, Hudsonhof (ouderen opvang), Augustana-
kerk in Bos en Lommer, The Bookstore Foundation, Cascoland, Vooruit, Vrouwen-
centrum  Doenja, BACK en  de Buurtboerderij. 

 

Inhoud: Activering en cultuurparticipatie van mensen en organisaties in de wijk Amster-

dam West waar wij al 10 jaar gehuisvest zijn. Dit nieuwe traject heeft ons de kans gegeven 

om ingebed te raken in de buurt. De naamsbekendheid is vergroot en we hebben meer 

nieuwe mensen en deelnemers geworven. Fase 1 bestond uit werving en workshops. Na 

Fase 1 ontstond een kerngroep van buurtacteurs die doorgingen naar de tweede fase.  In 

de tweede fase zijn er meerdere presentaties/activiteiten door de wijken van West ge-

weest. Hierin nam ZID, samen met een aantal buurtbewoners, bezoekers mee op een ont-

dekkingstocht door de eigen buurt, bood workshops aan, presentaties en een open podi-

um, in totaal 25 activiteiten. Met als finale DROOMSTAD 2, de theater tour op 15 juni 

waarin al onze activiteiten in West aan elkaar verbonden werden en de deelnemers, be-

woners en publiek een geslaagde middag hadden in de straten van de Kolenkitbuurt.  

 
Wie voert uit: Algemene en artistieke leiding: Karolina Spaic en Sebo Bakker. Projectcoör-

dinatie: Willeke Colenbrander. Productie: Merel Eijkelhof. Publiciteit: Rouella Maria. Met 

medewerking van het artistiek team van ZID: Anika Vervloet, buurtacteur Mahmoud Ibra-

him en docent kinderen Jasmin Hasler.  
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“Samen zijn met de mensen van de straat,  

zo verbinden we elkaar in het  

theater van het leven.”  
Mahmoud, buurtacteur. 
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3.2  Amsterdam Nieuw-West: ZID door de Wijken naar podium  

 

“Wat een vrolijke en feestelijke voorstelling!” Irene, bezoeker. 

 

Periode:  januari 2013 – september 2013 

en september - december 2013 i.v.m Van de Werelddaken. 

Activiteiten opzet:  Fase 1 januari/april  

Doel: kennismaken en deelnemen 

Concrete activiteiten: 12 bijeenkomsten/workshops van 2 uur 

met 90 deelnemers en 350 bezoekers 

Activiteiten opzet: Fase 2 april/mei/juni 

Doel: Eerste presentaties op nieuwe plekken in de wijk  

Concrete activiteiten: 1 openbare workshop en 2 presentaties 

met 60 deelnemers en 161 bezoekers 

 

Resultaat:  

Fase Bijeenkomsten Aantal Deelnemers Bezoekers 

Fase 1 Huis v/d Wijk/Multibox 12 90 350 

Fase 2 - 25 mei: Droomstad 1 
- 25 mei: Presentatie de Honingraat 
- 25 mei: Salsaworkshop  

1 
1 
1 

32 
3 
25 

57 
27 
77 

Totaal  15 150 511 

 

Partners: Unal Zorg, Eigenwijks, Combiwel Nieuw-West en Foam. 

 

Inhoud: Activering en cultuurparticipatie van mensen en organisaties in de wijk Amster-

dam Nieuw-West. In Nieuw-West moesten we nieuw terrein verkennen en zijn we er vaker 

‘op uit’ geweest om ons project te promoten. Na circa 5 bijeenkomsten werd een kern-

groep zichtbaar, die actief betrokken werd bij presentatiemomenten en mee ging naar 

Fase 2. In de tweede fase zijn er meerdere presentaties door de wijk Nieuw-West geweest. 

Droomstad 1, een theatertour door Nieuw- West, een presentatie in het multifunctionele 

gebouw de Honingraat en een salsaworkshop.  In totaal 15 activiteiten. 

 

Wie voert uit: Algemeen en artistieke leiding: Karolina Spaic en Sebo Bakker. Projectcoör-

dinatie: Willeke Colenbrander. Productie: Merel Eijkelhof. Publiciteit: Rouella Maria. Met 

medewerking van het artistieke team van ZID: Lilian Vis Dieperink, buurtacteur Gökhan 

Aksoy en vrijwilliger voor de kinderen Hyra Psathas. 
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3.3 Amsterdam Zuidoost: ZID door de Wijken naar podium 

 

Periode: 1 juni 2013 – oktober 2013  

en september - december 2013 i.v.m Van de Werelddaken 

Activiteiten opzet:  Fase 1 en 2  

Doel: kennismaken en deelnemen en eerste presentaties op 

nieuwe plekken in de wijk  

Concrete activiteiten: 12 workshops van 2 uur met 61 deelne-

mers en 350 bezoekers in Fase 1 

6 activiteiten en presentaties met 40 deelnemers en 283 bezoe-

kers 

 

 

Resultaat:  
Fase Presentaties/workshops Aantal Deelnemers Bezoekers 

Fase 1 Wijkcentrum De Nachtegaal (RvH) 12 61 350 

Fase 2 - Presentatie ZID Bijlmer Parktheater 
- Presentatie ZID  in De Flat Kleiburg op 19  
oktober. 
- Presentatie Kerstdiner RvH 
- Openbare workshops 

1 
1 
 
1 
3 

5 
5 
 
15 
15 

1 
80 
 
115 
87 

Totaal  18 101 633 

 

Partners: Deze vonden we in Resto VanHarte Zuidoost, tevens deelnemer aan het Oranje-

fonds Groeiprogramma, met de vestiging in Amsterdam Zuidoost (Wijkcentrum De Nach-

tegaal). SAKA Zuid-Oost, Stichting Nusantara, Cordaan, Bijlmer Parktheater en Venzo. 

