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Introductie

Theaterwerkplaats Novalis

Theaterwerkplaats Novalis biedt mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid hun
talent te ontwikkelen. De "Theatermakers" leren onder professionele begeleiding decors bouwen,
kostuums maken, toneel spelen en tekstinterpretatie, maar ook hospitality en catering.

Theaterwerkplaats Novalis Verhuur

Novalis verzorgt de verhuur van diverse ruimten, zoals flexkantoren, coachingsruimten, vergader- en
trainingsruimten. Hierdoor vindt op een organische wijze integratie plaats en werken huurders
indirect mee aan de ontwikkeling van onze theatermakers. Een mooie vorm van sociaal
maatschappelijk ondernemen.

Lunchcafé

Binnen Theaterwerkplaats Novalis is een lunchcafé gevestigd als leer / werktraject voor
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Het lunchcafé faciliteert de gebruikers van
Theaterwerkplaats Novalis en is tevens geopend tussen 12.00 en 14.00 uur voor gebruikers van
buitenaf.

Theaterwerkplaats Novalis “de plaats voor Ontmoeten en Verbinden”.
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1 De onderneming

In 2017 zijn we gestart met een theaterwerkplaats als arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking. Het ontwikkelen van talent is uitgangspunt van deze unieke vorm van
dagbesteding. Op 29 september 2017 was de officiële opening. Met ingang van 1 mei 2018 bestaat de
Theaterwerkplaats uit 20 deelnemers, die we de theatermakers noemen en een negental
professionals, de vakspecialisten. Zij ondersteunen en begeleiden de theatermakers op verschillende
theaterdisciplines.

Het Novalis-gebouw (voormalig flex-office) biedt veel gebruiksmogelijkheden en is een unieke locatie
voor huurders: het verhuurbedrijf biedt volledig ingerichte kantoren, vergader- en coachingsruimtes
en de theaterzaal aan.

Het lunchcafé biedt uitstekende horecafaciliteiten voor gebruikers, huurders,  verenigingen,
stichtingen en buurtgenoten.

Ook bij verhuur, facilitair en horeca zijn plaatsen voor arbeidsmatige dagbesteding.

De combinatie van deze activiteiten maakt dat onze theatermakers / deelnemers en de andere
gebruikers elkaars posities versterken. Het vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven
en instellingen bij de doelgroep èn het vergroot de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor mensen
met een verstandelijke beperking.

1.1. Het idee

Aan de basis van dit geheel staat Ron van Rooij, vader van vijf kinderen waarvan een met een
verstandelijke beperking. Deze is 32 jaar en speelt al 16 jaar bij Theatergroep Spring in Vught. Ron zag
de effecten en resultaten die te behalen waren met anderhalf uur wekelijkse repetitie. Spelers en
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dansers werden getriggerd het beste uit zichzelf te halen en bleken in staat om elke anderhalf jaar
complete voorstellingen neer te zetten. Theater de Speeldoos met 320 stoelen was jaarlijks
meermalen uitverkocht. Ron vroeg zich af wat het zou betekenen als je dit zou kunnen uitbreiden
naar 10, 20 of 30 uur per week. Een zoektocht naar de mogelijkheden, gesprekken binnen het
zorgveld en het zoeken naar een geschikte locatie was begonnen.

1.2. De locatie

In september 2016 werd een mooi pand gevonden in Vught. Het had alles in zich had om als zeer
geschikte locatie te kunnen dienen. Een gebouw met drie uiteenlopende ruimten: aan de voorzijde
twee etages compleet ingerichte en goed verhuurbare kantoorunits, trainings- en vergaderzalen en
coachingsruimten; in het middengedeelte een horecaruimte (180 m2) en een serre (180 m2) voorzien
van een terras en een buiten rookcabine; aan de achterzijde een conferentie- of theaterzaal (216 m2)
met rondom ruimten voor studio’s, grimeruimte, beweegruimte, decorruimte, naaiatelier,
rekwisieten- en kostuum / kleding ruimte, taal / muziek ruimte en kantoorruimte. Door kleine
verbouwingen was alles geschikt te maken voor een veilige en verantwoorde dagbesteding.

Inmiddels staat er een schitterende locatie waarbinnen en waardoor mensen met een verstandelijke
beperking, bedrijven en verenigingsleven elkaar ontmoeten, stimuleren en versterken.

1.3. De bemensing

Het project was ambitieus en complex met weinig financiële armslag. Ron ging op zoek naar mensen
die hem zouden willen ondersteunen. Hij had twee mensen op het oog die beiden de juiste aanvulling
zouden zijn voor dit vernieuwende project: Jan van der Els (regisseur / acteur) die hij kende als
regisseur bij Theatergroep Spring en die over de juiste kennis, achtergrond en relaties beschikte. Hij
zou de juiste kwartiermaker voor Theaterwerkplaats Novalis zijn. Gelukkig hoefde Jan er niet lang
over na te denken. Daarna benaderde Ron Leo van de Wouw (programmamaker / regisseur) vanwege
zijn enorme netwerk, kennis en achtergrond en zijn meer zakelijke instelling.
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Eenmaal de mogelijkheden gezien hebbend, ging ook Leo volmondig mee in de afspraak dat het veel
tijdsinzet zou vragen en er (voorlopig nog) geen ruimte was voor betalingen. De kwartiermakers, die
er samen alles voor wilden geven, hadden elkaar gevonden.

Theaterwerkplaats Novalis groeide en werd drukker en professioneler. Om het geheel goed te laten
draaien zijn meerdere medewerkers aangesteld. Per november 2018 zijn dit: een medewerker
receptie / secretarieel, de coördinerend begeleider theaterwerkplaats en twee horecamedewerkers.

Bij de dagbesteding op de theaterwerkplaats werken variërend 8-10 ervaren vakdocenten. Dit zijn
zelfstandige zzp-ers.

Voor alle medewerkers geldt dat zij/wij beschikken over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).

1.4. De ondernemingsvorm

Theaterwerkplaats Novalis kent twee besturen: Stichting Novalis en Stichting Theaterwerkplaats
Novalis.

Stichting Theaterwerkplaats Novalis heeft de expertise op het gebied van theater maken, heeft een
ANBI status en is vrij van BTW verplichtingen. Stichting Novalis richt zich op de exploitatie en
facilitering. Beide stichtingen dienen een breder sociaal en maatschappelijk doel en hebben niet als
oogmerk winsten te generen. Eventuele exploitatiewinsten worden aangewend voor (het bevorderen
en uitbreiden van) activiteiten met een maatschappelijk oogmerk. Zie ook hoofdstuk 2.1.

In de gezamenlijke bestuursvergadering van 19 september 2018 is besloten tot een zogenaamde
“personele unie” om de belangen over en weer te waarborgen. Beide stichtingen blijven in stand. Ze
worden gevormd door hetzelfde bestuur met dezelfde voorzitter, Wim Schlooz. Bea Rombouts is
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plaatsvervangend voorzitter. Zie voor hun motivatie / achtergrond, de verdere samenstelling van de
besturen en het directiestatuut de bijlagen.

