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“Sometimes it seems that the brave ones who dissent and speak

up are small in numbers. But they are the voices of the many”

Burgemeester Femke Halsema opent het

Celebrating Dissent festival in De Balie
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Een ideale dag in De Balie begint ’s ochtends met 
tweehonderd kinderen die met Discussiëren kun je 
Leren debatteren in de Grote Zaal. In de foyer hangt 
een wasmachine aan een dun stalen draadje boven 
de lunchende gasten. Het is een kunstwerk van 
Leonard van Munster over de kwetsbare positie van 
Amsterdamse huurders. De Salon wordt klaargemaakt 
voor de Vrijheidslezing van de Rwandese schrijver 
Dieudonné Gakire, gemodereerd door Jörgen Tjon A 
Fong. Op een MBO-college in Amsterdam Nieuw-West 
start een aflevering van het Nationaal Gesprek over 
Vrijheid met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, 
onder leiding van een De Balie-programmamaker.

Aan de kassa van De Balie vragen mensen of 
er nog kaarten vrijkomen voor De Koerdische 
Monologen. Anderen informeren naar De Ark 
van Noach, een muziektheatervoorstelling rond 
klimaatverandering gemaakt door De Balie en gespeeld 
in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, Utrecht, Den Haag 
en Enschede. In de filmzaal is een nagesprek bij de 
documentaire over Miles Davis, met livemuziek van Eric
Vloeimans. Een spreker moet nog eten, en er is nog net 
één plekje vrij in het restaurant.

In 2019 kon je langs honderden spaken van een wiel 
De Balie binnenkomen, maar onder al die verhalen lag 
één uitgangspunt: wij halen de verhalen van de stad, 
het land en de wereld naar boven, we brengen mensen 
samen en geven vruchtbare grond aan burgerschap en 
maatschappelijke betrokkenheid. 

Wie naar De Balie komt, moet worden verrast. Door 
een inzicht dat je nog niet kende, een vorm die je niet 
eerder zag of een ontmoeting waar je nog jaren aan 
terugdenkt.

Met ruim 2500 activiteiten, zo’n 100.000 bezoekers en 
ruim een miljoen aan kijkers, luisteraars en lezers van 
programma’s, podcasts en artikelen, heeft De Balie als 
kunst producerende instelling in 2019 aan die gedachte 
invulling gegeven.

Voor u ligt het jaarverslag van 2019, een weergave van 
onze activiteiten. En een absolute aansporing voor ons 
om 2020 minstens net zo mooi te maken. 

De Balie in vogelvlucht
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Missie visie en noodzaak

De Balie gelooft dat een open, pluriforme, 
democratische en rechtsstatelijke samenleving de 
beste samenleving is. Dit is leidend voor wat wij 
maken, doen en laten. In onze programma’s voeren 
we gesprekken, ook als dat moeilijk is. Democratie 
en rechtsstaat kunnen alleen goed functioneren als 
geïnformeerde burgers en beslissers zich bewust zijn 
van democratische en rechtsstatelijke principes en 
bereid zijn het gesprek met elkaar aan te gaan. De Balie 
draagt hier met haar uiteenlopende, Amsterdamse, 
nationale en internationale programmering dagelijks 
aan bij. We doen dat met een diverse redactie van bijna 
twintig programmamakers en door samen te werken 
met sprekers en organisaties uit alle geledingen en 
windstreken.

Missie

De Balie werkt vanuit het idee dat podiumkunst 
een uitgelezen kunstvorm is om het publiek tot 
introspectie, empathie, overpeinzingen en nieuwe 
inzichten te brengen. Betrokkenheid bij de ander 
en bij maatschappelijke onderwerpen worden beter 
doorvoeld als kennis met theatertechnieken wordt 
overgebracht. Wij werken vanuit de artistieke 
overtuiging dat we voorstellingen maken, zorgvuldig 
zijn voorbereid maar toch spontaan, die uniek zijn en 
waarin de ontmoeting centraal staat. De voorstelling, 
het gesprek, is niet gerepeteerd.

Onze journalistieke en kunstzinnige producties brengen 
mensen bijeen, starten het gesprek, zetten aan tot 
acties en sterken actief burgerschap in Amsterdam, 
Nederland en Europa. De activiteiten van De Balie lopen 
uiteen van dagelijkse vertoningen in het best bezochte
documentaire-filmtheater van Nederland, en

Er is een groeiende behoefte aan echte ontmoetingen 
en goed begeleide gesprekken over maatschappelijke 
onderwerpen. We merken dit ook aan de voortdurende 
voortdurende verzoeken van overheden, culturele 
instellingen en particuliere initiatieven uit het land om 
hulp, kennisdeling en samenwerking.

Door toename van social media en meer rechtstreekse

journalistieke programma’s, tot participerende 
Amsterdamse onderzoeksjournalistieke 
voorstellingen (Live Journalism), actuele muziek- 
en theatervoorstellingen (i.s.m. ITA en het 
Nederlands Kamerkoor), en het aanjagen van nieuwe 
maatschappelijke initiatieven. Wij organiseren elke dag 
actualiteit in artistieke vorm.

We maken programma’s, functioneren als incubator 
voor talent en nieuwe initiatieven, leiden nieuwe en 
diverse stemmen op voor het publieke debat (De 
Balie STUDIO), emanciperen groepen en individuen, 
reizen met voorstellingen door Nederland en Europa 
en organiseren het tweejaarlijkse Forum on European 
Culture, boordevol cross-overs tussen kunst en gesprek 
over de toekomst van Europa.

De Balie zoekt actief naar nieuwe, creatieve vormen 
om mensen elkaar te laten ontmoeten en het 
gesprek met elkaar aan te gaan. Onze producties zijn 
crossovers tussen theater, muziek, cinema, journalistiek 
gesprek, literatuur en beeldende kunst. Het is onze 
overtuiging dat deze mengvormen elkaar versterken, 
de complexiteit van veel onderwerpen benadrukken 
en daardoor zorgen voor verdiepende voorstellingen, 
impactvolle ontmoetingen en meer begrip voor elkaar.

Artistieke visie

Urgentie
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communicatie van organisaties en politici met 
publiek líjkt het alsof de lijnen kort zijn en mensen 
meer contact met elkaar hebben. Wij zien het 
tegenovergestelde gebeuren. Het wordt steeds 
makkelijker om alleen te zenden en niet te luisteren. 
Om mensen wier mening jij niet deelt te ‘muten’ of te 
‘blokken’. De druk om met een hapklare quote een

pasklare oplossing te poneren is groot. En daarna staat 
er snel alweer een nieuwe kwestie klaar. De Balie verzet 
zich daartegen. We nodigen mensen van alle pluimage 
uit en nemen de tijd om samen te komen en uitgebreid 
met elkaar te spreken. Alleen zo komt er ruimte voor 
empathie, ruimte om je te verwonderen, ontroering te 
voelen en de toekomst vorm te geven.
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Terugblik 2019 /
programmering
Naast dagelijkse filmvertoningen en 
verhuurevenementen, maakte De Balie het afgelopen 
jaar ruim 450 eigen producties, waarvan meer dan 30 
buiten De Balie, in Nederland of zelfs in Europa.

In 2019 gebeurde er weer ongelofelijk veel. Té veel om 
op te noemen. In deze terugblik gaan we in vogelvlucht 
langs wat we maakte, bedacht en gerealiseerd werd 
in onze zalen, of ver daarbuiten. We verwelkomden 
meer dan 1340 sprekers, waarvan 286 internationale 
sprekers uit 55 verschillende landen.

De Balie heeft een sterk internationaal karakter. En ook 
dit jaar kwamen weer veel topgasten naar Amsterdam 
op uitnodiging van De Balie. Zo sprak onder meer 
Francis Fukuyama over identiteitspolitiek en Turks 
journalist Ece Temelkuran over de toekomst van Europa. 
De Poolse regisseur Agnieszka Holland sprak over de 
politieke situatie in haar geboorteland, en de Franse 
auteur Rokhaya Diallo over zwarte identiteit. Met onze 
voorstelling RE:Creating Europe (in samenwerking met 
ITA, geregisseerd door Ivo van Hove) trokken we naar 
Manchester en Parijs en we organiseerden gesprekken 
over Brexit en Europa.