 

Inhoud:  Kennismaken en deelnemen Fase 1. Activering en cultuurparticipatie van mensen 

en organisaties in de wijk Amsterdam Zuidoost. In Zuidoost moesten we nieuw terrein 

verkennen en zijn we er vaker ‘op uit’ geweest om ons project te promoten en onder de 

aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van introductiebijeenkom-

sten, voordat we onze workshops startten. Deze workshops waren laagdrempelig en open 

van karakter. Na circa 5 bijeenkomsten werd een kerngroep zichtbaar, die actief betrokken 

werd bij presentatiemomenten en mee ging naar Fase 2. Er zijn 12 workshops in Wijkcen-

trum de Nachtegaal gegeven. Bij Fase 2 Eerste presentaties op nieuwe plekken in de wijk 

stonden er in totaal 6 activiteiten op het programma.  

 

Wie voert uit: : Algemeen en artistieke leiding: Karolina Spaic en Sebo Bakker. Projectco-

ordinatie: Willeke Colenbrander. Productie: Merel Eijkelhof. Publiciteit: Rouella Maria.  

Met medewerking van het artistieke team van ZID: Lilian Vis Dieperink, Jeritza Toney en 

buurtacteurs Astrid Pelhan en Nanda Jagdew.  
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3.4 Amsterdam Noord: ZID door de Wijken naar podium 

 

“Ja, wat was het geweldig vanavond, met z’n allen zingen en lol maken” Wim Standhart, 

bezoeker. 

 

Periode: 1 juni 2013 – oktober 2013   

en september - december 2013 i.v.m Van de Werelddaken 

Activiteiten opzet:  Fase 1 en 2 

Doel: kennismaken, deelnemen en eerste presentaties op nieuwe 

plekken in de wijk  

Concrete activiteiten: 12 workshops van 2 uur met 99 deelne-

mers en 573 bezoekers in Fase 1 

14 activiteiten en presentaties met 110 deelnemers en 876 be-

zoekers 

 

 

Resultaat:  
Fase Presentaties/workshops Aantal Deelnemers Bezoekers 

Fase 1 Buurtcentrum de Meeuw (RvH) 12 99 573 

Fase 2 - 22 oktober: ‘Proef ZID’ bij Resto VanHarte 
- 3 november: ‘Wereldpark’ tijdens Podium 
in het Park in Noorderparkkamer 
- 20 november: Presentatie Levenslustdiner 
- 18 december: Presentatie  
- Kerstdiner RvH 
- Openbare  workshops 

1 
1 
 
1 
1 
3 
7 

11 
15 
 
18 
12 
11 
43 

61 
75 
 
78 
115 
109 
438 

Totaal  26 209 1449 

 

Partners: Deze vonden we in Resto VanHarte, tevens deelnemer aan het Oranjefonds 

Groeiprogramma, met vestigingen in Amsterdam Noord (Buurtcentrum de Meeuw), Koor 

de Eigenwijze noot, Jong Noord, Buurtcentrum de Meeuw en Noorderparkkamer.  

 

Inhoud: Fase 1 kennismaken en deelnemen. Activering en cultuurparticipatie van mensen 

en organisaties in de wijk Amsterdam Noord. In Noord moesten we nieuw terrein verken-

nen en zijn we er vaker ‘op uit’ geweest om ons project te promoten. Met onze nieuwe 

partner Resto VanHarte organiseerden we introductiebijeenkomsten, voordat we onze 

workshops startten. Deze workshops waren zeer laagdrempelig en open van karakter. Na 

circa 5 bijeenkomsten werd een kerngroep zichtbaar, die actief betrokken werden bij pre-

sentatiemomenten en mee gingen naar Fase 2. In Fase 1 werden 12 bijeenkomsten in 

Buurtcentrum de Meeuw georganiseerd. In Fase 2, de eerste in Noord, werden 14 activi-

teiten/presentaties georganiseerd op nieuwe plekken in de wijk.  

 

Wie voert uit: Algemeen en artistieke leiding: Karolina Spaic en Sebo Bakker. Projectcoör-

dinatie: Willeke Colenbrander. Productie: Merel Eijkelhof. Publiciteit: Rouella Maria. Met 

medewerking van het artistieke team van ZID: Lilian Vis Dieperink, Anika Vervloet en 

buurtacteur Gökhan Aksoy. 
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3.5 Community theater voorstelling Van de Werelddaken 

 

“ Wat een prachtige voorstelling vol energie en plezier. Ik hoop dat jullie nog lang in 

West stralen.” Godfried Lambriex, wethouder. 

 

 

Periode: januari – juli in de wijken  

en augustus 2013 – januari 2014 repeteren en optreden 

Activiteiten opzet:  augustus 2013 – november 2013 

Doel: Toe werken naar de gezamenlijke voorstelling 

Concrete activiteiten: 5 repetities in de 4 verschillende wijken, 

d.w.z. 20 bijeenkomsten met 25 deelnemers per wijk en 6 ge-

zamenlijke repetities met de bewoners uit de 4 wijken in het ZID 

Theater  

 

 

Resultaat: 
Wijk Repetities Aantal Deelnemers Publiek 

West - Elke woensdagavond en zondagmiddag 
- ZID opent de deuren  
- Gezamenlijke repetities 
 
Subtotaal 

20 
2 
6 
 
28 

138 
14 
28 
 
170 

- 
80 
- 
 
- 

Nieuw-
West 

- Opgegaan in West 
- 21 september: Presentatie Huis van de 
Wijk/Honingraat  
 
Subtotaal  

- 
1 
 
 
1 

- 
3 
 
 
3 

- 
300 
 
 
300 

West Openbare repetitie 2 72 104 

Noord Openbare repetitie 1 4 29 

Zuidoost Openbare repetitie 1 8 26 

Totaal  33 257 759 

 

Activiteiten opzet: December 2013 - januari 2014. 