1.5. Algemene bedrijfsinformatie

Theaterwerkplaats Novalis
Industrieweg 9c
5262  GJ  ’s-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17239641

Social media

De website van Theaterwerkplaats Novalis is te vinden onder de URL
https://theaterwerkplaatsnovalis.nl/

Theaterwerkplaats Novalis is op Facebook, Instagram en LinkedInte vinden onder de
Theaterwerkplaats Novalis

Voor de ervaringen met Theaterwerkplaats Novalis zie URL Zorgkaart Nederland
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/instelling-voor-verstandelijk-gehandicapten-dagbes
teding-theaterwerkplaats-novalis-vught-10003445

2 Ondernemingsdoelstellingen

2.1. Missie en visie

In hoofdstuk 1.4 is aangegeven dat Novalis bestaat uit twee stichtingen. De doelstellingen van beide
stichtingen -zoals opgenomen in de statuten- liggen in elkaars verlengde:

Stichting Theaterwerkplaats Novalis heeft als doel het voorzien in mogelijkheden voor arbeidsmatige
dagbesteding en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en/of grote afstand tot
de arbeidsmarkt. Dit door het aanbieden en uitvoeren van alle facetten van het theater maken
binnen de theaterwerkplaats in combinatie met arbeidsmatige dagbesteding op het gebied van
horeca en facilitair. De theaterwerkplaats, horeca en facilitaire arbeidsmatige dagbesteding leiden via
talentontwikkeling tot een werk carrière of meer perspectief en mogelijkheden. Daarnaast biedt zij
de mogelijkheid een verbindende factor te zijn om ontmoetingen en participatie van sociaal
-maatschappelijk kwetsbare groepen mogelijk te maken c.q. te vergroten en bij te dragen aan de
ontwikkeling van deze groepen.

Stichting Novalis heeft als doel een verbindende factor te zijn om participatie van
sociaal-maatschappelijk kwetsbare groepen in de samenleving mogelijk te maken c.q. te vergroten en
vervolgens bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze groepen.  Zij tracht haar doel te
bereiken door onder meer hierbij betrokken uitvoerende partijen te faciliteren middels huisvesting,
dienstverlening en financiering. Op die wijze brengt zij betrokken partijen met elkaar in verbinding.
Daarnaast initieert en ondersteunt Stichting Novalis nieuwe initiatieven op dit gebied.

Dit alles kan worden samengevat in onze gezamenlijke missie:
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Wij bieden RUIMTE en stimuleren talentontwikkeling en groei voor mensen met een verstandelijke
beperking. Onze RUIMTEN zetten we maximaal in om ontmoeting & verbinding met kwetsbare
groepen op een natuurlijke wijze te bevorderen.

2.2. Ontmoeten & Verbinden

Deze opvallende tekst is al direct bij binnenkomst van Novalis te lezen omdat het Ontmoeten &
Verbinden van diverse partijen een van de belangrijkste pijlers is van Novalis en Het lunchcafé.
Novalis wil graag dat de Vughtse samenleving elkaar hier ontmoet. Mensen met een beperking,
ouderen, statushouders, buurtbewoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen vinden gezamenlijk
de weg naar Novalis. Het Novalis gebouw leent zich door de diverse ruimten goed voor het
organiseren van ontmoetings- en evenementendagen. Novalis kan voorzien in de grote vraag vanuit
de markt en tegelijk bijdragen aan Ontmoeten & Verbinden. Het wordt Theaterwerkplaats Novalis, als
sociaal maatschappelijke organisatie, duidelijk gegund om gastheer te mogen zijn voor diverse
organisaties, stichtingen, verenigingen en bedrijven.

2.3. De beste zorg is werk

Belangrijk is dat Theaterwerkplaats Novalis uitgaat van het werken aan talenten, gebruik maken van
de mogelijkheden en het versterken van de individuele kwaliteiten. Naast de theatermakers en
andere dagbestedingsvormen, biedt Novalis ook mogelijkheden voor mensen met een andere vorm
van achterstand op de arbeidsmarkt of verminderd arbeidsvermogen. Te denken valt bijvoorbeeld
aan plaatsing (via UWV) vanuit het zogenaamde “tweede spoor” of vanuit WIA, WGA of
Participatiewet. Ook detacheringen en stages kunnen mensen verder op weg helpen in hun
ontwikkeling en groei. Zij vormen een toegevoegde waarde voor het bedrijf en het bedrijf -op haar
beurt- voor de samenleving. Omdat de beste zorg nou eenmaal werk is, creëren wij voor hen graag
geschikte arbeidsplaatsen. Een waardevolle / zinvolle invulling van de dag vormt de basis voor een
stabiele werkplek.

Per november 2018 werken bij Theaterwerkplaats Novalis in dit kader een medewerker met een
Wajong-uitkering via het tweede spoor en een stagiaire met een fysieke beperking van een
praktijkschool. Een medewerker vanuit de WIA werkt inmiddels op vast contract.

3 Het marketingplan

3.1. De markt

In hoofdstuk 1 las u al hoe het idee is geboren. Inmiddels is Theaterwerkplaats Novalis in vol bedrijf
en biedt een vernieuwend en uniek “product” voor 35-40 deelnemers: Theater maken als
arbeidsmatige dagbesteding. Het is duidelijk gebleken dat onze theatermakers zich heel goed
ontwikkelen. Ze worden zelfredzamer en zelfbewuster. Ook ouders en verzorgers geven dat aan (zie
ook hoofdstuk 3.1.3.). Per november 2018 zijn er 22 theatermakers met veel inzet en enthousiasme
aan het werk.

Er bestaan diverse vormen van arbeidsmatige dagbesteding en er zijn verschillende zorgaanbieders in
de markt. Vormen van reguliere dagbesteding zijn o.a. ambachtelijk werk, dienstverlenend werk,
horeca, industrieel werk en buitenwerk. Theaterwerkplaats Novalis onderscheidt zich duidelijk door
het unieke concept: een creatieve theaterwerkplaats binnen een setting waar bedrijven en (sociaal-
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maatschappelijke) instellingen ruimtes huren / gebruiken en waar een breed scala aan
horeca-activiteiten en evenementen plaatsvindt. Het theatermaken is als dagbestedingsactiviteit
nieuw en de combinatie met de andere bedrijfsactiviteiten biedt de mogelijkheid om
dagbestedingsactiviteiten te combineren. En dat alles binnen een veilige omgeving die bruist van
creativiteit en mogelijkheden. Bij Theaterwerkplaats Novalis ligt de focus op wat iemand kan en wat
hij / zij graag wil ontwikkelen.

Theaterwerkplaats Novalis biedt uitstekende facilitaire voorzieningen voor bedrijven en andere
organisaties en biedt hen tegelijk de mogelijkheid en kans hun maatschappelijke betrokkenheid te
vergroten. Behalve dat de omgeving prettig, creatief en vernieuwend is, dragen zij als klant
automatisch hun steentje bij aan de samenleving.

3.1.1. Marktontwikkelingen

Theaterwerkplaats Novalis is inmiddels een vaste waarde binnen het zorglandschap in Vught.
Veelvuldig halen we de media met mooie positieve berichtgeving over onze vernieuwende kijk op
dagbesteding. Inmiddels hebben veel zorgpartijen binnen Vught verbinding gelegd met
Theaterwerkplaats Novalis om gezamenlijk te komen tot een beter aanbod en een bredere
bekendheid van mogelijkheden. Ondanks het feit dat we hiermee nog maar aan het begin staan, is er
sprake van toenemende interesse en zijn er momenteel negen organisaties die gezamenlijk willen
optrekken (zie ook hoofdstuk 3.1.4.). De gemeente Vught noemt deze samenwerking bijzonder en
uniek omdat Theaterwerkplaats Novalis er blijkbaar toe in staat is verbindingen te leggen die anders
bijna onmogelijk blijken.