Onze redactie zoekt actief naar verhalen die verteld 
moeten worden en groepen die onvoldoende gehoord 
worden. Zo organiseerden we meerdere programma’s 
mét in plaats van over Jezidi’s –de bevolkingsgroep die 
systematisch is uitgemoord door IS-, lieten we Koerden 
uit de 4 natiestaten Iran, Syrië, Turkije en Irak aan het 
woord bij de Koerdische Monologen, hadden we een 
Molukse literaire middag met Bertemu Magazine, en 
maakten we het programma De Lange Arm van Rabat, 
waarin Marokkaanse Nederlanders vertelden over 
Marokko’s diasporabeleid en de last die ze daarvan 
ondervinden.

Internationale uitstraling

Festival Celebrating Dissent
Begin september organiseerden we het tweedaagse 
festival Celebrating Dissent. Meer dan 50 vrijheids-
strijders uit 30 verschillende landen kwamen naar De 
Balie om hun verhaal te vertellen, en te laat zien dat 
de wereld in toenemende mate onvrij wordt. Naast 
film, comedy en poezië spraken Maryam Namazie 
(Iran), Taslima Nasrin (Bangladesh), Inna Shevchenko 
(Oekraïne), Rishvin Ismath (Sri Lanka), Gita Saghal (India) 
en vele anderen indrukwekkend over onderdrukking, 
vervolging of bedreiging om wie ze zijn of wat ze 
denken en de waarde van vrijheid.
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Het nationale aan het internationale verbinden is een 
belangrijke taak. De onderwerpen van deze tijd zijn 
grensoverschrijdend en worden ook zo benaderd. Zo 
ging burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam 
in gesprek met de burgemeester Michael Müller van 
Berlijn over de rol van steden in een steeds meer 
geglobaliseerde wereld. En ging Europarlementariër 
Sophie in ’t Veld fel in debat met de Hongaarse 
minister van Justitie Judith Varga over de conservatief-
nationalistische Hongaarse politiek en de invloed 
daarvan op Europa. Een bijzonder programma 
omdat Hongaarse bewindslieden in hun eigen land 
nagenoeg niet meer publiek in debat gaan. Dankzij 
mediapartner Euronews konden meer dan 15.000 
Hongaren live meekijken. In 2019 lieten we ook de beste 
theatervoorstellingen van Afrovibes en Fringe zien 
met verdiepende nagesprekken waarin de brug naar de 
actualiteit en Nederland werd geslagen. 

De Balie is gevestigd in Amsterdam en houdt kritisch 
zicht op alles wat er in de stad gebeurt. Zo maakten 
we afgelopen jaar de politieke talkshow Onder 
Amsterdammers waarin elke aflevering een wethouder 
in gesprek ging met het publiek over zijn of haar beleid. 
Een goed begeleid live gesprek van bijna twee uur 
tussen bestuurders en inwoners over de gemeentelijke 
politiek is –helaas- een zeldzaamheid geworden.

We werkten ook samen met buurthuis Argan en 
organiseerden discussies over onder meer de jeugdzorg, 
drugsproblematiek en het boerkaverbod. Samen met 
activist en historica Patricia D. Gomes gingen we het 
gesprek aan met het Rijksmuseum over de vraag: wie 
schrijft onze koloniale geschiedenis? 

Burgemeester Femke Halsema werd aan de tand 
gevoeld in ons meest besproken interviewprogramma 
Operatie Interview, volgens De Volkskrant “de leukste 
talkshow die niet op de landelijke TV te zien is”. In 
samenwerking met jeugdinstellingen, ouders, en 
jongeren zelf organiseerden we Crimefest, een dag vol 
programma’s over jeugdcriminaliteit. Regelmatig bieden 
we Amsterdamse theater-, muziek- of spoken word-
talenten de vloer om een artistieke bijdrage te leveren 
aan onze programma’s.

Amsterdamse wortels

Live Journalism
Ook lanceerden we in februari De Balie Live Journalism, 
een nieuwe tegenkracht in Amsterdam. Het team 
doet onderzoek naar urgente Amsterdamse 
onderwerpen, organiseert bijeenkomsten met 
en voor Amsterdammers, publiceert stukken en 
maakt elk halfjaar een theatervoorstelling waarin 
de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Het 
afgelopen jaar resulteerden de onderzoeken van 
Live Journalism in raadsvragen, moties die werden 
aangenomen, zzp-medewerkers die bij de gemeente 
een vast contract kregen, Kamervragen en vooral: 
Amsterdammers die zich gehoord voelden.

Door de onderzoeken van Live 
Journalism zijn er Amsterdammers 
die zich eindelijk gehoord voelen
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De Balie is een nationaal instituut en neemt daarin 
verantwoordelijkheid, in de zalen van De Balie, maar 
steeds vaker ook daarbuiten. Zo organiseert De Balie 
in 2019 en 2020 het Nationaal Gesprek over Vrijheid, 
waarin we ministers, staatssecretarissen en andere 
bestuurders van Nederland samenbrengen met 
studenten op MBO-scholen door heel Nederland. Daar 
gaan ze met elkaar in gesprek: wat betekent vrijheid in 
Nederland? Wat wil je er persoonlijk aan bijdragen? In 
september trapten we in Eindhoven af minister Ingrid 
van Engelshoven van OCW. De studenten van het

Summa College stelden kritische vragen over 
discriminatie, vrijheid van geaardheid en ook 
bijvoorbeeld studieschuld. Daarna volgden gesprekken 
met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in 
Amsterdam-West, Groningse burgemeester Koen 
Schuiling, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi 
Verbeet in Apeldoorn en VVD-fractievoorzitter Klaas 
Dijkhoff in Tilburg. We slaan zo een brug tussen oud 
en jong, stad en regio en bestuurders en burgers. Vaak 
worden MBO-studenten onderschat: deze reeks laat 
elke keer zien hoe betrokken ze zijn en hoe interessant 
de gesprekken tussen hen en de bewindslieden.

Nationale verantwoordelijkheid
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Samen met het Nederlands Kamerkoor maakten 
we een geheel nieuwe vorm van muziektheater. In 
de voorstelling De Ark van Noach verbeelden we 
de klimaatverandering met een theatermonoloog 
door acteur Cees Geel, composities en zang van 
het Nederlands Kamerkoor en lezingen door 
verschillende bekende Nederlanders. Na de première 
in Muziekgebouw aan ’t IJ reisde de voorstelling naar 
TivoliVredenburg in Utrecht, de Grote Kerk in Enschede 
en de Nieuwe Kerk in Den Haag.

In 2019 hebben we ook de samenwerking ‘Studio 
Europa’ in Maastricht voortgezet. Een van onze 
redacteuren is parttime aan hen uitgeleend en zet 
daar betaald door Universiteit, Provincie en de stad de 
organisatie en inhoudelijke programmering op.

Ook in De Balie voeren we het nationale gesprek. Zo 
organiseerden we in samenwerking met de Politie en 
het Openbaar Ministerie de programmareeks Opsporing 
en vervolging in de toekomst over de dilemma’s voor 
politie en burgers in het digitale tijdperk. Samen met de 
Waddenvereniging organiseerden we Zeespiegelstress 
een programma over klimaatverandering en wat de 
zeespiegelstijging voor Nederland betekent met 
onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen. In het 
programma Een jaar na Laura H. lieten we alle lagen 
zienin het gevoelige debat rond terugkerende 

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) naar Eindhoven 
- Burgemeester Koen Schuiling naar Groningen - Tweede 
Kamervoorzitter Khadija Arib naar Amsterdam-West 
- VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff naar Tilburg - 
voorzitter Nationaal Comité 4 & 5 mei Gerdi Verbeet 
naar Apeldoorn.

In 2020 nemen we mee het land in: staatssecretaris 
Paul Blokhuis (VWS), Tweede Kamerlid Rob Jetten, 
Mabel van Oranje, minister Ank Bijleveld (Defensie), 
burgemeester Femke Halsema, minister Stef Blok 
(Buitenlandse Zaken) en vele, vele anderen.