Doel: De eindvoorstelling wordt 7 keer gespeeld. 

Concrete activiteiten: 5 “showcases” (presentatie van een gedeelte uit de voorstelling) op 

aanvraag uit het land. Het gaat dan om korte optredens op congressen, festivals, buurt-

feesten en 7 voorstellingen in Amsterdam en Utrecht. 

 

Resultaten: 
Wijk Datum Locatie Deelnemers Publiek 

Utrecht 1 december 2013 ZIMIHC Theater Stefanus 15 137 

West 24 november 2013  ZID Theater 40 72 

West 6 december 2013 Podium Mozaïek 31 123: 
uitverkocht 

Centrum 22 december 2013 Stadsschouwburg 35 291 

Noord 11 januari 2014 Buurtcentrum de 
Meeuw 

23 78 

Zuidoost 19 januari 2014 Bijlmer Parktheater 61 160 

Nieuw-
West 

26 januari 2014 Theater de Meervaart 
 
Workshop vrijwilligers 

29 
 
43 

213 

Totaal   277 1074 
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“ Kleurig, fleurig, spetterend. Er is maar één woord voor en dat is 

geweldig! Toi-toi.” Rose, bezoeker. 
 

Partners: Zie alle partners ZID door de wijken naar podium, overige 

partners: STA!, Toneelgroep Amsterdam, Cordaan, Voedselbank 

cultuur, LKCA, ACA (amateur centrum amateurtoneel), Call-XL, 

HVA hogeschool van Amsterdam, Urban Paradoxes. 

 

Inhoud: ZID Theater heeft met Van de Werelddaken afgelopen jaar 

een bijzondere reis door Amsterdam gemaakt. In de eerste fase 

van het project tussen januari en juni 2013, gaven we workshops 

aan meer dan 600 mensen in vier verschillende wijken in Amster-

dam: op onze thuisbasis West, bij de buren in Nieuw-West, over 

het water in Amsterdam Noord en in de melting pot Zuidoost. 

Mensen deden enthousiast mee met verhalen vertellen, poëzie 

schrijven, dialogen improviseren, discussiëren en dansen met el-

kaar. Er ontstonden vriendschappen die anders nooit zouden zijn 

ontstaan. We hebben nieuwe werelden ontdekt en we hebben de 

liefde en passie die we hebben voor het podium aan deze mensen 

kunnen overbrengen.  

Een uiteenlopende groep enthousiaste mensen kwam in septem-

ber bij elkaar om intensief aan het stuk te repeteren. Weer een 

bont gezelschap, waarin de vaste kernspelers Sebo, Anika en Dido, 

en buurtacteurs Mahmoed en Gökhan vergezeld werden door 

nieuwe, inspirerende talenten. De kindergroep van Lara, Imane en 

Annemarie kreeg versterking van Emanuel, en we hadden zelfs 

een jonge veelbelovende rapper, Satish geheten, in ons midden. 

De repetities waren elke zondag en woensdagavond met de groep 

en vaak nog apart of in kleine groepjes. Daarmee gingen we deze 

voorstelling, eigenlijk meer een theaterhappening, in elkaar zet-

ten. Naar aanleiding van de repetities schreef tekstschrijver Anne 

de dialogen uit en zo ontstond, door samen dingen te maken, uit 

te proberen en te repeteren, deze bijzondere voorstelling. Tegelij-

kertijd ging het werk bij Resto VanHarte in Noord en Zuidoost 

door, onder leiding van Lilian, Anika en Jeritza.  

De andere leden van onze groep schoven regelmatig aan om een 

hapje mee te eten en samen korte presentaties te houden. In de 

laatste fase van het proces sloot zich ook het koor De Eigenwijze 

noot uit Noord bij ons aan, die bijna in alle voorstellingen zingt. 

Het hele gebied van Amsterdam ‘buiten de ring’ was onze repeti-

tieruimte en ons podium!  

Wat een ervaring om te zien dat er overal zoveel talent is, van 

zoveel verschillende leeftijden. En zo bijzonder dat mensen zo 

gedreven zijn om dat te laten zien.  

 

 
 
 
 
 

Nanda  

54 jaar 

 

Land van herkomst:  

Suriname 

 

Functie:  

Buurtacteur 

In dagelijks leven:  

Moeder van Satish (16), 

verpleegkundige, actieve 

vrijwilliger stadsdeel West. 

 

 
“Door ZID ben ik me be-

wust geworden van mijn 
talenten.” 
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“Het was echt een heel verrassende voorstelling. Erg goed uitge-
voerd door zowel Jong als Oud”. Wim, bezoeker. 