De vraag naar ruimten is groot terwijl het aanbod beperkt is. De komende jaren verwachten we een
toename van de vraag o.a. door toename van het aantal ouderen en groei van het aantal (culturele)
activiteiten in de vrije tijd. Verhuur van het theater, de serre en het horecagedeelte is groeiend omdat
Vught over weinig accommodaties beschikt met de mogelijkheden die Novalis biedt. Temeer omdat
wij over 100 eigen parkeerplekken beschikken. De combinatie van sociaal-maatschappelijke
dagbesteding met een para-commerciële verhuurtak maakt het voor beide partijen uiterst
interessant.

3.1.2. Doelgroepen

Voor de arbeidsmatige dagbesteding -theaterwerkplaats, horeca en facilitair- bestaat de doelgroep
uit mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast wil Theaterwerkplaats Novalis mogelijkheden bieden en kansen creëren voor mensen met
een achterstand op de arbeidsmarkt en / of verminderd arbeidsvermogen.

De doelgroepen van Theaterwerkplaats Novalis in brede zin zijn huurders en gebruikers van de
kantoren en andere ruimtes en de afnemers van theaterproducties, horeca-faciliteiten en
evenementen.
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3.1.3. Concurrentie

Theaterwerkplaats Novalis is een unieke vorm van dagbesteding. De concurrentie is daarom op dat
onderdeel beperkt. Wel is het zaak om deze nieuwe vorm nog beter onder de aandacht te krijgen van
enkele grote zorgaanbieders. Voor de andere dagbestedingsvormen bestaat wel een groot en divers
aanbod maar ook hier geldt dat Novalis zich onderscheid door de unieke setting. Theatermakers,
andere cliënten / deelnemers voor dagbesteding, huurders en andere gebruikers komen met elkaar in
aanraking. Dit vergroot de wereld van cliënten / deelnemers terwijl zij toch “beschermd” werken (zie
ook hoofdstuk 4).

De economie trekt aan. Daarom is de vraag naar ruimtes groter. Het aantal ouderen neemt gestaag
toe waardoor er meer vrijetijd-activiteiten zijn die onderdak behoeven. Vanwege de
organisatiedoelen en redelijke prijzen vinden veel sociaal-maatschappelijke instellingen hun weg naar
Theaterwerkplaats Novalis. Veel organisaties vinden het belangrijk om ook maatschappelijk van
betekenis te zijn (zie ook hoofdstuk 4). Daar komt bij dat er een tekort is aan ruimten voor culturele
activiteiten en dat Novalis die volop te bieden heeft, èn binnen een prettige ambiance.

Vergadercentra in de nabije omgeving zijn: Kloosterhotel ZIN, Landgoed huize Bergen, Kasteel
Maurick, De Ruwenberg, Nieuw Annaland, Van der Valkhotel, De Kruishoeve, Ridderplaza. De meeste
bieden ook overnachtingsmogelijkheden. Van alle aanbieders heeft alleen Kloosterhotel ZIN  -net
zoals Theaterwerkplaats Novalis- een sociaal maatschappelijke doelstelling.

Theaterwerkplaats Novalis onderscheidt zich van alle andere aanbieders van vergaderlocaties door de
aanwezigheid van de theaterwerkplaats, de theatermakers en alle creatieve, culturele en
maatschappelijke activiteiten die er plaatsvinden. Het is een vrolijke en bruisende omgeving
waarbinnen je ook in alle rust kunt vergaderen.

Theaterwerkplaats Novalis is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook met de auto zijn
we goed bereikbaar door de ligging vlakbij de A2 Eindhoven - ’s-Hertogenbosch.

Theaterwerkplaats Novalis nu ook op Zorgkaart Nederland

Sinds kort zijn de waarderingen ook terug te vinden op de Zorgkaart Nederland. Via Zorgkaart
Nederland kunnen ouders, cliënten, curatoren, bewindvoerders laten weten hoe ze de werkwijze en
de mogelijkheden van Theaterwerkplaats Novalis waarderen. Ondanks het feit dat op dit moment
nog maar 16 waarderingen genoteerd zijn, is er al een duidelijk beeld te ontdekken en merkbaar is
dat de waarderingen parallel lopen met de ervaringen die wij mondeling door krijgen (score per
november 2018 is een 8.3). Voor een kijkje op Zorgkaart Nederland zie:

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/instelling-voor-verstandelijk-gehandicapten-dagbes
teding-theaterwerkplaats-novalis-vught-10003445

3.1.4. Partners in samenwerking

De gemeente en provincie

Onze vernieuwende wijze van werken met mensen met een beperking is inmiddels ook de gemeente
Vught opgevallen. Aanvankelijk vond men het wel aardig dat Theaterwerkplaats Novalis zich in Vught
vestigde maar meer kon men niet betekenen. Nu, twee jaar na de start, heeft de gemeente Vught
toenadering gezocht om Novalis te helpen en te steunen. Ze helpen actief met het verkrijgen van alle
vergunningen. Recentelijk besloot de gemeente een horecavergunning toe te kennen in de categorie
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“sportkantine”. Deze biedt voor Novalis goede mogelijkheden. Een procedure voor aanpassing van
het bestemmingsplan is inmiddels in gang gezet. Daarnaast zet men in op een subsidie uit de pot
cultuur, waar we in 2019 positief bericht van verwachten. Ook zijn, middels een projectbureau, de
eerste gesprekken met de provincie gevoerd. Men gaat o.a. contacten leggen met de WSD Vught.

Vrienden van Novalis

Belangrijk zijn “de vrienden van Novalis”. Zij vormen een bron van inkomsten voor Theaterwerkplaats
Novalis en maakten het o.a. mogelijk dat wij noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw konden
doen. Dit was nodig om op verantwoorde en veilige wijze de invulling van de dagbesteding op de
theaterwerkplaats te kunnen waarborgen. Diverse grotere bedragen mochten wij al ontvangen,
terwijl de eerste nieuwe alweer zijn toegezegd.

Om deze donateurs en fondsen een gezicht te geven hangt bij de receptie een grote foto met
daarnaast diverse sponsorbordjes van de “vrienden van Novalis”.

Onderwijsinstellingen

Theaterwerkplaats Novalis is door het Koning Willem 1 College geaccrediteerd als erkend leerbedrijf.
Het betreft hier MBO maatschappelijke zorg, sociaal-cultureel werk, begeleider specifieke
doelgroepen en MBO opleiding artiest. Naast de MBO accreditaties worden ook voor HBO studenten
stageplaatsen aangeboden.

