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1. Inleiding
Stichting Tjillskillz bestaat sinds 2004 en werd opgericht door dans- en theaterdocente Damar Lamers.
Sindsdien richtte de stichting zich structureel op de creatieve talentontwikkeling van West-Friese
jongeren in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar door middel van diverse artistieke, culturele projecten. De
afgelopen twee jaar verschuift de aandacht binnen Tjillskillz echter steeds meer van het culturele naar
het sociaal-maatschappelijke domein. Tjillskillz is sinds 2017 partner in het project Back On Track, een
initiatief van de gemeente Hoorn. Hierin worden jongeren, die door problemen thuis of op school
stopten met hun opleiding en die ook geen baan kunnen vinden of behouden, zelfredzamer gemaakt.
Het doel is hen weer zicht op een goede toekomst te geven en hen terug te begeleiden richting een
studie of werk. Theater, dans, spoken word, muziek en rap zijn tools om deze jongeren meer
zelfvertrouwen te geven, zichzelf beter te leren kennen en nieuwe (basis)vaardigheden aan te leren.
De jongeren die deelnemen aan Back On Track zijn voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie.
In 2016-2017 vielen er landelijk 23.793 jongeren uit. De Rijksoverheid wil de uitval samen met
gemeenten en scholen nog verder terugdringen, naar maximaal 20.000 nieuwe voortijdig
schoolverlaters per jaar in 2021. In de gemeente Hoorn verliet in 2016-2017 1,96% van de
leerplichtige jongeren het schoolsysteem zonder de vereiste startkwalificatie. Stichting Tjillskillz is van
mening dat zij een rol kan spelen bij het terugdringen van structureel verzuim of dreigende
schoolverlating in de gemeente Hoorn. Daartoe wil de stichting vanaf september 2019 een tweejarig
pilot starten van een project dat gericht is op voorkoming van daadwerkelijke voortijdige
schoolverlating, door middel van Kunst en Cultuur.
In deze aanvraag lichten we de achtergrond van Tjillskillz verder toe, beschrijven we de inhoud van de
pilot, de doelstellingen, de manier waarop we deze denken te behalen en de resultaten die de pilot
moeten opleveren.
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2. Tjillskillz – de achtergrond
TjillSkillz; dans en theater voor jongeren, is een initiatief van Damar Lamers en Angelique van
Beckhoven. De dames leerden elkaar kennen bij de 5 O’Clock Class, de vooropleiding Dans, in
Amsterdam. TjillSkillz bestaat sinds 2004 en werd in 2007 een stichting, die zich specifiek richt op
jongeren en hun persoonlijke/ theatrale groei via talentontwikkeling. De Stichting is voornamelijk
actief in de gemeente Hoorn. Damar Lamers groeide hier op, maar miste in haar jeugd een breed en
verdiepend aanbod aan dans en theater. Een aanbod dat in Amsterdam, waar zij studeerde, wel voor
het grijpen lag.
Tjillskillz werd in eerste instantie opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan de diversiteit in
dans en theater in Hoorn. Daarmee werd echter ook een brug geslagen naar dans- en
theateropleidingen. De jongeren bewust maken van die professionele groeimogelijkheden wierp zijn
vruchten af. Elk jaar worden meer jongeren die deelnemen aan projecten van TjillSkillz aangenomen
op reguliere dans en/of theateropleidingen. In de afgelopen zeven jaar zijn 14 jongeren
doorgestroomd naar dansopleiding en 8 naar een theateropleiding. Veel van hen keren als
gediplomeerd docent terug bij de stichting.
Kernactiviteiten
1. TS Company
Jongeren in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar kregen
op een plezierige en uitdagende kans hun
vaardigheden en talenten op het gebied van
spel, muziek, dans, rap en zang te ontwikkelen
onder begeleiding van diverse professionele
vakdocenten en ervaringsdeskundigen. Ze
werkten daarbij richting een eigen artistieke
productie als afsluiting van het Company-jaar.
2. TS Platform
Binnen TS Platform bracht Tjillskillz jongeren de
TS Company, andere culturele instellingen en jonge individuele artiesten samen. Deze
jongeren zijn actief, zelfstandig bezig met of geïnteresseerd in dans, theater, muziek of sport.
Doel was de jongeren wederzijds te stimuleren en inspireren met als resultaat een interactie
theaterfestival op een bijzondere locatie met presentaties, workshops en een korte
voorstelling.