 
Uiteindelijk zijn begin december de eerste voorstellingen begon-

nen. Elke voorstelling was feitelijk uniek, omdat zowel de gasten 

als het publiek wezenlijk bijdroegen aan Van de Werelddaken. Ie-

mand probeerde te analyseren wat er eigenlijk gebeurde tijdens 

onze voorstelling en uiteindelijk kwamen we er op uit dat het niet 

een traditionele voorstelling was, maar een happening, één grote 

ontmoeting, want de spelers ontmoeten het publiek, de gasten 

ontmoeten de spelers en tijdens de presentatie groeit de voorstel-

ling naar een sfeer van samenzijn, waarin theater een cruciale, 

verbindende rol speelt. En die grote ontmoeting is overal verschil-

lend. In Utrecht waren de mensen gecharmeerd door de sfeer die 

er werd neergezet. In West, in Podium Mozaïek, was het publiek 

geweldig supporting en trots op de bewoners die ze kenden en die 

nu voor het eerst op het toneel te zien waren. In de Stadsschouw-

burg waren mensen blij en overdonderd door de aanwezigheid van 

zo veel verschillende groepen uit de hele stad Amsterdam. Daarna 

in Buurthuis de Meeuw in Noord waren mensen warm, verwelko-

mend en nieuwsgierig. En in Zuidoost was de sfeer swingend en 

aandachtig tegelijkertijd. En dan de voorstelling in Theater de 

Meervaart in Nieuw-West gebracht. Het voelde een beetje als een 

optreden bij de buren, de zaal was meer dan uitverkocht, het pu-

bliek groter dan we eigenlijk kwijt konden, maar er werden oplos-

singen gevonden, want Nieuw-West wilde natuurlijk graag naar 

deze voorstelling komen.  ZID heeft hier ten slotte zijn wortels.  

“En is het dan echt afgelopen?,”  vroegen de enthousiaste spelers 

die nu pas goed de smaak te pakken hadden gekregen door de 

techniek van het spelen. Er is nog niets over te zeggen, maar wat 

ons betreft moet Van de Werelddaken hoe dan ook, op de een of 

andere manier, doorgaan.  

De volgende grote uitdaging voor ZID was ons optreden op het 

ICAF  2014 – het Internationaal Community Art Festival in Rotter-

dam, een van de belangrijkste community art festivals in Europa. 

Hiervoor hebben we samengewerkt met het gerenommeerde 

Amerikaanse Cornerstone Theater uit LA en met het bijzondere 

Cultureel Centrum Dar Amsterdam uit Marokko. Samen met deze 

experts in community theater werd een nieuwe versie van Van de 

Werelddaken gemaakt, waarin Rotterdammers een belangrijke rol 

hebben gespeeld. 

 

“Ik heb geweldig genoten van de veelzijdigheid en verschillende 

talenten in Van de Werelddaken, (terecht) op ’t toneel van de 

Stadsschouwburg! Afwisselend, ontroerend, swingend.”  

Karin Rusel, bezoeker. 

 
 
 
 
 

Emmanuel,  
10 jaar 

 

Land van herkomst:  

Nederland 

 

Functie:  

Buurtacteur 

In dagelijks leven:  

Schoolgaand. 

 

 
“Ik heb bij ZID geleerd om 

te communiceren met an-
dere mensen op het podi-
um.” 
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3.6 Dizz Kids theater op scholen 

 

Periode:  januari 2013 – december 2013  

Activiteiten opzet:  Waaier 2013 voor groep 5,6,7,8 

Doel: kennismaken en met elkaar deelnemen aan theater, dans, video en muziek tijdens 

schooltijd. 

Concrete activiteiten: 3 basisscholen in Amsterdam West,  2 vanuit stadsdeel West geïni-

tieerd en 1 vanuit Combiwell geïnitieerd. 

 

 

 

 

 

Partners:  Catamaranschool, El Amien en de Boomgaard, via Combiwell. 

Inhoud: Dizz Kids theater (DKT) bood de scholen de Waaier-formule aan tijdens schooltijd. 

Dit is geïnitieerd vanuit Stadsdeel West, afdeling talentontwikkeling. DKT biedt aan scho-

len educatieve theatertrajecten aan, zowel binnen reguliere schooltijd als buitenschools. 

Het accent tijdens deze activiteiten ligt o.a. op het vergroten van de taalvaardigheid. De 

kinderen worden gestimuleerd om in groepsverband hun creatieve, expressieve en intel-

lectuele vaardigheden verder te ontwikkelen. De theaterprojecten zijn van verschillende 

duur. Vanaf een traject van 10 lessen tot het hele schooljaar en kunnen zowel met een 

eenvoudige eindpresentatie als met een hele theatervoorstelling, gemaakt door de kin-

deren, afgesloten worden. In overeenstemming met het profiel van de school wordt een 

traject voor de specifieke doelgroep ontwikkeld. Voor de Waaier werden twee verschillen-

de cursussen ontwikkeld:  

Cursus 1 - Het kind en zijn presentaties - door middel van theatrale disciplines zoals drama, 

dans, muziek en taalontwikkeling werd een directe koppeling gemaakt naar de eigen ta-

lentontwikkeling van het kind. Een belangrijk onderdeel van deze groepslessen is dat er 

naar elkaar wordt gekeken en na afloop geëvalueerd, maar ook dat de groep en het ont-

wikkelde materiaal gepresenteerd wordt. 

Cursus 2 - In the spotlight - de discipline theater staat centraal en er komen verschillende 

facetten van deze kunstvorm aan bod. We maken hierbij een theater lespakket op maat, 

na overleg met de school en aansluitend op de thema’s die binnen de school worden be-

handeld.  

Elk project sluit af met een eindpresentatie waar leerlingen aan elkaar of voor een breder 

publiek laten zien wat ze hebben geleerd.  

Wie voert uit: DKT op school is uitgevoerd door o.a. de volgende docenten: Niekie van der 

Berg, Daan Bosch (stage HKU), Malwina Kowalska, Jeritza Toney. Alles onder de artistieke 

leiding van Sebo Bakker. Projectcoördinatie en PR Roella Maria.  