Zorgpartners waarmee Theaterwerkplaats Novalis veelvuldig samenwerkt

Stichting Ouderen Samen; Stichting Ouderencultuur Vught; Fysiofit Vught; Vughterstede Vught;
Toegankelijk Vught; Stichting Het andere Atelier; Stichting Morrison Schijndel; Stichting Cello;
Kansplus Bossche Ommelanden; Stichting Raket; Stichting Bijna Baantje; Plaza Cultura.
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Fondsen, crowdfunding en goededoelen acties

De eerste twee jaar liggen bijna achter ons. De tijd is rijp om diverse fondsen aan te schrijven, zodat
we kunnen werken aan verbetering en nodige aanpassing van onze locatie. Aanpassingen zijn o.a.
nodig binnen het lunchcafé, de horecavoorziening, keuken, theaterzaal en extra in-en uitgang
theaterzaal. Een fondsenwerfkantoor uit Uden, TDW advies, zal ons daarbij behulpzaam zijn. De
eerste plannen zijn bekend en ten aanzien van de keuken worden de eerste stappen genomen.

Wat betreft crowdfunding gaat een derde / externe partij, onder de kop van “Vrienden van Novalis”,
starten met een crowdfundingproject via www.doneeractie.nl . Voordeel van deze crowdfundingpartij
is dat zij slechts werken voor goede doelen en de vergoeding beperkt is. Normaal gesproken dient
een crowdfundingactie volgestort te zijn alvorens men tot uitkering komt. Hierbij is dat niet het geval.
Er wordt maandelijks gestort wat er is binnengekomen.

3.2. SWOT

Sterktes van theaterwerkplaat Novalis

- theaterwerkplaats Novalis is een uniek concept omdat theaterwerkzaamheden in de
breedste zin worden aangeboden

- het biedt een vernieuwende aanpak binnen het zorglandschap doordat talentontwikkeling
centraal staat

- een inspirerende omgeving (werkt op creativiteit van de theatermakers)
- 1+1+1=5 door de combinatie van activiteiten: theatermaken, lunchcafé en verhuur / facilitair

Zwaktes van theaterwerkplaats Novalis

- het is een organisatie in opbouw die -naast de inzet van professionele medewerkers- nog
enkele jaren afhankelijk is van de inzet van vrijwillige medewerkers, ook in het management

- enkele grote zorgaanbieders maar ook scholen, woonvoorzieningen en ouders/verwanten,
zijn nog te weinig bekend met het concept theaterwerkplaats waardoor zij “de kat (nog wat)
uit de boom kijken” (zie ook hoofdstuk 4.2.1)

- in de aanloop zijn de kosten hoog hetgeen ook tijd vraagt, die dan niet aan de inhoudelijke
ontwikkeling kan worden besteed

- financiële middelen zijn nog niet voldoende toereikend voor optimale inzet van medewerkers

Kansen voor theaterwerkplaats Novalis

- er zijn kansen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsrelaties
- er zijn goede mogelijkheden voor crowdfunding, waar aanvang 2019 mee wordt gestart
- het concept heeft kansen als maatschappelijke basisvoorziening en daarmee op o.a. subsidie

van gemeente en provincie
- het ontwikkelen van productieteams. Eigen producties/voorstellingen leiden tot meer

naamsbekendheid en inkomsten (zie hoofdstuk 4.1 onder “Transitie”)
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Bedreigingen voor theaterwerkplaats Novalis

- de hoge kosten van de locatie waardoor -de eerstkomende jaren- een kostendekkende
exploitatie van het geheel complex is

- de liquiditeitspositie door de afhankelijkheid van grotere instanties (subsidies gemeente /
provincie, betalingen pgb’s door grote zorgaanbieders)

- de inrichting van de PGB vergoedingen is politiek gevoelig; daarmee is er ook een
onzekerheid verbonden aan deze financieringsgrondslag

- samenwerken wordt nog te veel bekeken vanuit de financiële aderlating van zorgpartijen

4 Diensten en activiteitenaanbod; de marketingmix

4.1. Theaterwerkplaats Novalis, een andere kijk op dagbesteding

Theaterwerkplaats Novalis is meer dan theater alleen. Specifieke kwaliteiten en talenten komen op
een natuurlijke wijze bovendrijven, waardoor er sprake is van talentontwikkeling. Ieder persoon is
uniek. Het versterken en ontwikkelen van die unieke mogelijkheden en persoonlijke aandacht vormen
de basis van deze vernieuwende kijk op dagbesteding.

Bij Theaterwerkplaats Novalis krijgt iedere theatermaker persoonlijke begeleiding, aangepast aan een
zorgvuldig met hen opgesteld Talent Ontwikkelingsplan ( TOP genaamd ).
Activiteiten binnen de theaterwerkplaats ( dagbesteding ) Novalis in Vught zijn o.a.:

1. Elementair spel theater & toneel beleving
2. Individuele stembeheersing training in de vorm van klank en zang
3. Dans en beweging
4. Kap en grime
5. Decor en kunstbeleving
6. Ontwerp en vervaardiging theater kostuum / kleding
7. Theaterkledingverhuur
8. Taal en muziek tekstbeleving
9. Camera-acteren
10. Theatertechnieken beeld en geluid

In tegenstelling tot de meeste dagbestedingsplaatsen, waar aan mensen met een verstandelijke
beperking veelal op een veilige plaats, structuur en invulling van de dag wordt geboden, gaat
Theaterwerkplaats Novalis verder:

Theater maken is een vorm van dagbesteding welke als doel kan dienen, maar ook als middel om te
komen tot talentontwikkeling. Iedere deelnemer aan deze vorm van dagbesteding werkt als
theatermaker. De theatermakers worden gevolgd middels een TOP (Talent Ontwikkelingsplan) waarin
drie of vier haalbare doelen zijn opgenomen waaraan wordt gewerkt. In het TOP rapporteren de
persoonlijk begeleiders en vakspecialisten met de theatermaker hun bevindingen, vorderingen en
aandachtspunten waardoor een compleet beeld van aandachtspunten ontstaat. Bij
Theaterwerkplaats Novalis is het persoonlijk belang van de theatermakers leidend in samenhang met
eventuele producties. Een vernieuwende kijk op dagbesteding in combinatie met een goed en veilig
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zorgaanbod wordt mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking tussen Theaterwerkplaats Novalis
en zorgaanbieders die binnen de zorg voor mensen met een beperking opereren.

Per discipline zijn er afzonderlijke doelen en per deelnemer/theatermaker zijn er op de persoon
afgestemde doelen beschreven in het TOP, het Talent Ontwikkel Plan. Met de ontwikkeling van
talenten bieden we de theatermakers kans een zinvol arbeidsleven te hebben. Door de ontwikkeling
van creatief talent worden het zelfvertrouwen en sociale en emotionele vaardigheden vergroot.
Mochten zij niet als theatermaker verbonden blijven aan de theaterwerkplaats worden door de
genoemde vaardigheden, hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt vergroot.

De dichter Novalis (1772 – 1801) schreef ooit: “Elk mens is een symfonie en is genezing het weer
vinden van de juiste melodie”.

Transitie

De komende jaren zal een transitie plaatsvinden van talentontwikkeling (als basis) naar de vorming
van productieteams. Deze multidisciplinaire teams ontwikkelen producties. Deze producties kunnen
op vraag van externen (bedrijven, instellingen, overheden  en andere organisaties) zijn of
voorstellingen in eigen beheer bedoeld voor een breder publiek. Bij producties valt te denken aan
thema-voorstellingen, animatie, presentatie, muziek poëzie etc.