Topbestuurders ontmoeten MBO-
studenten in  het hele land

Nationaal Gesprek over Vrijheid
We brengen ministers, staatssecretarissen, 
commissarissen van de Koning, burgemeesters, CEO’s 
en andere topbestuurders samen met studenten 
op 75 MBO-scholen door heel Nederland. Daar gaan 
ze met elkaar in gesprek: wat betekent vrijheid in 
Nederland? Wat betekent het persoonlijk voor jou? 
Nationaal Gesprek over Vrijheid is een gesprek tussen 
twee generaties over wat vrijheid en grondrechten in 
de praktijk betekenen en wat je zelf aan de vrijheid kan 
bijdragen.
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Syriëgangers. Laura H. sprak zelf, maar moest ook 
luisteren, onder meer naar journalist Brenda Stoter 
Boscolo die vertelde over de gruweldaden van IS tegen 
Jezidi’s.

We hadden meer landelijke projecten in 2019. Een aantal 
series die goed lopen en die nationale belangstelling 
wekken, zetten we door. Neem de populaire reeks Onze 
vrouw/man in… waarin Nederlandse ambassadeurs uit 
verschillende landen met het publiek in gesprek gaan 
over hun diplomatieke bevindingen. Of neem de literaire 
reeks Grote Denkers, niet alleen geprogrammeerd in De 
Balie maar de afleveringen over Simone de Beauvoir en 
Toni Morrison werden ook aangekocht en opgevoerd in 
TivoliVredenburg, Utrecht.

Sommige debatten zijn zo complex dat je de beste 
pleiters nodig hebt om op het scherpst van de snede 
een discussie te voeren. Discussies over Artikel 23 
over de vrijheid van onderwijs in de grondwet is zo’n 
onderwerp. In een symbolische, theatrale rechtbank 
daagde strafrechtadvocaat Gerard Spong het 
gewraakte artikel voor de rechter. De verdediging van 
Artikel 23 deed onderwijsadvocaat Wouter Pors, ook 
advocaat van het Haga Lyceum in een rechtszaak tegen 
de onderwijsinspectie. Uitspraken van advocaat Pors 
tijdens het programma kwamen zo in alle landelijke 
kranten. De symbolische Balie-rechtbank werd zo even 
het middelpunt van het maatschappelijke debat.

De Balie spreekt mensen van alle leeftijden aan, maar 
heel vaak ook jong publiek. Denk aan de avond over de 
orgasmekloof die we op internationale vrouwendag 
organiseerden. Of de avonden over de toekomst van 
het voetbal in samenwerking met weekblad Voetbal 
International.

Voor elk programma werd in 2019 weer gekeken wat 
de beste vorm is. Soms gesprek, soms lezing, maar 
bijna altijd mengvormen van alle technieken binnen 
theater en gesprek. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
1-daagse festival in het teken van 20 jaar na de val van 
de Berlijnse muur. De zaal werd via een hek opgedeeld 
in twee kanten, oost en west, waar het publiek ook 
anders werd bediend en andere informatie kreeg. Met 
prachtige persoonlijke verhalen en ervaringen van 
sprekers en een gezamenlijke zoektocht naar hoe het

voormalige IJzeren Gordijn nog steeds een rol speelt in 
ons dagelijks leven. Met aangelengde wodka of chique 
prosecco duwden jong en oud na afloop de muur 
uiteindelijk omver, waarna we feest vierden in ons café. 
Kunst, multimedia en gesprek kwamen samen op een 
mooie avond.

Het nadenken over de beste vorm en het beste 
onderwerp is een constante oefening voor alle 
programmamakers, die vaak goed en soms minder 
geslaagd is. Maar een opleiding tot programmamaker 
is er niet. Het is één van de redenen waarom De Balie 
Academie een steeds belangrijkere rol in De Balie 
inneemt. De stagiairs van de afdelingen communicatie, 
redactie en cinema krijgen in vijf maanden een 
intensief cursusprogramma maken van alle Balie-
medewerkers waarna ze zelf hun eigen programma 
maken. Tegelijkertijd werken ze individueel samen 
met een specifieke afdeling, en krijgen ze veel 
verantwoordelijkheid.

In de leergangen De Balie STUDIO en HVA Masterclass 
leren we jonge, talentvolle mensen de kunst van het 
van het deelnemen en bijdragen aan het publieke 
debat. Onder meer door ze te koppelen aan alle mensen 
van en achter De Balie. Bij de HVA-masterclass krijgen

Opleiding en educatie

“De leukste talkshow die niet op de 
landelijke TV te zien is” 
Haroon Ali, De Volkskrant
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studenten levenslessen van onder meer Ali Niknam, 
directeur van Bunq. In De Balie STUDIO leren 5 tot 10 
onontdekte experts hoe ze in het maatschappelijk 
debat zichzelf blijven en hun visie goed voor het 
voetlicht brengen. Het leidde tot vele media-optredens 
van onder meer Pete Wu, Ameline Ansu, Tayfun 
Balcik en andere STUDIO-deelnemers. Namen die nu 
misschien nog niet zo bekend zijn, maar die de komende 
jaren het gesprek in kranten en talkshows mede gaan 
bepalen.

Kunst en cultuureducatie en talentontwikkeling

Kunst- en cultuureducatie

PO binnen Amsterdam

VMBO / VO binnen Amsterdam

MBO binnen en buiten Amsterdam

> 18 binnen Amsterdam (HBO/WO)

> 18 buiten Amsterdam (HBO/WO)

Talentontwikkeling

< 6 maanden

> 6 maanden

niet schoolgebonden

1 50 16 2.975

6 180 10 715

2 50 15 1.547

20 600 15 885

- - - -

29 880 56 6.122

110  829

-  16

110  845
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Terwijl de Nederlandse multiplex bioscopen uitbreiden 
met 4D-cinema, bewegende stoelen, weersimulaties en 
dolby sound, raken we in De Balie Cinema de emoties 
op een andere manier dan met zintuigelijke prikkels. 
De Balie draait dagelijks de beste internationale 
documentaires en eigenzinnige fictiefilms. We 
organiseren daarbij live nagesprekken: artistiek, 
diepgravend en altijd de actualiteit rakend.

Zo heeft De Balie een eigen opvatting over hoe film 
je kan raken: ijzersterk, en met echte ontmoetingen. 
Bij meer dan 4000 mensen brak in De Balie het koude 
zweet uit tijdens het kijken van documentaire Free 
Solo, toen bergbeklimmer Alex Honnold zonder touwen 
de beruchte El Capitan beklom. Oorlogsfotograaf 
Paul Conroy ging in gesprek over de verschrikkingen in 
Syrië en de moord op zijn collega oorlogsverslaggever 
Marie Colvin na de vertoning van A Private War, waarin 
Hollywoodsterren Jamie Dornan en Rosamund Pike 
hun levens en werk vertolken. Ook werd Untouchable, 
de Weinstein-documentaire een breekijzer voor de 
#MeToo-discussie in de Nederlandse filmindustrie. 
Programmamaker Parwin Mirrahimy ging in gesprek 
over de macht en het grensoverschrijdend gedrag van 
castingdirector Job Gosschalk, met castingdirector 
Marina Wijn en acteur en gedupeerde Gable Roelofsen. 
Een zeer emotionele avond, die aanspoorde tot meer 
gesprekken in de nationale filmwereld.  

Het is een uitdaging om in 1 en soms 2 zalen een 
sterk, herkenbaar en gevarieerd filmprogramma neer 
te zetten. In 2019 heeft De Balie een recordaantal 
filmbezoekers bereikt van 36.690 in huis, daarnaast 
zagen 363 filmliefhebbers bij het Internationaal Film 
Festival Rotterdam (IFFR) en in filmtheater Rialto de 
verdiepende filmprogramma’s waar De Balie om bekend 
staat. De stijgende lijn van de afgelopen vijf jaar wordt 
doorgezet, met een verhoging van 4.350 bezoekers ten 
opzichte van 2018: in totaal 37.053 bezoekers. De Balie 
Cinema werkt samen met onder meer IFFR, IDFA, Rialto 
en World Cinema Amsterdam.

tot gesprek en ontmoeting met een veelzijdige, 
kunstzinnige en maatschappelijk geëngageerde 
programmering.