 

 

 

 

 

 

Fase Bijeenkomsten Aantal Deelnemers Bezoekers 

- Lessen scholen Waaier 24 209 300 

Totaal  24 209 300 
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3.7 Dizz Kids CLUB 

 

Periode:  januari 2013 – juli 2013   

Activiteiten opzet:  Fase 1 Dizz Kids CLUB 

Doel: kennismaken en deelnemen met elkaar en theater, 

dans, video en muziek 

Concrete activiteiten: 3 lesblokken van 5 lessen verdeeld 

over diverse locaties 

Periode:  augustus 2013-december 2013 

Activiteiten opzet: Fase 2 Dizz Kids CLUB 

Doel: Kennis laten maken met het werken in een voorstelling 

Concrete activiteiten: werken aan de voorstelling en het 

geleerde in de praktijk omzetten 

 

Resultaat: 
Fase Bijeenkomsten Aantal Deelnemers Bezoekers 

Fase 1 Dizz Kids CLUB 
3 lesblokken 

15 100 - 

Fase 2 3 lesblokken/productie 
 

15 100 375 
 

Totaal  30 200 375 

 

Partners: Weekend Academie 

Inhoud: Dizz Kids CLUB richt zich op het aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten en in het 

bijzonder multidisciplinair theater voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij willen kinderen de 

mogelijkheid bieden kennis te maken, zichzelf te ontplooien en te laten participeren in een 

breed scala van activiteiten. Daarvoor bieden wij een kwalitatief hoog aanbod. In de eerste 

fase krijgen de kinderen lessen zowel in de buurtcentra als op school. Dit jaar hebben we 

besloten meer op locatie les te gaan geven. Er is met kinderen gewerkt met onze partner 

de Weekend Academie in de Kolenkitbuurt, alsook aan het interactieve wijkproject 

Droomstad 1 en 2. Een theatertour door de wijk Bos en Lommer. Met de kinderen wordt 

intensief gewerkt aan verschillende disciplines zoals theater, dans, muziek en video.  Door 

de kinderen na de lessen actief te laten participeren in de projecten van het ZID theater, 

zoals is gebeurd tijdens de tours van Droomstad 1 en 2, zetten we het geleerde om in de 

praktijk. Dizz Kids CLUB is vanaf 2012 een vast programmaonderdeel van ZID – Community 

Art Center en komt voort uit Dizz Kids theater. Wij geloven in talentontwikkeling en in de 

combinatie van leren en uitvoeren. 

In de tweede fase hebben de kinderen meegewerkt aan de grote voorstelling Van de We-

relddaken die in 4 wijken van Amsterdam te zien was, alsmede op het mooie podium van 

de Stadsschouwburg Amsterdam.   

Wie voert uit: Docenten Niekie van der Berg, Lilian Vis Dieperink, Sara ter Beeke, Jasmin 

Hasler. Stagaire Dizz Kids CLUB: Marleen van Willigenburg.  Alles onder de artistieke lei-

ding van Karolina Spaic en Sebo Bakker. Projectcoördinatie en PR Roella Maria. Met me-

dewerking van het artistieke team van ZID. 
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3.8 ZID met Cultureel Centrum Dar Amsterdam, Larache, Marokko 

 

Periode:  januari 2013 – december 2013  

Activiteiten opzet:  Twee werkbezoeken aan Dar Amsterdam 

i.v.m. de afsluiting van het project. 

Doel: Uitwisseling met de daar werkende coaches en verder 

werken met de kinderen en ouders uit de wijk rond Dar Am-

sterdam. 

Concrete activiteiten: tweede fase - Voorstelling maken, les 

geven, begeleiding kinderen, overdracht methodiek. 

 

 

 

 

Resultaat: 
Fase Bijeenkomsten Aantal Deelnemers Be-

zoekers 

- Lessen – kinderen 
Training coaches 
Voorstelling 

10 
5 
- 

50 
5 
- 

- 
- 
800 

Totaal  15 55 800 

 

Partners:  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  (DMO) van de Gemeente Amsterdam, 

NGO Ecodel- Cultureel Centrum Dar Amsterdam, Larache, Marokko.  Arjen Barel-Yasinne 

Boussaid, evenementenbureau. 

 

Inhoud: 

 - uitwisselen en verbeteren van de kennis 

- ontwikkelen van een toekomst visie en de projecten samenvoegen 

- versterken en ontwikkelen van de community in Larache  

- creativiteit inzetten als motor voor positieve en blijvende verandering 

  

De tweede fase van het project in Marokko voorzag in de uitwisseling tussen de professio-

nals en semi-professionals van beide landen en de deelnemende personen en organisaties. 

In dit stadium werden verschillende community theater werkmethodes beoefend en wer-

den de eerste scènes ontwikkeld rond vooraf vastgestelde thema's. De deelnemers van 

Dar Amsterdam werden aangemoedigd met hun eigen ideeën te komen en het project-

team koos daaruit wat echt interessant en spannend was.  
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Met het project wilden we vooral bereiken dat er een stevige pro-

fessionele band opgebouwd kon worden met de daar aanwezige 

coaches en leerlingen. En dat er een methodiekoverdracht zou 

plaatsvinden van de expertise van ZID naar de leerlingen en coa-

ches daar. Na drie keer werken in Larache, hebben we het met 

een mooie eindvoorstelling afgesloten: Droomstad 3. Waar zowel 

jongeren en kinderen als de docenten aan mee hebben gedaan. 

De voorstelling werd drie keer succesvol opgevoerd, in het cen-

trum zelf, in het grote theater Cinema Avenida voor 700 mensen 

en in het Conservatorium van Larache.   