Voor de instroom van nieuwe theatermakers zal altijd een talentontwikkelprogramma (TOP) blijven
bestaan. Het streven is om in 2020 het eerste productieteam operationeel te hebben. In het
productieteam zullen de deelnemers in gemeenschappelijkheid producties ontwikkelen. De
opgedane talenten zullen dan automatisch vertaald worden in posities binnen dat team. We streven
er naar om in 2023 met twee productieteams te werken. De constante talentontwikkeling voor
nieuwe instromers zal parallel hieraan blijven bestaan. Nieuwe disciplines zullen aan bestaande
productieteams worden aangeboden in de vorm van workshops / trainingen.

Bij het werken met productieteams zal de begeleiding in handen zijn van vakspecialisten met
regievaardigheden. Zowel bij de talentontwikkeling als bij de productieteams worden vrijwilligers en
stagiaires ingezet als ondersteuning.

Uitgangspunt voor de doelgroep blijft mensen met een verstandelijke beperking maar zal in de loop
van de tijd geëvalueerd worden en mogelijk aangepast naar andere doelgroepen. Gezien de ruimten
en invulling van het gebouw ligt de maximale capaciteit van de theaterwerkplaats  op maximaal 35 a
40 theatermakers.

4.1.1. Prognose Theaterwerkplaats

Momenteel maken 22 mensen gebruik van de dagbesteding met een gemiddelde van 21 uur per
week. De verwachting is dat we kunnen groeien naar deelname van 35 mensen. Deze zullen voor een
belangrijk deel komen van de uitstroom van het bijzonder onderwijs, een percentage door mensen
met een verstandelijke beperking die nu thuis zitten en een percentage vanuit andere
dagbestedingsvormen. Theaterwerkplaats Novalis prijst zich gelukkig met veel positieve
media-aandacht en ook de contacten met diverse scholen, dagbestedingen en woongroepen maken
dat wij als dagbesteding volop in de schijnwerpers staan.
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4.1.2. Prognose personeel Theaterwerkplaats

Voor 2019 verwachten we een deelname van 30 theatermakers (3 dagen van 7 uur).

Op de theaterwerkplaats werken:
- de kwartiermaker theaterwerkplaats (nog op vrijwillige basis)
- een coördinerend begeleider; 32 uur per week (vast dienstverband)
- 8 vakspecialisten (het gaat om 10 oproepbare ZZP-ers)
- 10 vrijwilligers; op diverse plaatsen inzetbaar
- 3 stagiairs; waarvan 1 HBO-niveau (maatschappelijke zorg) en 2 MBO (artiest / theater en welzijn)

Om in de toekomst met productieteams te kunnen werken is op langere termijn de inzet van een
medewerker regie / productieleiding op HBO-niveau nodig. In de aanloop daartoe -en voor de
lopende begrotingsperiode- kunnen we dit opvangen met de huidige medewerkers.

Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.

4.2. Andere vormen van dagbesteding

Naast de theaterwerkplaats bestaan er diverse andere dagbestedingsmogelijkheden. Deze worden
verder besproken en uitgewerkt in de hoofdstukken Verhuur & Facilitair en Horeca.

1. Horeca, verzorgen lunchgebruikers van Novalis en daarbuiten koffie-en theevoorziening
2. Vughtse lunchbox
3. Facilitaire dienstverlening met taken als inrichting en aanpassing van vergader- en

trainingsruimten voor gebruikers, schoonmaak, gastheer / gastvrouwfunctie, conciërge
werkzaamheden, (groen)onderhoud terrein en verkeers / parkeerregelaar

4. Receptie en licht administratief werk
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4.2.1. Werving deelnemers

Het aantal deelnemers blijft nog achter bij de capaciteit (zie ook hoofdstuk 3.2.). We werken aan
meer bekendheid en een optimale prijsstelling. Om de verwachtingen en begroting te realiseren
ondernemen we de volgende acties:

- Houden van presentaties op ZML- en Mytylscholen in ’s-Hertogenbosch en Tilburg
- Actief benaderen van particuliere wooninitiatieven in de nabije omgeving en

welzijnsorganisatie Divers
- Actief infomeren ouderplatforms in de regio
- Enthousiaste ouders betrekken bij activiteiten zodat deze ouders positieve verhalen

verspreiden naar andere ouders
- Het maken van een flyer met informatie over de dagbestedingsmogelijkheden, deze

meenemen naar presentaties en verspreiden bij partnerinstellingen
- Het houden van bijeenkomsten zoals “Samen aandacht voor de zorg” op 4 april 2019
- De prijs voor dagbesteding op de theaterwerkplaats is relatief hoog. De opties bij een lagere

prijsstelling met groter aantal deelnemers worden doorgerekend en in beeld gebracht.

4.3. Verhuur & Facilitair

Novalis is een plaats voor ontmoeten en verbinden. Het verhuren van ruimten biedt de mogelijkheid
om de valide wereld en de wereld van mensen met een beperking organisch bij elkaar te brengen.
Hiervoor zijn 21 kantoor en vergaderruimtes beschikbaar. Hiervan worden op dit moment een viertal
kantoren permanent verhuurd.

Via de website en vooral mond op mond kiezen “oude” en nieuwe klanten steeds meer voor het
huren van een ruimte bij Novalis. De opzet en uitvoering van verbinden en ontmoeten spreekt
huurders doorgaans aan. Dit bouwen we de komende tijd verder uit door potentiele klanten gericht
aan te schrijven en de mogelijkheden bij Novalis te schetsen.

In de avonduren verhuren we ook de ruimten van de theaterwerkplaats. De verwachting is dat we het
volgend seizoen 3 tot 4 bridgeclubs faciliteren. Ook een dans- en een theatergroep gaan gebruik
maken van de studio’s. Aanvragen van andere verenigingen zijn bij Novalis binnengekomen.

Voorwaarde voor avondverhuur en -activiteiten is dat er een medewerker horeca aanwezig is die
sleutelverantwoordelijkheid heeft.

De theaterzaal is overdag beperkt beschikbaar voor verhuur. Als de activiteit niet “botst” met de
activiteiten op de theaterwerkplaats en de ruimte beschikbaar is dan wordt deze ingezet. Voor
andere activiteiten zoals feesten en bijeenkomsten zoeken we een goede balans zodat we de Vughtse
horeca niet “voor de voeten lopen”.

Inmiddels heeft Novalis een grote groep vaste huurders (Prorail, Politie, Robert Coppes Stichting,
Zuiderbos school, etc.) die regelmatig gebruik maken van de diverse ruimten, inclusief het faciliteren
van horecagerichte activiteiten. Vooral veel stichtingen en verenigingen uit het zorgveld weten ons te
vinden. Ook het bedrijfsleven is inmiddels rijkelijk vertegenwoordigd. Met name omdat een sociaal
maatschappelijke omgeving van toegevoegde waarde is voor het imago van bedrijven.

Verhuur van het theater, de serre en het horecagedeelte is groeiende, omdat Vught weinig
accommodaties heeft met de mogelijkheden die Novalis biedt. Temeer omdat wij over 100 eigen
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parkeerplekken beschikken. De combinatie van de sociaal maatschappelijke dagbesteding met een
para-commerciële verhuurtak maakt dit voor beide partijen uiterst interessant.

4.3.1. Dagbesteding Verhuur & Facilitair

Het doel van de stichting Novalis is om arbeidsmatige dagbesteding te bieden aan mensen met een
verstandelijke beperking die in de facilitaire dienstverlening werkzaam willen zijn. Er zijn ook
mogelijkheden voor mensen met een andere achterstandspositie op de arbeidsmarkt.