In De Balie cinema spreek je de mensen om wie een film 
draait, zowel op het podium als in het café. Goede films 
raken iedereen en we nodigen dan ook iedereen uit om 
er verder over te praten: van kunstenaars, journalisten, 
regisseurs en wetenschappers tot mensen met de 
poten in de modder. De Balie Cinema sluit in die zin 
naadloos aan op wat De Balie doet, het uitnodigen tot

De Balie Cinema

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Free Solo 3794 (plus 343 bezoekers in de 

kerstvakantie van 2018, 4137 in totaal)

Three Identical Strangers 1592

De belofte van Pisa 1223

Beats 1122

The Biggest Little Farm 1080

Miles Davis: Birth of the cool 1078

Ask Dr. Ruth 1059

‘Nu verandert er langzaam iets’ 873

Your Mum and Dad 856

Minding the Gap 837

Top 10 best bezochte films 2019
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Human Rights Watch, Rialto, IDFA, Het Nederlands 
Kamerkoor, Calvijn College, Gemeente Amsterdam, 
Diversion, Institut Francais, VPRO, Debatteren Kun Je 
Leren, Hogeschool van Amsterdam, The Young Ones, 
De Ateliers, Veemhuis for Performance, Afrovibes, ITA, 
IFFR, Theater na de Dam, European Press Prize, Time To 
Talk Network, ADE, Nederlands Kamerkoor, Sportraad 
Amsterdam, Iron Curtain Project, Gemeente Maastricht, 
Het Parool, de Volkskrant, KNAW, Nemo, AT5, vele 
uitgeverijen, Nationaal Comité 4 en 5 mei, KRO-NCRV, 
Gemeente Amsterdam, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Erasmusprijs, Black Achievement Month, Politie 
& Openbaar Ministerie, Salto, CPNB, Fringe Festival, 
Argan, Het Amsterdams Kleinkunst Festival, De 
Waddenvereniging, Holland Festival, De Snijtafel, De 
Nationale Wetenschapsquiz, Kunstschooldagen, Het 
ESB, ELLE Magazine en vele anderen.

Goed cultureel ondernemerschap is een noodzakelijk 
voorwaarde voor ons voortbestaan. Daarom is de 
financieringsmix in de afgelopen beleidsperiode 
wederom verbreed en verdiept. Die mix bestaat uit 
kaartverkoop, horeca, verhuur en development. De 
afdeling development is verantwoordelijk voor het 
aantrekken van subsidies, fondsen, bijdragen van 
particulieren, sponsoring en coproducties.

De Balie kan haar missie uitdragen en onafhankelijke 
programma’s blijven maken dankzij de steun van een 
groot aantal trouwe partners die De Balie als geheel of 
specifieke programmalijnen financieel ondersteunen.

De Balie is door de Gemeente Amsterdam opgenomen 
in de Basis infrastructuur voor de periode 2017-2020, 
deze structurele bijdrage vormt een belangrijke basis. 
Stichting DOEN is sinds 2016 partner van De Balie 
als podium voor sociale cohesie, duurzaamheid en 
creativiteit. Adessium Foundation steunde meerjarig de

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de serie 
Beeldbepalers. Het Nederlands Letterenfonds steunt 
de reeks Grote Denkers. Het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek heeft STUDIO De Balie financieel mogelijk 
gemaakt en steunt ook De Balie Live Journalism.

Stichting Democratie en Media is een structurele 
financier van De Balie STUDIO en de Vrijheidslezingen. 
Fonds Podiumkunsten steunt de serie Toonzetters 
en met de Nieuwe Makers-regeling Andrea Voets voor 
haar programma Musical Journalism. We zijn trots op 
de samenwerking met Kerk en Wereld voor de reeks 
Wat maakt ons Mens? Ook hebben we in 2019 het 
programma NATO: Under attack? kunnen maken met 
steun van NATO. 

De donateurscirkel Het Vrije Woord groeit vanaf de 
start in 2015 gestaag. De bijdrage van bijna 60 leden 
van € 2.500,- per jaar maakt het ons mogelijk speciale 
onafhankelijke programma’s te maken die niet of 
nauwelijks op andere wijze te financieren zijn.

In 2019 zijn we gestart met een tweede kring van Balie-

programma’s van De Balie die primair gericht zijn op 
de thema’s Publiek Belang en Mens en Natuur. Het 
vfonds is partner voor programma’s over vrede, vrijheid, 
democratie en rechtstaat en stelt De Balie in staat om 
samen met andere partners van het vfonds bijzondere 
sprekers en programma’s in en buiten De Balie te 
presenteren. Ook Het Nationale Gesprek over Vrijheid 
wordt door hen betaald.

Europe Cinema’s steunt de programmering van 
Europese films in De Balie. Stichting Hartwig 
Foundation steunt sinds seizoen 2017-2018 de serie De 
Balie Icons met grote internationale sprekers.

Samenwerkingen in 2019

Partners

Projectbijdragen

Particuliere donateurs
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ambassadeurs: De Mix, met leden tussen 25 en 45 jaar. 
De leden zijn divers in achtergrond, werk en ideeën. 
Leden van De Mix komen graag in aanraking met 
andere zienswijzen door maandelijks samen naar een 
programma in De Balie te gaan en daarna van gedachten 
te wisselen. Lidmaatschap is € 500,- per jaar.

In 2020 starten we met Vrienden van De Balie voor 
geestdriftige bezoekers die maandelijks € 5 of € 10 
schenken.

De drie particuliere donateurscirkels zijn voor ons 
belangrijk en we zien ze graag groeien, niet alleen om 
financiële redenen, maar ook omdat De Balie het vanuit 
onze missie van een open, pluriforme samenleving 
belangrijk vindt om door veel verschillende mensen te 
worden ondersteund en uitgedragen.

Desmond en Hubertine, leden van De Mix.
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Publiek en communicatie

Het publiek van De Balie is groot, veel mensen komen 
regelmatig met De Balie in aanraking door essays 
en opiniestukken in kranten, ze luisteren naar onze 
podcasts of ze lezen de door de redactie zelfgeschreven 
achtergrondartikelen. Daarnaast zijn er ook veel 
mensen die regelmatig of juist maar 1 keer per jaar 
de programma’s in De Balie bezoeken. Kunstenaars, 
creatieven, expats, beleidsmakers, journalisten, 
studenten, maar ook professionals uit allerlei sectoren, 
zzp’ers, toeristen en uitgaanspubliek, iedereen komt 
wel eens in De Balie. De grootste bezoekersgroep van 
programma’s is tussen de 25 en 35 jaar, gevolgd door 
de bezoekersgroep van boven de 45 jaar. Ze zijn over 
het algemeen hoog opgeleid, met een brede interesse 
en maatschappelijk betrokken. De verdeling man-
vrouw is evenwichtig, evenals de verdeling in culturele 
achtergronden. Uit een publieksonderzoek in 2019 met 
ruim 1000 respondenten kwam naar voren dat het 
aandeel bezoekers van buiten Amsterdam groeit (ruim 
40%) evenals het aandeel internationale bezoekers, en 
dat onze programma’s over het algemeen als “goed” of 
“uitstekend” worden gewaardeerd.

Vanwege het maximale en intensieve zaalgebruik is 
het aantal fysieke bezoekers van De Balie ongeveer 
gelijk gebleven aan 2018. Het bezoekersaantal van 
onze programma’s buiten De Balie (in Amsterdam en 
de rest van Nederland) en in het buitenland steeg 
aanzienlijk, onder andere door de voorstelling De Ark 
van Noach in Muziekgebouw aan ’t IJ, Utrecht, Den 
Haag en Enschede (bijna 2000 bezoekers samen) en de 
voorstelling Re:Creating Europe in Parijs en Manchester 
(ruim 1000 samen). Ook hebben we meer programma’s 
vanuit De Balie gestreamed, zodat mensen in Nederland

en in het buitenland thuis konden meekijken. Tot slot 
hebben de lokale media AT5 en Salto meer dan voor- 
heen programma’s van De Balie live en in de herhaling 
uitgezonden.