Wie voert uit: Sebo Bakker, Karolina Spaic, Mahmoud Ibrahim, 

Saliha Daoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gökhan  

45 jaar 

 

Land van herkomst:  

Turkije 

 

Functie:  

Buurtacteur 

In dagelijks leven:  

Administratief medewerker, 

dichter 

 

 
“Ik vond de trainingen bij 

ZID erg leerzaam.” 
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4 Organisatie en personeel 
 

4.1 Structuur  

Met betrekking tot de organisatorische inrichting verkeert ZID momenteel in een transitie 

fase. Van een projectgerichte organisatie met producties naar een organisatie gestuurd 

bedrijf met afzonderlijke vestigingen en programmalijnen. De geformuleerde doelstellin-

gen voor de periode 2014 – 2017 vragen om een zakelijke inrichting en aansturing van de 

organisatie. Daarvoor hanteert ZID een drietal criteria: 

1. Functionele scheiding tussen zakelijke en artistieke leiding 

2. Onderscheid van primaire werkprocessen en ondersteunende werkprocessen 

3. Functionele scheiding tussen de staande organisatie en de projecten(organisatie) 

 
De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij het bestuur van de 

Stichting ZID bestaande uit: Tatjana Coric (voorzitter), Alice Leek  (penningmees-

ter), Wendy Ripassa (secretaris). De dagelijkse leiding van ZID bestaat uit een algemeen en 

artistiek leider (Karolina Spaic), zakelijk leider (Anush Avetisyan in 2013, in 2014 een vaca-

ture) en artistiek begeleider (Sebo Bakker). De opdracht voor deze leidinggevenden is om 

financiële ambities te vertalen in een organisatiestructuur waarbij het personeel de ge-

stelde ambities kan realiseren.  

De vaste organisatiestructuur, naast de dagelijkse leiding, bestaat uit: assistent zakelijk 

leider, project leider, productie leider, PR medewerker en een fondsenwerver. Deze vaste 

kern van 8 medewerkers wordt aangevuld met een aantal vrijwilligers en stagiaires, in de 

rol van assistent productie, PR etc. Het artistieke team is samengesteld uit een aantal the-

ater en dans docenten/ spelers, dat per seizoen wisselt, tussen de 4 en 7 personen. Daar-

naast is er een vaste groep van 10 buurtacteurs/ vrijwilligers en 3 stagiaires afkomstig van 

HBO kunstopleidingen.  

Het driekoppige bestuur van Stichting ZID wordt aangevuld met twee extra leden. Een 

gedelegeerd bestuurslid is verantwoordelijk voor de mede aansturing van de staande or-

ganisatie, naast de zakelijk leider en de artistiek begeleider. De dagelijkse leiding wordt 

daarbij gevormd door de algemeen en artistiek leider en zakelijk leider. 

De zakelijk leider is verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen van de pro-

jecten van  ZID. De algemeen en artistieke leider is eindverantwoordelijk voor de afstem-

ming tussen zakelijke en artistieke ambitie en voor alle artistieke projecten. De artistiek 

begeleider is eindverantwoordelijk voor het procesmatig coördineren van de artistieke 

ambitie van de projecten met het artistieke team. De artistiek begeleider stemt dit af met 

de artistiek leider. Gezamenlijk zijn de zakelijk leider, algemeen en artistiek leider en artis-

tiek begeleider verantwoordelijk voor het realiseren van de zakelijke doelstellingen en 

groeiambitie van ZID.  

In 2014 wil ZID een Raad van advies opzetten, waarin experts op verschillende gebieden 

vertegenwoordigd zijn: financiën, marketing, bestuurskunde en management. De Raad van 

advies adviseert het bestuur. 
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4.2 Personeel  
Onder aansturing van de algemeen en artistiek leider verrichten de zakelijk leider, de artis-

tiek begeleider en de coördinator(en) elk hun taken bij het realiseren van de groei. Per 

vestiging werd er een uitvoerend team, met minimaal een vakdocent (theater), een buurt-

acteur (vrijwilliger) en een stagiaire, in de functie van assistent coördinator samengesteld. 

Dit team werd organisatorisch aangestuurd door een coördinator en inhoudelijk door de 

artistieke begeleider. De coördinator rapporteert aan de algemene leider. 

 

 Dienst Wie  

Fase 0 Verkenning en quick scan Coördinator en assistent 

Fase 1 Cultuurparticipatie bewoners  
Vakdocenten Fase 2 Training buurtacteurs 

Fase 3 ZID Ambassadeurs begeleiding Ambassadeur 

Fase 4 ZID Academy Vakdocenten, gasten 

 
 
Coördinator van ZID vestigingen  

In 2014 komt er een nieuwe functie van coördinator van ZID vestigingen. Deze persoon is 

direct verbonden met de Groeiplan ambitie en zorgt ervoor dat de doelstellingen van de 

Groeiambitie in de praktijk op verschillende vestigingen wordt gewaarborgd. 
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5 Financiën 

 

5.1 Toelichting op jaarrekening 2013 

Het matige economische klimaat heeft de laatste jaren duidelijk zijn weerslag gehad op de 

maatschappelijke en culturele sector. Ook ZID Theater is hieraan niet ontkomen. Toch zijn 

we het afgelopen boekjaar weer in staat geweest om de inkomsten van ZID te verhogen. 