Bovengenoemde activiteiten bieden daartoe goede mogelijkheden. Er worden -via een groeimodel-
vier plaatsen voor arbeidsmatige dagbesteding gerealiseerd. Denk hierbij aan schoonmaak,
groenonderhoud, parkeren, ruimtes ombouwen, kleine onderhoudswerkzaamheden en receptie.     Er
wordt een gekwalificeerde zorgondersteuner aangenomen om een verantwoorde begeleiding te
kunnen waarborgen.

4.3.2. Prognose Verhuur & Facilitair

Streven is om zeven vaste huurders te herbergen en de rest vrij te houden voor “losse” verhuur.       Er
zijn inmiddels vijf vaste huurders (november 2018). Op dit moment voeren we met een tweetal
andere organisaties (inburgeringscursussen en bouwconsulting) gesprekken die mogelijk leiden tot
vaste verhuur.

Voorwaarden voor optimale dienstverlening zijn het up to date houden van de ruimten en de
benodigde techniek (beeld en geluid).

4.3.3. Prognose personeel Verhuur & Facilitair

Het aantal plaatsen voor arbeidsmatige dagbesteding groeit naar vier in 2020. Voorwaarde voor de
realisatie daarvan is de aanwezigheid van een gekwalificeerde ondersteunend zorgmedewerker.
Voorwaarde voor avondverhuur en –activiteiten is dat er steeds een medewerker horeca aanwezig is
die sleutelverantwoordelijkheid heeft.

De benodigde personele inzet vanaf is dan:
- de kwartiermaker / manager (nog op vrijwillige basis)
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- een huismeester / begeleider; in 2019 18 uur en vanaf 2020 24 uur per week, MBO-niveau
- een ondersteunend zorgmedewerker; vanaf 2020 18 uur per week, MBO-niveau (met Horeca 1 fte)
- mogelijk plaatsing medewerker als leerwerkstage

Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.

4.4. Horeca / Lunchcafé

Het Novalis-pand beschikt over een horecakeuken en een restaurantgedeelte met een separate serre.
Ruimtes die zeer geschikt zijn voor het ontvangen van clubs en verenigingen en -zeker in combinatie
met de theaterzaal- voor grotere bijeenkomsten / evenementen.

Op dit moment verzorgt de horeca afdeling koffie / thee voor de gebruikers van de ruimten binnen
Novalis en verzorgen zij de lunch voor de theatermakers, begeleiders en huurders van de ruimten. Bij
grote evenementen, waar ook diner wordt gevraagd, worden die producten ingekocht bij
Smaakhelden, een onderdeel van Cello.

In de komende jaren worden de activiteiten uitgebreid. Dat geldt zowel voor het onderbrengen van
clubs en verenigingen als het initiëren en verzorgen van evenementen. Daarnaast ligt in het verschiet

het ontwikkelen van een gepersonaliseerde lunchbox voor bedrijven in de omgeving. Vanwege de
gewenste aanpassingen van het horecadeel, is besloten deze activiteit nog even uit te stellen. We
verwachten dat we deze dienst eind 2019/begin 2020 kunnen aanbieden.

4.4.1. Theaterwerkplaats Novalis, gastheer voor clubs en verenigingen

Theaterwerkplaats Novalis kan / mag zich gastheer noemen van een groot aantal verenigingen en
clubs, in de avonduren en in het weekend.

Of het nu gaat om een theatervereniging, een zangclub, een linedance-formatie, diverse bridgeclubs,
een wandelvereniging voor mensen met een beperking, een ontmoetingsplek voor senioren of een
vernieuwende onderwijscursus, Theaterwerkplaats Novalis biedt hen onderdak. Steeds meer partijen
weten Novalis te vinden. Het gebrek aan passende cultuurruimten vergroot deze vraag alleen maar.
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4.4.2. Theaterwerkplaats Novalis en het organiseren van evenementen

Er zijn plannen om actief evenementen te gaan organiseren. Het managementteam heeft
ruimschoots ervaring met het opzetten daarvan en op deze manier kunnen de ruimten binnen
Novalis optimaal worden ingezet. Dit doen we samen met andere partijen, stichtingen of
verenigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan eenzame ouderen in combinatie met o.a. Stichting
ouderen samen, Stichting Oudercultuur Vught, Kansplus Bossche Ommelanden en Toegankelijk
Vught. Een eerder verzorgde middag met Willeke Alberti en haar band, de percussiegroep van
Vughtersteede en onze theatermakers was daar een mooi voorbeeld van.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gestart met speciale programma’s waarbij eenzame ouderen
worden uitgedaagd om samen leuke middagen / avonden te bezoeken en vooral het ontmoeten &
verbinden te stimuleren.

Novalis heeft mooie begaanbare ruimten, die goed toegankelijk zijn voor mensen met een
lichamelijke, verstandelijke, visuele en/of auditieve beperking en is uitstekend bereikbaar met het
openbaar vervoer en / of de seniorenbus.

Er zijn ook mogelijkheden voor zomerse activiteiten op momenten dat de verhuur aan commerciële
partijen minder is door de vakantieperiode. Gedacht wordt aan theaterclinics voor de jeugd,
huiswerkbegeleiding, zomerschool en trainingen als Rots & Water. Wat betreft Rots & water en
huiswerkbegeleiding vinden momenteel de eerste gesprekken plaats met een partij uit Amersfoort.

Daarnaast is een bewegingsagoog uit Breda zich aan het oriënteren om binnen Novalis een traject op
te starten voor mensen met een beperking. Een dansdocent uit Utrecht is de markt aan het
verkennen om bij Novalis salsalessen te gaan verzorgen. Kortom een breed scala aan mogelijkheden
dat -naast de reguliere verhuur- uitstekend kan worden ingezet.

4.4.3. Dagbesteding horeca

Het doel van de stichting Novalis is om arbeidsmatige dagbesteding te bieden aan mensen met een
verstandelijke beperking die in de horeca werkzaam willen zijn. Er zijn ook mogelijkheden voor
mensen met een andere achterstandspositie op de arbeidsmarkt.
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In het brede spectrum van horeca activiteiten worden de deelnemers ingezet in voorbereiden van en
het uitserveren van de lunch in het Lunchcafé. Tevens het schoonmaken van keuken en restaurant en
het serveren van koffie / thee aan gebruikers. Bij grote evenementen zijn alle voorkomende
horecawerkzaamheden de activiteiten van de horecamedewerkers.

De begeleiding van deze medewerkers zal in handen zijn van een horecaprofessional met sterke,
bewezen affiniteit met de doelgroep. Om de horecamedewerkers een werkplek te geven is er op
twee plaatsen een werkruimte  gecreëerd voor o.a. de voorbereiding van lunches.

Naast het lunchcafé (van 12.00 tot 14.00), willen we een broodjesservice organiseren waar bedrijven
uit de omgeving via een bestelsite broodjes kunnen bestellen die door de horecamedewerkers
gemaakt en bezorgd gaan worden.

Steeds meer worden de ruimtes ook in de avonduren verhuurd. Voorbeeld hiervan zijn de
verschillende bridgeclubs die in het restaurant van 20.00 uur  tot 23.00 uur bridgen. Horeca verzorgt
hier koffie / thee, indien gewenst hapjes en drankjes. In de toekomst zouden wij ook graag de
horecamedewerkers mee willen laten draaien in de avonduren. Ook hier natuurlijk onder begeleiding
en bij geschiktheid.