In 2019 is de publiekscommunicatie verlegd van 
het stuwen van de kaartverkoop voor afzonderlijke 
programma’s naar het consequent uitdragen van de 
waarden van De Balie: het open gesprek op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau, de ruimte om anders 
te denken, het ervaren van een ontmoeting die aanzet 
tot verder denken en praten, aandacht voor kunst en 
talentontwikkeling, en nadruk op meerstemmigheid. 
In vorm en inhoud zijn die waarden en de ambities van 
De Balie naar de buitenwereld toe beter zichtbaar. De 
nieuwe website, het online huis van De Balie, is visueel 
vernieuwender en biedt ruimte voor creativiteit, 
verdiepende artikelen, podcasts, en kijkprogramma’s 
via De Balie TV die voor een nationaal en internationaal 
publiek relevant zijn.

Dynamisch, jong en betrokken publiek

Nieuwe koers

Groei op alle kanalen

> 5,6 miljoen weergaven van berichten op Twitter 

> bijna 3 miljoen weergaven van berichten op Facebook 

> ruim 1 miljoen weergaven, kijkers en luisteraars op YouTube, Vimeo, De Balie TV, De Balie Podcast, AT5 en Salto 

> snelst groeiende kanalen: De Balie Instagram en De Balie LinkedIn
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De communicatie via de kanalen Twitter, Facebook, 
en Instagram is ook verlegd. Vanwege de groeiende 
positie van De Balie maar ook vanwege de toenemende 
polarisatie en de noodzaak om urgente thema’s breedte 
bespreken. In plaats van zélf praten en opmerkelijke 
soundbites van onze sprekers via onze kanalen op 
te tekenen en te verspreiden, laten we het publiek, 
de experts, politici, kunstenaars, belangengroepen, 
organisaties en samenwerkingspartners steeds meer 
óver ons praten. Op die manier agenderen we evengoed, 
maar is de toon inclusiever, bereiken we veel meer

mensen, en jagen we het gesprek tot ver buiten onze 
muren aan. Die aanpak wordt gewaardeerd, want we 
zien een stijging van de mentions: mensen uit alle 
regionen en met alle achtergronden noemen De Balie 
graag en -op enkele uitzonderingen na- in positieve zin 
in hun posts.

In 2019 werden posts van De Balie meer dan 5,6 miljoen 
keer weergegeven op Twitter, en bijna 3 miljoen keer op 
Facebook. Op Instagram en YouTube inspireren we door 
die kanalen beter te cureren. De kwaliteit van onze

Gesprek aanjagen

De Balie in de media

> 1.495 keer vermeld in de media

> 605 keer vermeld in print media 

> 103 keer vermeld RTV 

> 69 keer in internationale media 

> Media- en invloedwaarde 2019: bijna 2 miljoen euro
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livestreams is verbeterd en ze bereiken een groeiend 
publiek. Het aantal uitzendingen van onze programma’s 
via AT5 en Salto is gestegen en hadden ruim 650.000 
kijkers in 2019. Ook in de rest van Nederland en 
daarbuiten kijken geïnteresseerden mee naar onze 
programma’s. Tijdens de dagen van ons Celebrating 
Dissent festival keken mensen uit maar liefst 65 landen 
via de livestreams mee.

Ons mediabeleid is in 2019 geprofessionaliseerd. 
Steeds vaker verschijnen voorafgaand aan 
publieke bijeenkomsten in De Balie opinie- en 
achtergrondstukken of studiogesprekken over thema’s 
of gasten die wij agenderen met een duidelijke 
verwijzing naar het live gesprek in De Balie. Steeds 
vaker ook verschijnen achteraf recensies van artistieke 
producties die De Balie zelf en in samenwerking met 
anderen produceert. In 2019 verscheen De Balie 1.476 
keer in de media, waarvan 69 keer in de internationale 
media. De Balie werd vaak genoemd in berichtgeving 
over de afzegging van de Egyptisch-Amerikaanse

In de pers

In 2019 lieten we voor het eerst onze mediawaarde 
berekenen ten opzichte van 5 andere organisaties. 
Daaruit bleek dat De Balie niet alleen kwantitatief de 
meeste publicaties genereerde, maar dat vooral ook de 
kwaliteit van de berichtgeving en de invloedwaarde van 
De Balie veruit het grootst was. De Balie genereerde 
in 2019 met alle publicaties een mediawaarde van 2 
miljoen euro.

Media- en invloedwaarde

feminist Mona Eltahawy. Dit werd maar liefst 66 keer 
besproken in media, zowel nationaal als internationaal, 
online als in print. Ook in verband met de affaire- Ans 

Boersma en het bezoek van haar voormalige relatie 

Abdulaziz al-H. aan De Balie kwamen we veel voor. In 

berichtgeving over dit onderwerp werd De Balie 179 

keer genoemd. Het festival over afvalligheid dat wij 

organiseerden aan het begin van het tweede seizoen, 

Celebrating Dissent, kwam ook vaak voor in de media: 

42 keer werd hierover bericht, zowel door nationale als 

internationale media. Mediapartners in 2019 waren o.a. 

Volkskrant, AT5, Salto & Sister-hood, Het Parool & ELLE. 

Producerend

Nieuw producties

Eigen producties   

Co producties   

Int (co)producties  

Uitvoeringen in A’dam  

In de rest van Nederland  

In het buitenland 

Voorgenomen 2019

voorstellingen

aantal bezoekers

156

221

 12

385 35.100

2 140

1 100

Totaal 2019

voorstellingen

aantal bezoekers

201 16.277

255 25.539

24 

441 38.387

15 3.429

4

Totaal 2018

voorstellingen

aantal bezoekers

174

315

38 

478 42.546

11 1.127

0 0

Presenterend

Eigenprogrammering (film)

Verhuur    

Tentoostelling   

Muziek - Dance events 

1.770 22.950

210 17.850

19 6.900

94 11.800

1.963 25.593

150 16.810

18 18.678

6 2.734

1.874 21.959

175 20.298

36 17.202

37 4.160

Totalen fysiek 

Digitale Activiteiten 

Totaal programmering 

2.470 94.740

189 146.050 

2.659 240.790

2.596 105.631

262 1.670.314 

2.858 1.775.945 

2.584 107.292

202 1.160.651

2.786 1.267.943
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Er is een flinke groei in RTV berichten. De Balie 
was veel vaker op televisie, radio en andere 
media zoals podcasts te zien en horen.

Ten opzichte van 2018 valt ons op dat De Balie 
steeds vaker als producerende instelling wordt 
genoemd, in plaats van enkel als locatie.

We zien dat de programma’s die wij maken 
steeds vaker onderwerp zijn van opiniërende 
stukken vooraf en achteraf.

Ook zien journalisten ons steeds vaker als 
een publiek medium, zie column Haroon Ali 
over Operatie Interview: “Operatie Interview 
is de leukste talkshow die niet op landelijke 
tv te zien is”, 11 maart 2019, de Volkskrant. En 
de column George van Hal over de Nationale 
Wetenschapsquiz: “Nieuwe opzet Nationale 
Wetenschapsquiz: goedkoper, maar diverser”,
4 december 2019, de Volkskrant.  

Een absolute daling in het totaal aantal 
vermeldingen in de media t.o.v. 2018 – te 
verklaren door de vele berichtgeving over 
“De Balie-Syriër” en berichtgeving over het 
tweejaarlijkse festival Forum on European 
Culture in 2018.

Conclusie: het absolute aantal vermeldingen is (verklaarbaar) minder dan in 2018 maar het bereik van de 
berichtgeving is aanzienlijk hoger. Ook de kwaliteit en impact van de berichtgeving over en van De Balie is aanzienlijk 
verbeterd. Dat blijkt ook uit onze mediawaarde die we over 2019 onafhankelijk hebben laten berekenen door 
BuzzCovery. Ten opzichte van 5 vergelijkbare organisaties in het onderzoek scoort De Balie kwantitatief hoog, maar 
is vooral haar invloedwaarde aanzienlijk hoger dan die van de andere organisaties.