Aansprekende projecten zoals Van de Werelddaken en de daarbij behorende groeistrate-

gie hebben tot extra activiteiten en daarmee tot extra inkomsten geleid. Niettemin sloot 

ZID het boekjaar 2013 af met een klein verlies van € 3.500,-. Dit werd onder meer veroor-

zaakt door achterblijvende inkomsten uit de verhuur. 

De inkomsten uit projecten middels  subsidies is het afgelopen jaar met 46% gestegen. 

Daartegenover staat dat de kosten voor personeel, met name in de productie, ook met 

40% stegen. Inkomsten uit omzet, bestaande uit verkoop en verhuur, stegen eveneens. 

Deze omzet nam met 32% toe. Ten opzichte van de begroting lagen deze inkomsten met 

18% onder de beoogde omzet doelstelling. Net zoals elders op de markt heeft ook ZID te 

maken met teruglopende inkomsten uit verhuur. Het jaar 2013 was wat dit betreft een 

matig jaar. Daar waar € 12.000,- was begroot, op basis van resultaten uit het verleden, 

realiseerde ZID hier slechts een omzet van € 2.600,-.  Mede doordat de kosten redelijk 

binnen de begroting gebleven zijn, is de teruglopende inkomsten uit verhuur er de hoofd-

oorzaak van dat ZID over 2013 financieel een negatief resultaat heeft gerealiseerd. 

In 2013 werden de losse projecten ZID door de Wijken naar podium in de stadsdelen West, 

Nieuw-West, Noord en Zuidoost en het project Dizz Kids CLUB uiteindelijk onderdeel van 

het grote jaarproject Van de Werelddaken.  

Naar de toekomst toe heeft ZID zich ten doel gesteld om de bedrijfsorganisatie verder te 

professionaliseren. Mede om zo de kosten beter te kunnen bewaken en daar waar nodig 

tijdig bij te sturen, dan wel in te kunnen grijpen. Met name de kosten voor productie en 

publiciteit zijn de grote kostenposten binnen ZID. Het zijn deze projectgebonden kosten 

welke ZID, middels een projectenadministratiesysteem, beter gaat monitoren. In het eer-

ste kwartaal van 2014 is daarvoor inmiddels een aanzet gegeven. In het tweede kwartaal 

van 2014 denkt ZID de eerste resultaten hiervan zichtbaar te hebben. Met betrekking tot 

inkomsten uit verhuur zijn de resultaten over het eerste kwartaal van 2014 aanzienlijk 

verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ook op dit punt onderzoekt ZID op welke wijze het 

verhuren aan derden op een bedrijfsmatige manier verder geoptimaliseerd kan worden. 

Doelstelling voor ZID is in 2014 binnen de kaders van haar begroting te blijven zodat mini-

maal een budgettair neutraal resultaat kan worden gerealiseerd. 
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5.2 Jaarcijfers 2013 

 
BALANS 

 
STAAT BATEN EN LASTEN 
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DROOMSTAD 1, mei 2013, Amsterdam Nieuw West 

 

 

Slotermeer is echt mijn droomstad. 

Bedankt voor de geweldige tour. 

Droom door! 
Paulus de Wilt, wethouder Kunst en Cultuur 
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Bijlage 1 Persmateriaal 
 

Westerpost, 8 januari 2014: 

 

  



 

 

 

 

ZI
D

  

 

31 

Stadsblad de Echo, 27 november 2013:  
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Bijlage 2: Fondsen en partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZI
D

  

 

33 

Bijlage 3 Hoofdlijnen uit: Communicatie plan ZID Theater van Bureau Herrie 
 

Uitgangspunten communicatie 
De nadruk in de communicatie naar (potentiële) deelnemers ligt op het ontwikkelen van eigen ta-
lenten en het in contact komen met buurtbewoners. De communicatie is daarbij enthousiasme-
rend, de deelnemer moet ZID verlaten met het gevoel zijn (buur)man/-vrouw, kind etc. de volgende 
keer mee te willen nemen. De nadruk in de communicatie naar (potentiële) bezoekers ligt op de 
kans die ZID biedt om de samenleving op kleine schaal te ontdekken. De nadruk in de communicatie 
naar externe partijen ligt op de pioniersrol die ZID speelt in Nederland: ZID is uniek in haar aanpak 
en het resultaat dat hierop volgt. We spreken van ZID als ZID Theater als volledige naam, of ZID in 
de 'volksmond'.  
 
Doel van de communicatie is:  
a. naamsbekendheid van ZID creëren met als resultaat meer deelnemers, meer publiek buiten de 
Kolenkitbuurt en een positief imago als pionier op het gebied van Community Performance Arts. 
b. ZID is een plek waar je eigen talenten ontwikkeld en gestimuleerd worden.  
c. ZID brengt voorstellingen waarmee je een ogenschijnlijk willekeurige buurt ontmoet, die symbool 
staat voor de hele Nederlandse samenleving.  
d. ZID verbindt kunst, cultuur en samenleving. 
e. Met het project Van de Werelddaken breidt ZID haar werkgebied uit van Amsterdam West naar 
Amsterdam Noord, Zuidoost en andere steden. 
 
Doelgroep Primair: 
A. Bewoners van de vier “aandachtswijken” t.b.v. deelname en/of bezoeken 
B. Bewoners van de steden uit het tourprogramma 
 
Profiel: ZID richt zich primair op de bewoners uit Amsterdam West, Nieuw-West, Noord, Zuidoost 
en de toursteden. ZID richt zich bewust op de verbinding tussen generaties, en werkt met verschil-
lende leeftijden door elkaar heen. Voor dit project loopt de leeftijd van 8 tot 80 jaar. Daarbij zoeken 
we naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van leeftijden en culturen die de verhoudingen in 
de wijk weerspiegelen. De deelnemers zijn over het algemeen mensen die niet met kunst en cultuur 
in aanraking komen. Een deel is lager opgeleid, heeft een lagere sociaaleconomische positie en 
beheerst de Nederlandse taal matig. 
 