Op dit moment zijn er wekelijks drie horecamedewerkers met een verstandelijke beperking ieder een
dag werkzaam. Met de VSO HUB Rosmalen bestaan afspraken over doorverwijzing bij uitstroom van
leerlingen van de HUB. Met een kandidaat wordt op dit moment gekeken naar de
financieringsmogelijkheid.

4.4.4. Prognose Horeca

Ook bij Horeca werken we met een groeimodel. We streven naar zes deelnemers in 2021. Dit hangt
samen met de noodzakelijke verbouwingen en uitbreiding van de keukenfaciliteiten. De verbouwing
vindt plaats in 2019 en zal naar verwachting in 2020 gereed zijn. De capaciteit van de horeca is dan
zodanig uitgebreid dat de hiervoor genoemde plannen gerealiseerd kunnen worden. Dit zal ook
leiden tot hogere inkomsten.

4.4.5 Prognose personeel Horeca

Om aan de vraag te voldoen voor zowel de horeca-activiteiten overdag als op de avond, zal
voldoende professionele bezetting noodzakelijk zijn. Ook is voorwaarde dat er bij avondactiviteiten
steeds een medewerker horeca aanwezig is die sleutelverantwoordelijkheid heeft.

De benodigde personele inzet is dan:
- de kwartiermaker / manager (nog op vrijwillige basis)
- een ondersteunend zorgmedewerker; vanaf 2020 18 uur per week, MBO-niveau (met Verhuur 1 fte)
- voor 2019/2020/2021 respectievelijk 2/2,5/3 fte medewerkers horeca
- 4 vrijwilligers

Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.
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5 Financieel plan / begrotingen

In het overzicht staat de bij dit ondernemingsplan behorende begroting 2018-2021 van beide
stichtingen.

2017 2018 2019 2020 2021
alle bedragen in € realisatie realisatie begroot begroot begroot
opbrengsten
pgb's dagbesteding 53.693 206.427 324.000 450.000 500.000
verhuur + horeca 80.950 181.786 218.000 230.000 232.000
giften )* 16.593 42.010 6.000 6.000 6.000

151.236 430.223 548.000 686.000 738.000
directe kosten
inkopen horeca 10.023 26.553 27.500 28.500 29.000
personeelskosten 81.944 149.500 229.200 248.250
zzp-ers vakspecialisten 35.276 84.332 83.500 104.400 106.500
vrijwilligersvergoedingen 5.746 6.024 5.000 5.750 3.500

51.045 198.853 265.500 367.850 387.250

toegevoegde
waarde/marge 100.191 231.370 282.500 318.150 350.750

huur 106.250 151.828 154.193 156.506 158.854
energie 14.046 30.733 24.316 24.802 25.350
overige huisvestingskosten 13.063 21.983 25.797 26.312 26.857
overige kosten 17.154 26.580 19.449 19.820 20.218

150.513 231.124 223.755 227.440 231.279

resultaat voor
afschrijvingen -50.322 246 58.745 90.710 119.471
afschrijvingen 21.250 33.634 34.400 34.400 34.400
netto resultaat -71.572 -33.388 24.345 56.310 85.071

cumulatief resultaat -71.572 -104.960 -80.615 -24.305 60.766

)* giften

met name in 2018 werden giften ontvangen ter financiering van noodzakelijke investeringen.

omdat deze op de balans werden geactiveerd, zijn de giften in de exploitatie meegenomen.
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Overzicht bijlagen:

1 Motivatie en achtergrond management

2 Motivatie en achtergrond voorzitters besturen

3 Besturen stichtingen

4 Directiestatuut

5 Overzicht betrokken partijen

6 Overzicht klanten
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Bijlage 1  Motivatie en achtergrond management

Ron van Rooij

Zie hoofdstuk 1

Leo van de Wouw

Mijn primaire motivatie om mee te doen in dit project was een heilig geloof in de mogelijkheden voor
mensen met een verstandelijke beperking op het moment dat je ze  prikkelt met aan theater
ontleende disciplines. De eerdere ervaringen met Spring en later ook met Spring2Brabant bevestigen
die verwachtingen. ik wilde graag deel uitmaken van dit experiment omdat ik het idee had en heb dat
mijn achtergrond en expertise een bijdrage zou kunnen leveren in de aansturing van deze
dagbesteding.
Doelen die ik na wil sterven in mijn functie als kwartiermaker is zorgen voor een degelijk
verhuurbeleid waarin een goede verhouding is tussen vaste en losse verhuur.
Doel is ook het duidelijk maken aan de markt dat theaterwerkplaats Novalis naast een grote
diversiteit heeft aan te huren ruimten er een meerwaarde is doordat bij bijeenkomsten, congressen
of feesten de theatermakers van de werkplaats een bijzondere theatrale bijdrage kunnen leveren.
Verhuur van ruimten aan verenigingen in Vught is nadrukkelijk uitgangspunt van beleid.
Naast de verhuur is een van de doelen ook het opzetten van een solide horeca afdeling waarin naast
twee beroepskrachten ook mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn in een zo
normaal mogelijke setting.
Het derde doel is het opzetten van een facilitaire dienst waarin schoonmaak, onderhoud (inclusief
groenonderhoud) en receptiediensten aangeboden worden.
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Bijlage 2  Motivatie en achtergrond voorzitters besturen

Wim Schlooz (voorzitter)

“Blij verrast was ik over de uitnodiging zitting te nemen in het bestuur van Novalis. Dit initiatief snijdt
hout, omdat het mensen met een beperking aan de bak brengt. Niet alleen gaan ze theater maken en
de bühne op, ook in de horeca kunnen zij hun inzet kwijt, of in onderhoud van een groenvoorziening.
Maar bovendien omvat dit initiatief ook het onderbrengen van bedrijfjes met een sociaal
ondernemend karakter in hetzelfde pand. Dat maakt het ook mogelijk dat onze mensen ervaring
opdoen met echte banen, en kunnen ervaren of het lukt daar emplooi te vinden.

In mijn hele leven als kinder- en jeugdpsychiater is dit mijn inzet: perspectief scheppen, zodat een
ieder zijn plek onder de zon vindt. Ik had niet verwacht daar ook na mijn pensionering opnieuw zo
direct bij betrokken te raken.”

Bea Rombouts (plaatsvervangend voorzitter)

“Ik voel me betrokken bij kinderen/mensen met een speciale hulpvraag. Als ouder van een dochter
met een licht verstandelijke beperking heb ik de mooie wereld van mensen met een beperking goed
leren kennen. Ze zijn zo puur en wat kunnen we veel van ze leren. Daarom is Renske voor ons een
rijkdom in ons gezin.
Mijn professionele achtergrond/ervaring is speciaal onderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als leerkracht
en intern begeleider in het speciaal onderwijs. Om me verder te verdiepen heb ik een Master Special
Educational Needs gevolgd in Londen. Daarna heb ik gewerkt al directeur en bestuurder in het
speciaal onderwijs. De laatste jaren werk ik als interim directeur en bestuurder en als adviseur
Passend onderwijs.
Dus zowel privé als professioneel voel ik me erg betrokken bij de doelgroep van de theaterwerkplaats.
Graag wil ik een bijdrage leveren aan SVDV. Samen werken aan dit mooie initiatief en naar de
toekomst toe verder professionaliseren en  borgen."
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Bijlage 3  Namenlijst bestuursleden stichtingen

Alle hieronder genoemde personen zijn bestuurslid van beide stichtingen.