Opvallend

http://Operatie Interview is de leukste talkshow die niet op landelijke tv te zien is
http://Operatie Interview is de leukste talkshow die niet op landelijke tv te zien is
http://Operatie Interview is de leukste talkshow die niet op landelijke tv te zien is
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/nieuwe-opzet-nationale-wetenschapsquiz-goedkoper-maar-diverser~bcaa0e1c/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/nieuwe-opzet-nationale-wetenschapsquiz-goedkoper-maar-diverser~bcaa0e1c/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/nieuwe-opzet-nationale-wetenschapsquiz-goedkoper-maar-diverser~bcaa0e1c/
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De Balie heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten 
worden toegevoegd aan het eigen vermogen, negatieve 
resultaten onttrokken aan het eigen vermogen. 
Om de continuïteit van De Balie te waarborgen is 
het streven om de reserve minimaal 33% van de 
jaarlijkse vaste kosten te laten zijn. Het totale eigen 
vermogen bedraagt ultimo 2019 circa 486.000 euro en 
de solvabiliteit is 33.7. De current ratio blijft met 1,04 
nagenoeg gelijk aan 2018.
De Balie is hiermee redelijk gezond en kent tegelijkertijd 
een zekere kwetsbaarheid waarbij strak gestuurd moet 
worden om tegenvallende inkomsten (gedeeltelijk) op 
te kunnen vangen. De aanhoudende werkzaamheden 
in de directe omgeving van De Balie zullen ook 
in de komende jaren een negatief effect hebben 
op de bijdrage vanuit de horeca aan de culturele 
activiteiten van De Balie en leggen daarmee druk op de 
bedrijfsvoering.

De Balie heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief 
resultaat van ruim 69.000 euro (in 2018 was dit 4.000 
euro positief) waar de begroting uitging van de nullijn. 
De baten zijn fors gegroeid ten opzichte van 2018 met 
281.000 euro. Dit verschil wordt met name veroorzaakt 
door een stijging van project-gerelateerde bijdragen 
vanuit sponsoring en private fondsen welke voor het 
overgrote deel rechtstreeks aan de kosten van het 
project worden besteed en maar zeer beperkt dekking 
voor de exploitatie van De Balie geven.
Het negatieve resultaat van De Balie is te wijten aan 
tegenvallende horeca-inkomsten en verhuur ten 
opzichte van de begroting (ca. 80.000 euro horeca 
en 37.500 euro verhuur). Met name in de eerste 
maanden van het jaar waarbij geplaatste steigers 
voor werkzaamheden aan de gevel het gebouw slecht 
toegankelijk maakte. De steigers moesten aanzienlijk 
langer dan gepland blijven staan. Deze achterstand 
werd in de rest van het jaar niet meer ingehaald 
ondanks een zeer goed naseizoen. 

Aan programma-activiteiten gerelateerde personele 
en materiele kosten is ruim 2,3 miljoen euro besteed, 
dit is respectievelijk 235.000 euro hoger dan in 2018 en 
137.000 euro hoger dan begroot. Dit geld is grotendeels 
besteed aan personeel in de directe uitvoering van 
programma’s en kent een direct verband met de 
hogere bijdragen van private fondsen voor projecten 
als Live Journalism en Forum on European Culture 
2020, waarvoor aparte projectteams worden ingezet. 
Daarnaast moest vervanging komen voor een langdurig 
zieke medewerker en is een andere medewerker voor 
een half jaar doorbetaald voordat deze ultimo 2019 uit 
dienst is gegaan. De bijbehorende transitievergoeding 
staat vermeld onder buitengewone lasten. Voor 
sprekers, kunstenaars, muziek, moderatoren etc. van 
de verschillende programma’s was vanuit verschillende 
financieringsbronnen meer budget dan voorgaand 
jaar. De kosten voor personele inzet bij horeca en 
exploitatiekosten horeca bedroegen totaal 1,7 miljoen 
en zijn 53.000 euro lager dan begroot en 33.000 euro 
lager dan in 2018. Dit komt met name door de aan 
de omzet gerelateerde lagere kosten voor inkoop en 
personeel.
De beheerlasten zijn 1,134 miljoen in 2019 en daarmee 
52.000 euro hoger dan begroot en 75.000 euro hoger 
dan in 2018. De hogere lasten voor personeelsbeheer 
betreffen een tijdelijke uitbreiding op de afdeling 
Development wegens (gefinancierde) inzet voor het 
Forum on European Culture 2020 en hogere kosten 
voor coaching en opleiding. De verhoging van materiele 
lasten kent verschillende oorzaken waaronder 
onverwachtse benodigde investeringen in de website.

Het levendige en drukbezochte grand-Café-Restaurant 
is een integraal onderdeel van De Balie, altijd open, 
altijd gastvrij. Een belangrijk deel van de inkomsten uit 
horeca wordt aangewend voor de programmering van 
De Balie. Dit financieringsmodel blijkt kwetsbaar voor 
de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 door de langdurige 
bouw van de ondergrondse fietsenstalling op het 
Kleine-Gartmanplantsoen. Slechte bereikbaarheid en 
veel overlast betekent weinig horeca en minder verhuur 
waardoor ook de hieraan gerelateerde diners en borrels 
achterblijven. Er wordt actief geacquireerd op diners en 
borrels en de horeca speelt een prominentere rol in de 
branding van De Balie, dé plek waar Amsterdammers, 
internationale sprekers, studenten, expats, activisten, 
kunstenaars, denkers, politici en nieuwsgierigen 
verassende ontmoetingen hebben. Ondanks deze 
moeilijke externe factoren en stijgende kosten slaagt 
het horecateam erin om door strakke planning en 
scherpe inkoop deze periode met beperkte schade 
door te komen. Dit laat onverlet dat de gewenste 
en benodigde bijdrage vanuit de horeca aan de 
programmering onder de streep onvoldoende is. Er 
wordt dan ook uitgekeken naar het moment waarop de 
onrustige situatie in de directe omgeving van De Balie 
voorbij is.

De Balie kent een zeer intensieve programmering met 
een hoge bezettingsgraad van de zalen voor een waaier 
aan activiteiten van films tot theater tot dancefeesten. 
Met daarnaast een dagelijkse horeca vanaf 09:00 uur 
’s ochtends en optimaal bezette kantoren van boven 
tot beneden betekent dit dat het onderhoud van het 
gebouw voortdurend aandacht vergt. Een deel van de

Financiën

Horeca

Meerjaren-onderhoudsplan
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benodigde werkzaamheden om gebouw en faciliteiten 
op peil te houden zijn opgenomen in het meerjaren-
onderhoudsplan.
De systematiek van de huidige MOP met een jaarlijkse 
geoormerkt bedrag van 115.000  is niet in lijn met 
realiteit en de voorgeschreven ritmiek (er staan bv. 
uitgaven voor data- installatie opgenomen ad 131.000 
euro die in werkelijkheid 3.000 euro kosten). Daarom 
is er onlangs een nieuwe MOP opgesteld die een heel 
ander plaatje laat zien met een geoormerkt bedrag 

Deze reserve, in combinatie met de lopende afschrijvingskosten is naar verwachting voldoende om aan de 
verplichtingen van de nieuwe MOP te voldoen.

van 66.000.  De nieuwe MOP zal vanaf 2021 gehanteerd 
worden. In 2019 is er geen dotatie gedaan aan de 
onderhoudsreserve. 

Onderstaand overzicht geeft aan hoe de 
werkzaamheden in het kader van de MOP financieel 
verlopen zijn. 

Specificatie Meerjaren Onderhouds Plan

Exploitatie

Geoormerkt subsidiebedrag t.b.v. naleving MOP

Bedrag werkbegroting voor onderhoud

Uitgaven voor onderhoud

Resultaat MOP

Balans

Bestemmingsres. MOP begin boekjaar

Toevoeging / Onttrekking

Bestemmingsres. MOP einde boekjaar

2019

 

115.000  

169.907  

89.607 

25.393 

0 

46.593 

0 

46.593

2018 

 

115.000 

82.833 

87.401  

27.599 

0 

33.289 

13.306 

46.595

2017

115.000

131.434

148.308

-33.308

0

33.289

0

33.289
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De Balie kent een tweekoppige directie. De afdelingen 
redactie, communicatie en cinema worden direct 
aangestuurd door de inhoudelijk directeur/bestuurder. 
De afdelingen planning & verhuur, horeca, techniek 
& gebouw en financiën worden direct aangestuurd 
door de zakelijk directeur. Elke afdeling kent een eigen 
leidinggevende, met uitzondering van de redactie die 
direct aangestuurd wordt door de inhoudelijk directeur.