Doelgroep Secundair: 
C. Theaterliefhebbers 
D. Professionals die werkzaam zijn in verschillende sectoren: cultuur, maatschappelijk werk; be-
leidsmedewerkers en vakgenoten. 
E. Pers 
F. Fondsen 
 

Mediabenadering 

De belangrijkste manier om onze deelnemers en publiek te bereiken is het maximaal inzetten van 
ons netwerk en het op een persoonlijke manier enthousiasmeren van de mensen in de wijk. De 
deelnemers aan onze projecten en ons publiek worden in de loop van het project ook onze ambas-
sadeurs (buurtacteurs) in de buurt.  
Ook via de buurtorganisaties wordt actief naar deelnemers en publiek gezocht. Een ander belangrijk 
kanaal zijn de lokale media waar ZID een goede relatie mee onderhoudt. Ook ontwikkelen we een 
steeds groter netwerk via onze sociale media.  
 
ZID hanteert een zo persoonlijk mogelijke aanpak omdat voor onze doelgroepen de mond-tot-
mond reclame het beste werkt. Dat betekent dat we onze komst in de wijk intensief voorbereiden 
met de kernpartners, maar dat de grote toeloop pas op gang komt zodra we starten met de bijeen-
komsten in de wijken. Mensen willen zien wat voor vlees ze in de kuip hebben, of horen van ande-
ren dat het de moeite waard is. ZID probeert vanaf de start letterlijk zo zichtbaar mogelijk te zijn in 
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de wijk. Buurtacteurs van het ZID team gaan ook op pad in een aantal wijken, om gesprekken te 
voeren met bewoners over actuele onderwerpen die er op dat moment spelen. ZID werkt met 
"buurtacteurs" (amateurs) uit de wijken in Amsterdam. Deze "buurtacteurs" zijn bij het project ook 
van groot belang, om een voorbeeld te geven aan andere deelnemers. Ons kernteam laat zien wat 
de creatieve wisselwerking en de mogelijkheden zijn om op lokaal niveau verbindingen te leggen 
tussen mensen, als je zowel professionals als niet- professionals bij een project betrekt.  
Onze professionals en buurtacteurs geven samen workshops aan de groepen uit de buurt.  De 
buurtacteurs zijn een inspirerend voorbeeld voor mensen uit de wijken die zich vergelijkbaar willen 
ontwikkelen en inzetten voor de cultuur participatie in eigen omgeving. Doordat we hun ervaring 
inzetten in workshops en doordat er een uitwisseling op gang wordt gebracht tussen meer ervaren 
buurtacteurs en potentiële deelnemers ontstaan bereiken we veel mensen die normaliter niet in 
aanraking zouden komen met theater. Met uiteindelijk resultaat dat er ook een nieuwe groep van 
meerdere “buurtacteurs” is ontstaan.  De deelnemers bouwden een wijk overschrijdend netwerk 
van creatieve bewoners op, dat ook na afloop van het project zowel fysiek als online contact houdt.  
 
Naast deze persoonlijke aanpak werken we vooral met de inzet van sociale media. 
 
Middelen: 

Online  

 ZID Theater verstuurt op regelmatige basis een eigen nieuwsbrief met daarin nieuwtjes en 
het voorstellingsaanbod van dat moment.  Het publieksbestand waar deze mail naartoe 
wordt gestuurd wordt regelmatig bijgewerkt en vormt de basis voor ons vaste publiek.  

 Sociale media als Facebook en Twitter zijn onmisbaar. Met name de buurtambassadeurs 
zijn actief op Twitter. De videoboodschappen die voor Van de Werelddaken worden ge-
maakt, zullen ook dienen als teasers voor de voorstelling. Een aantal hiervan wordt voor 
dit doeleinde op Facebook geplaatst.  

 ZID Theater beschikt over goede contacten met zowel buurtgerichte als algemene kunst- 
en cultuurwebsites en heeft daarnaast een groot bestand van sites die gericht zijn op een 
cultureel divers publiek. De belangrijkste daarvan voor onze projecten zijn: Maghrebia On-
line Magazine, Your Amsterdam, Multiculturele Pagina, Multiculturele Vrouwengroep, en 
de websites van de Stadsdelen.  

 Inzet van het direct mail-klantenbestand van de podia in de wijken: Podium Mozaïek, de 
Meervaart, de Tolhuistuin en het Bijlmer Parktheater.  

 
Flyers en informatiemateriaal: 

 Twee tot drie weken voor de start van workshops, presentaties of voorstellingen worden 
er flyers verspreidt. Dit gebeurt vooral op plekken waar zich een potentieel publiek be-
vindt, zoals bij lokale instanties en scholen. Als opvolging van de flyer wordt kort voor de 
voorstellingen nog een e-flyer verstuurd.  

 Voor de scholen in de regio wordt ook een informatiepakket samengesteld.  
 
Free publicity in de media: 
Vanuit ZID Theater worden er met regelmaat persberichten en foto’s gestuurd naar de landelijke, 
regionale en plaatselijke pers. Voor het buurtpubliek zijn de buurtkranten een belangrijke ingang. 
Via deze weg is een deel van het buurtpubliek goed te bereiken.  
Verder proberen we ook free publicity te genereren via optredens op de radio en tv. De afgelopen 
jaren heeft ZID goede contacten opgebouwd met een aantal omroepen. 
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