Wim Schlooz – voorzitter

Bea Rombouts – plaatsvervangend voorzitter

Camiel Aarts – secretaris

Ton Verhoeven – penningmeester

Michel Derks – bestuurslid

Bea van Elderen – bestuurslid
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Bijlage 4 Directiestatuut

Directiestatuut Stichting Novalis en Stichting Theaterwerkplaats Novalis

Dit reglement geeft nadere bepalingen betreffende taken, bevoegdheden en werkwijze
van de directie van zowel de Stichting Novalis als de Stichting Theaterwerkplaats Novalis.

Aan de directie is de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid
gemandateerd. De directie is bevoegd binnen dat beleid de daartoe noodzakelijke
beslissingen te nemen. In gevallen, waarin zulke beslissingen ingrijpende gevolgen
hebben, die niet bij de vaststelling van het beleid in het bestuur expliciet zijn overwogen
(financieel of organisatorisch), toetst de directie haar oordeel te allen tijde aan dat van
het bestuur. Operationele beslissingen kunnen door de directie op haar beurt – op basis
van omschrijving van taken en bevoegdheden – weer worden gemandateerd aan
medewerkers.

Taken en bevoegdheden die niet aan de directie doch aan het bestuur toekomen zijn:

1. Het bestuur bepaalt visie, beleid, strategie en de daarbij behoren
(meerjaren)begroting van de stichtingen.

2. Het bestuur stelt het jaarlijkse werkplan en de begrotingen vast.
3. Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast.
4. Het bestuur besluit over het aangaan of verbreken van duurzame

samenwerkingsverbanden van welke aard en omvang dan ook.
5. Het bestuur neemt beslissingen over huur of (ver)koop van onroerend goed, over

de inrichting van grote projecten, het aangaan van verzekeringsovereenkomsten
en over ingrijpende veranderingen in de organisatie van de stichtingen.

6. Het bestuur besluit over het aanvragen van faillissement of surseance van
betaling.

7. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie en sluit
arbeidsovereenkomst met zowel directie als alle andere medewerkers, tenzij deze
laatste bevoegdheid uitdrukkelijk aan de directie is gemandateerd.

8. Het bestuur stelt de eventuele bezoldiging van de directie vast en bepaalt de
salarissen, de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van alle andere
medewerkers.

9. Het bestuur kan een sluit van de directie schorsen en herroepen, wanneer dit in
strijd is met vastgesteld beleid of anderszins naar zijn oordeel strijdig is met het
belang van de stichtingen.

10. De directie woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur
gemotiveerd en/of voor een bepaald agendapunt anders beslist.
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11. De directie verantwoordt zich over de wijze waarop zij haar taak uitvoert, onder
andere door periodieke informatie –zowel gevraagd als ongevraagd- aan het
bestuur over de voortgang van het werk.

12. Het bestuur kan een of meer leden uit haar midden aanwijzen met wie de directie
in eerste instantie overleg pleegt, dan wel aan wie zij rapporteert met betrekking
tot de onderwerpen

die tot de portefeuille van het betreffende bestuurslid behoort. De voorzitter komt
deze bevoegdheid te allen tijde toe, ongeacht het onderwerp.

13. Bij de voorbereiding van een concept strategisch beleidsplan zijn zowel de directie
als de bestuursleden betrokken

14. De directie is verplicht om het bestuur te voorzien van de nodige informatie om
toezicht te kunnen houden. Het bestuur heeft het recht en de plicht om de nodige
informatie te vragen.

15. De directie is verantwoordelijk voor de werving en de selectie van nieuwe
medewerkers met uitzondering van de leden van de directie. Dit geldt ook voor de
werving en de selectie van deelnemers.

16. Jaarlijks wordt een functioneringsgesprek en tweejaarlijks een
beoordelingsgesprek met de directie gevoerd, in dit geval door twee leden van het
bestuur onder wie de voorzitter. De vastgelegde uitkomsten van bovengenoemde
gesprekken worden beheerd door de voorzitter van het bestuur.

17. De directie meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aanvaarden of
continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige
werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren
voor de stichtingen of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de
stichtingen dient de directie goedkeuring te vragen aan het bestuur.

18. Het uitvoeren en autoriseren/ondertekenen van betalingsopdrachten die niet tot
de normale bedrijfsuitoefeningen behoren én die een bedrag van € 5000,- per
betalingsopdracht te boven gaan, is bij uitsluiting het bestuur bevoegd.

19. De directie meldt een eventueel vertrek tijdig, doch tenminste een half jaar
voorafgaand aan de beoogde vertrekdatum van de voorzitter van het bestuur.
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Bijlage 5 Overzicht betrokken partijen

Zorgpartners waarmee Theaterwerkplaats Novalis veelvuldig samenwerkt

Stichting Ouderen Samen; Stichting Ouderencultuur Vught; Fysiofit Vught; Vughterstede Vught;
Toegankelijk Vught; Stichting Het andere Atelier; Stichting Morrison Schijndel; Stichting Cello;
Kansplus Bossche Ommelanden; Stichting Raket; Stichting Bijna Baantje; Plaza Cultura.

Onderwijsinstellingen

Koning Willem 1 College (Theaterwerkplaats Novalis is geaccrediteerd als erkend leerbedrijf). Het
betreft hier MBO maatschappelijke zorg, sociaal-cultureel werk, begeleider specifieke doelgroepen en
MBO opleiding artiest.

Hub Noord-Brabant; scholen voor (voortgezet) special onderwijs.
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Bijlage 6 Overzicht klanten (horeca, verhuur, evenementen)

Vaste huurders

Bijna Baantjes, Dutch Economics, Hazenberg Bouw, Max Vos, Riverclack, Stichting

Vluchtelingenwerk

Regelmatige/”vaste” klanten

All4Fun, Andalus, Het Andere Atelier, A – REA, Bouw & Gezond, Bridge club ’t Bijltje, Bridge

Van Harten, Cello, Robbert Coppens, Dela, Don Quichotte Productions, Dorien De Nijs,

Dura Vermeer Bouw, Erfrechtplan, Erima, Excitement Events, FysioFit, Gemeente Vught,

Gemeente Jehova’s Getuigen, Giel Schuurmans, Humanitas Kinderopvang, Indigo Brabant,

Janske Symposium, Jumbo Supermarkten, KansPlus, Kitty Tieman, Lichaamswerk, Maandag,

Fam. Maas, Mediatorsvereniging Zuid, Fam. Molenschot, Mannenclub, Nod. Zorgfonds,

Novadic-Kentron, Parochie H. Edith Stein, Pro Rail, Provincie Noord-Brabant, Putus Pinggang,

Reinier van Arkel, Reünie Dorpstraat, Schuurmans en Rombouts, Siza, Smart Group, Spring 2

Brabant, Stichting PhiladelphiaZorg, Stichting Raket, Stichting Van De Toekomst, SVS

Opleidingen, Swizz Finance, Succesgids, 2Tact, Verweij, Welzijn Vught,  Werkmotief Vught,

Wijnconcert, Zomerbridge, Zuiderbos
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