De directie voert wekelijks overleg en ook de redactie 
komt wekelijks bij elkaar om de eigen programma’s 
te evalueren en nieuwe programma-ideeën te 
bespreken. In het wekelijkse planningsoverleg worden 
de programma’s van de komende 2 weken besproken 
en die van de week daarvoor geëvalueerd. Per afdeling 
vinden ook wekelijkse overleggen plaats. Tweewekelijks 
vindt het stafoverleg plaats waarin zaken die afdeling-
overstijgend zijn besproken worden. Jaarlijks worden 
meerdere bijeenkomsten voor (een deel van) het 
personeel gegeven voor informatie, uitwisseling en 
onderlinge binding. Middels een nieuwsbrief wordt het 
personeel geïnformeerd over interne ontwikkelingen 
en (personele) veranderingen.  Processen, middelen en 
uitvoering worden regelmatig tegen het licht gehouden 
en daar waar noodzakelijk of opportuun aangepast. Dit 
heeft onder andere geleid tot de overstap naar een 
nieuw personeelssysteem waarbij alle personeelszaken 
bij een loket geregeld kunnen worden. Organisatie 
breed worden trainingen verzorgd zowel vakinhoudelijk 
als voor persoonlijke ontwikkeling. Binnen het 
aannamebeleid is diversiteit een belangrijk criterium, 
de arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met CAO-horeca 
respectievelijk de CAO Nederlandse Podia en worden 
getoetst aan de Fair Practice Code.

Gemiddeld waren er 103 personeelsleden (60 fte) 
in dienst bij De Balie. In de culturele tak gemiddeld 
45 personen (32,6 fte). In 2018 waren dit gemiddeld 
43 mensen (29,5 fte). In de horeca werkten in 2019 
gemiddeld 56 mensen (28,5 fte), in 2018 was dit 52 
mensen (28,5 ft). Stichting Populier Balie kent 2 
bestuurders (2 fte) en een Raad van Toezicht van 5 
personen.

Organisatie

De Balie heeft een ‘Raad van Toezicht-model’. Zowel 
Stichting Populier Balie Beheer (horeca en gebouw) als 
Stichting De Balie worden vanuit de moederstichting 
Stichting Populier Balie bestuurd. De principes uit de 
Governance Code Cultuur zijn in dit model in de praktijk 
gebracht. De praktijkaanbevelingen worden gevolgd, 
zowel door de directie/het bestuur als door de Raad van

Toezicht. De Raad van Toezicht van Stichting Populier 
Balie, de moederstichting, bestaat uit:

Voorzitter
Alexander Rinnooy Kan (Universiteitshoogleraar 
Economie en Bedrijfskunde UVA)

Portefeuillehouder financiën
Bercan Günel (partner NGL-International)

Algemeen lid
Peter Mensing (bestuurder/ondernemer)

Algemeen lid
Doreen Boonekamp (Consultant AV Media/Interim 
Manager)

Algemeen lid
Roelof Kruize (algemeen directeur Waternet)
 
Adviseur
Derk Sauer (journalist/uitgever/media-ondernemer)

Het bestuur wordt gevormd door Yoeri Albrecht 
(algemeen/inhoudelijk directeur) en Jolanda Beyer 
(zakelijk directeur). Yoeri Albrecht en Jolanda Beyer 
vormen samen de directie/het bestuur waarbij 
eerstgenoemde voorzitter is. Beide directieleden 
zijn statutair directeur. De vergoeding van beide 
directeuren valt onder de WNT-Norm.

De principes van de Code zijn verankerd in de 
statuten van het Bestuur/Raad-van-Toezicht-
model. Reglementen voor bestuur/directie en de 
Raad van Toezicht zijn vastgelegd, waarin taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn 
beschreven en vastgelegd conform de code. Voor de 
Raad van Toezicht is een profielschets opgesteld. De 
Raad van Toezicht-leden zijn onbezoldigd en de Raad 
is divers samengesteld. Bij vacatures wordt zorgvuldig 
geselecteerd. De beloning voor de bestuurders is 
getoetst aan WNT-wetgeving. 

Beoordelingsgesprekken met de directie worden 
vastgelegd evenals de bezoldiging. Zelfevaluatie vindt 
jaarlijks plaats en verbeterpunten worden benoemd en 
aangepakt. RvT en bestuurders/directie zijn voldoende 
onafhankelijk. Strijdige belangen worden in kaart 
gebracht, gemonitord en besproken. Rapportages 
en besluitvorming zijn transparant, tijdig, inhoudelijk 
accuraat en geven inzicht in de relaties met interne 
en externe belanghebbenden. Ditzelfde geldt voor de 
doelrealisatie en aandacht voor zowel de korte als de 
lange termijn. De Governance is stabiel en op orde.

Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur/
directie
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Principe 1: Realisatie maatschappelijke doelstelling
De Balie staat voor een open, pluriforme samenleving 
waarin mensen van verschillende achtergronden 
en overtuigingen elkaar live ontmoeten en spreken. 
Binnen onze organisatie en met onze programma’s 
gaan we met elkaar en het publiek in gesprek, 
ook als dat moeilijk is. Deze visie betekent dat we 
zorgvuldig kiezen zodat links, rechts, jong, oud, arm, 
rijk, overheid, bedrijfsleven, emigrant, autochtoon, 
homo, transgender, hetero, moslim, atheïst, christen 
– vertegenwoordigd is. Om deze maatschappelijke 
functie te kunnen vervullen, wil De Balie dat iedereen 
zich welkom voelt in De Balie, als deelnemer of partner 
bij een programma, als bezoeker of passant, als 
werknemer, bestuurder of toezichthouder. Dit vereist 
naast diversiteit en inclusie, ook transparantie, zowel 
binnen de organisatie als daarbuiten, verantwoord 
ondernemerschap en het delen en evalueren onze visie, 
missie, plannen en resultaten met al onze stakeholders. 
Ons beleidsplan, de jaarverslagen en financiële 
verantwoording worden intern en met financiële 
partners gedeeld en worden openbaar op de website 
plaatst.

Principe 2: Toepassen 8 principes, pas toe en leg uit
De principes worden toegepast, daar waar dit nog 
aanscherping vereist wordt per principe uitgelegd welke 
acties hierop ondernomen worden.

Principe 3: (Maatregelen tegen) 
belangenverstrengeling
Bij de aanstelling van leden van de Raad van Toezicht 
wordt getoetst op belangenverstrengeling en 
tegenstrijdig belang. Voor werkzaamheden van 
de directeur-bestuurders wordt bij de RvT om 
toestemming gevraagd. RvT en bestuurders/directie zijn 
voldoende onafhankelijk. Eventuele strijdige belangen 
worden in kaart gebracht, gemonitord en besproken. 

Principe 4: Rolbewust handelen
Reglementen voor bestuur/directie en de Raad 
van Toezicht zijn vastgelegd, waarin taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk 
zijn beschreven en vastgelegd conform de code. De 
taken zijn duidelijk gescheiden. Zelfevaluatie vindt 
jaarlijks plaats en verbeterpunten worden aangepakt. 
Rapportages en besluitvorming zijn transparant, tijdig, 
inhoudelijk accuraat en geven inzicht in de relaties met 
interne en externe belanghebbenden. 

Principe 5: Verantwoordelijkheid bestuur
Taken van de directeur-bestuurders zijn vastgelegd in 
de statuten van de stichting en uitgebreid vastgelegd 
in het directiereglement. Het bestuur bestaat uit twee 
directeur-bestuurders. De eigen ontwikkeling wordt

gestimuleerd middels zowel coaching als intervisie met 
peers.

Principe 6: zorgvuldig omgaan met mensen en 
middelen
De Balie hanteert voor werknemers en freelancers 
de CAO Nederlandse Podia respectievelijk 
de COA Horeca, kent een pensioenregeling, 
inkomens en aansprakelijkheidsverzekeringen, 
heeft een arbeidsvoorwaardenreglement en een 
vertrouwenspersoon. In de arbeidsvoorwaarden is sinds 
2017 een maand betaald partnerverlof opgenomen. 
De Balie kent stage-contracten waarin afspraken 
worden vastgelegd over inzet, leerdoelen, begeleiding 
en vergoeding. Er wordt sporadisch gewerkt met 
vrijwilligers. De Balie heeft momenteel een team van 
62,5 fte/104 personen waarvan 28fte/56 personen 
in de horeca en 34,5/48 in de culturele tak. Jaarlijks 
worden circa 12 stagiaires ingezet en op projectbasis 
of oproepbasis nog 7 a 10 freelancers. Voor specifieke 
producties wordt veelvuldig samengewerkt met 
freelancers voor samenstelling, moderatie of deelname. 
Als freelancers/zelfstandigen een bijdrage leveren 
aan het programma worden individueel afspraken 
gemaakt over gage en/of onkostenvergoedingen. 
Hiervoor zijn interne richtlijnen. Vergoedingen worden 
afgestemd op de de aard van de werkzaamheden en de 
benodigde tijdsinvestering.  Voor komend jaar hebben 
wij geagendeerd deze interne richtlijnen nader uit te 
werken en vast te leggen in een protocol.

