
 

Masterclass Theater Inclusief - 20 April 2020 
 
Tijd: 10.00-16.00 uur 
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam 
 
Leerdoelen 
Na deze masterclass:  

• Ben je je meer bewust van je eigen vooroordelen, 

• Ben je je bewust van de “why” van diversiteit en inclusie voor jouw eigen organisatie, 

• Kun jij een inclusieve vacaturetekst opstellen om een bredere doelgroep te bereiken, 

• Kun jij nieuwe doelgroepen bereiken door middel van employer branding, marketing 
en andere wervingskanalen, 

• Heb jij concrete handvatten om ‘diverser’ en inclusiever te worden op het gebied van 
programmering, publiek en partners.  

 

Programma 
 
9.30 – 10.00 Inloop  
 
10.00 - 10.30 Kennismaken  
- Iedereen stelt zich kort voor met naam en functie. 
- Korte opdracht over de eerste indruk.  
 
10.30 - 10.45 Unconscious bias o.l.v. Karima El Bouchtaoui 
- Theorie over onbewuste vooroordelen.  
 
10.45 – 11.00 Meerwaarde diversiteit 
- Met behulp van Mentimeter kan worden aangegeven wat voor iemand de meerwaarde is van 
diversiteit en inclusie in het theater.  
- Gezamenlijk bespreken van deze meerwaarde.  
 
11.00– 11.45 HR werving  
- Theorie over het schrijven van inclusieve vacatureteksten. 
- Theorie over het bereiken van een bredere doelgroep door middel van o.a. marketing (employer 
branding) en wervingskanalen. 
 
11.45 – 12.30 Opdracht: vacaturetekst  
- Oefenen met het schrijven van een inclusieve vacaturetekst naar aanleiding van een huidige 
openstaande functie bij de theaters.  
 



12.30 – 13.30 Pauze 
 
13.30 – 13.50 Emmelien Matthijssen, directeur Theater Zuidplein 
Zuidplein is een plek waar verhalen uit verschillende culturen een vorm vinden. Zij maken, 
samen met makers, deze verhalen deelbaar. Hun missie houdt in dat zij geloven in de kracht van 
het verhaal, voor het teweegbrengen van positieve verandering ter bevordering van gelijkheid en 
diversiteit in de samenleving. Door de verhalen om te zetten in concrete projecten heeft het 
theater impact op en in alle lagen van de maatschappij.  
 
13.50 – 14.30 Publiek, programmering en partner 
We nodigen vijf mensen met een bi culturele achtergrond uit om aan dit onderdeel deel te 
nemen. We maken vijf groepen van vijf deelnemers en in iedere groep neemt iemand met een bi 
culturele achtergrond plaats. We gaan samen brainstormen over de volgende vragen: 

1. Partner: wat zijn de do’s en dont’s om contact op te nemen met nieuwe partners in je 
stad? 

2. Programmering: hoe zorg je dat je programmering verandert naar meer nieuwe verhalen? 
3. Publiek: wat zijn de pullfactoren om bi cultureel publiek aan te trekken?  

 
14.30 – 14.45 Pauze 
 
14.45 -  15.30 Plenair opdracht nabespreken (3 P’s) 
- Presentatie, per groep, van de uitkomsten per P.  
 
15.30 – 16.00 Afsluiten  
 