Principe 7: Professioneel en onafhankelijk 
toezichthouden
De RvT neemt de Governance Code als leidraad voor 
zijn functioneren, in het RVT reglement zijn werkwijze 
en taakverdeling vastgelegd en deze wordt jaarlijks 
geëvalueerd. De RvT is regelmatig aanwezig bij 
evenementen van De Balie en regelmatig in contact 
met publieke en private financiers en speelt hier een 
actieve rol in. Ook fungeert de Raad van Toezicht 
gevraagd en ongevraagd als sparringpartner van het 
bestuur.  De Raad van Toezicht kent een voorzitter, een 
portefeuillehouder financien, een auditcommissie en 
een renumeratie commissie. Beoordelingsgesprekken 
worden jaarlijks vastgelegd evenals de bezoldiging. 
Ditzelfde geldt voor de doelrealisatie en  aandacht voor 
zowel de korte als de lange termijn.

Principe 8: Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden die 
onbezoldigd zijn. De Raad is volgens een opgestelde 
profielschets divers samengesteld en bij vacatures 
wordt zorgvuldig geselecteerd. De maximale 
zittingstermijn bedraagt 2 x 4 jaar, de termijnen van de 
zittende leden zijn dusdanig dat ze gefaseerd uittreden.
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De Raad van Toezicht heeft in 2019 met groot plezier 
haar toezichthoudende taak voor De Balie uitgevoerd. 
Het is een voorrecht om van dichtbij zowel het 
ontstaan als de productie van vele programma’s 
zowel binnen als tot ver buiten De Balie bij te 
mogen wonen en daarnaast in de media te volgen 
wat dit teweegbrengt. De Raad van Toezicht heeft 
in 2019 viermaal vergaderd. In de vergaderingen 
zijn de jaarrekening 2018, inhoudelijke en financiële 
kwartaalrapportages met betrekking tot het lopende 
jaar, vooruitblikken en de begroting 2020 behandeld. 
Ook het meerjarenbeleid 2021 – 2024 met bijbehorende 
begroting zijn aan de orde gekomen, mede in het kader 
van aanvragen voor de gemeentelijke en landelijke 
culturele basisinfrastructuur. 

De risico’s op korte en lange termijn blijven een 
terugkerend onderwerp binnen de Raad van Toezicht. 
Zo is de financierings-systhematiek van het meerjaren 
onderhoudsplan aan de orde geweest en blijven de 
werkzaamheden in de omgeving van De Balie en de 
gevolgen daarvan mede in relatie tot het uitblijven van 
duidelijkheid rondom de kostprijs-dekkende huur van 
het pand aan het Kleine-Gartmanplantsoen een punt 
van zorg. Daarnaast is in 2019 opvolging voor de zakelijk 
directeur, die per 1 januari vertrekt 2020 vertrekt, 
gezocht en gevonden. Per 1 februari 2020 is Femke 
Monaghan van Wachem aangetreden als nieuwe zakelijk 
directeur; de Raad van Toezicht heeft vertrouwen in 
een prettige samenwerking met haar. De Raad van 
Toezicht is de vertrekkende directeur, Jolanda Beyer, 
zeer grote dank verschuldigd voor de geweldige bijdrage 
die zij aan de Balie heeft geleverd. Zij zal door alle bij de 
Balie betrokkenen node worden gemist. 

Naast de leden van de Raad van Toezicht zijn bij de 
vergadering ook beide bestuursleden aanwezig geweest. 
Iedere vergadering maakt de RvT kennis met een van 
de medewerkers van De Balie en hun rol binnen de 
organisatie, waarmee de Raad van Toezicht een bredere

blik op de organisatie krijgt. Minimaal eenmaal 
per jaar heeft de RvT een gesprek met het brede 
managementteam. Daarnaast is in 2019 een start 
gemaakt met een “blikverruimer” als bijzitter en 
waarnemer, die het komende seizoen mee zal draaien in 
de Raad van Toezicht. 

Er is prettig contact en een open sfeer tussen De Raad 
van Toezicht en de twee bestuurders. Er is sprake van 
een gemeenschappelijk gedragen visie en directie en 
Raad van Toezicht leden handelen daar ook naar. De 
leden zijn betrokken en regelmatig bij programma’s en 
bijeenkomsten aanwezig en bieden daar waar nodig 
extra ondersteuning. Financiële rapportages worden 
voorafgaand aan de vergadering met de financiële 
commissie besproken, beoordelingen worden door de 
renumeratie commissie verzorgd.

In juli 2019 heeft de zelfevaluatie van de Raad van 
Toezicht plaats gevonden. De Raad van Toezicht 
constateerde dat de Governance op orde en is tevreden 
over de eigen rol, inbreng en mate van betrokkenheid 
bij De Balie. Zij spreekt tevens de ambitie uit om ook 
vanuit de Raad van Toezicht meer aandacht te geven 
aan het diversiteitsbeleid binnen de organisatie en 
aan risicomanagement met name op het gebied van 
juridische risico’s.

De Raad heeft de jaarrekening over 2019 goedgekeurd 
alsook de begroting voor 2020. Ondanks de groei van de 
totale omvang van De Balie is de financiële positie licht 
verslechterd hetgeen gezien de omstandigheden zeker 
acceptabel te noemen is. Vooruitkijkend verheugt de 
Raad van Toezicht zich op een jaar vol ambities zowel op 
het inhoudelijke als het zakelijke vlak, waarin zij hoopt 
op erkenning van de prestaties van de Balie door de 
subsidiërende lokale en nationale overheid. 

Verslag Raad van Toezicht

De Balie, Amsterdam, maart 2020

Namens de Raad van Toezicht
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Er gaat heel veel goed bij De Balie. Omvang, naam en 
faam blijven groeien samen met de hoeveelheid eigen 
producties en het team van De Balie. De Balie is een 
instituut waar we trots op zijn. Het is een inspirerende 
plek om te werken, waar we jaar in jaar uit slagen 
datgene te doen waarvoor we zijn opgericht.

We kijken dan ook terug op een in vele opzichten 
succesvol jaar met mooie nieuwe producties, prachtige 
films, impactvolle gesprekken en ontmoetingen, nieuwe 
initiatieven, samenwerkingen, en veel media-aandacht. 
We wisten dat voor elkaar te krijgen met een bevlogen 
en divers team voor een al even divers publiek. 
Projecten door het hele land zijn gangbaar geworden 
en met name de gesprekken op MBO-scholen tussen 
de bestuurders van Nederland en MBO-studenten zijn 
daarbij een verassend nieuw element met een voor De 
Balie relatief nieuw publiek.

Amsterdam, maart 2020

Yoeri Albrecht
Algemeen directeur De Balie

Ook internationaal slaat De Balie steeds vaker haar 
vleugels uit. De aanhoudende groei gaat ook gepaard 
met krampen en vergt herijking en bijsturing zowel 
financieel als in de organisatiestructuur hetgeen in de 
komende jaren vorm zal krijgen. 
De wetenschap dat De Balie ook voor de komende 
Kunstenplanperiode in de Amsterdamse 
basisinfrastructuur zal worden opgenomen, en het 
hoopvolle vooruitzicht dat De Balie opnieuw een plek 
kan krijgen in de nationale culturele infrastructuur, 
geeft ons als bestuurders het vertrouwen dat De Balie 
ook de komende jaren stevig zal staan. Aan de inzet 
en passie van zowel het (deels nieuwe) bestuur en alle 
medewerkers zal het de komende jaren wederom zeker 
niet ontbreken. 

Conclusie
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