3. TS Projects
De professionals van Tjillskillz werd door het culturele werkveld uitgenodigd diverse projecten
te realiseren. Kerndoel was steeds de talentontwikkeling van jongeren door middel van dans
en theater. Deze projecten werden samen met o.a. ROC Dans, Theater & Muziek en de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ontwikkeld. Doelgroepen waren jongeren uit het
voortgezet en beroepsonderwijs. Back on Track was een van deze projecten.
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Professioneel team
Tjillskillz wordt met veel passie geleid door een mix van professionele docenten & coaches, het
kernteam bestaat uit:
Damar Lamers – Artistiek & Zakelijk Leider
Damar Lamers studeerde af aan de opleiding Docent Dans van Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten. Damar is werkzaam als choreografe, dansdocente bij … en als Artistiek en Zakelijk Leider van
Stichting Tjillskillz.
Claudio Magaña Torres - Techniek/Dramaturg
Claudio studeerde in 2014 af aan de HKU, opleiding Theater and Educations en is al enkele jaren
werkzaam als theatercoach. Hij studeerde in 2004 aan de opleiding SPW, niveau 4.
Vaste coaches, docenten en adviseurs betrokken bij de pilot:
Mike Veerman – Theatercoach
Mike Veerman begon als jongere bij Tjillskillz en is na opleiding Docent Dans van Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten werkzaam als dansdocent.
Stephen Schoonhoven - Rapcoach
Stephen is eveneens als jongere begonnen bij Tjillskillz en nu al vele jaren werkzaam als rapper. Hij
heeft de ambitie pedagogisch coach te worden.
Jasmin Deekman – Stagiaire
Jasmin zit in het afstudeerjaar van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, opleiding docent
Dans.
Meis Kösters – Stagiaire
Meis zit in het afstudeerjaar van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, opleiding docent
Dans.
Suzan Vermeulen – Fundraiser en adviseur
Suzan Vermeulen studeerde HEAO marketing/communicatie en is tevens gediplomeerd
theaterdocent. Daarnaast was zij vele jaren zakelijk leider, fondsenwerver en marketeer bij diverse
nationale en regionale theatergezelschappen.
Shalesh Kapildewsing – Voorzitter bestuur, PR en adviseur
Shalesh Kapildewsing, voorzitter van het bestuur, is op vrijwillige basis betrokken bij Tjillskillz en draagt
zorg voor de PR van de stichting en haar projecten. Daarnaast is hij als zakelijk adviseur betrokken bij
de dagelijkse gang van zaken.
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3. ARTisTS – VSV de pilot
Voortijdig schoolverlaten is bijna synoniem met ‘probleem’. Het gebrek aan een startkwalificatie leidt
tot een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Wat zich vertaalt in een verhoogde kans op werkloosheid.
Maar ook een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Voor de voortijdig schoolverlater
zelf betekent dit: lagere inkomsten, minder mogelijkheid voor mobiliteit en training, lagere kans om
een baan te vinden, lager gevoel van eigenwaarde, slechtere gezondheid. En maatschappelijk: lagere
belastingopbrengsten, een groter beroep op sociale voorzieningen, kosten van toegenomen
criminaliteit en lagere sociale cohesie (Van der Steeg & Webbink, 2006).
Volgens de Rijksoverheid hebben jongeren die zonder diploma van school gaan minder kans op een
baan, hogere zorgkosten en zij worden vaker verdacht van een misdrijf. Het is dus voor alle partijen
vruchtbaar om de jongeren te weerhouden van uitval. Met ARTisTS – VSV de Pilot wil Tjillskillz daar
een concrete bijdrage aan leveren.

Het Plan
De doelgroep
Dé voortijdig schoolverlater bestaat niet. De groep is zeer divers. Een bekende indeling is die van
Eimers (2006). Hij onderscheidt twee categorieën voortijdig schoolverlaters:
1. De klassieke risico leerling: jongeren die te maken met condities die het zeer moeilijk maken
om onderwijs te volgen. Deze groep valt weer uiteen in: a. Niet-kunners: het vermogen om
een startkwalificatie te halen ontbreekt, en b. Verhinderden of (WRR, 2009) ‘overbelasten’:
het vermogen om een startkwalificatie te halen is misschien wel aanwezig, maar de
omstandigheden beletten dat.
2. De opstapper: jongeren zonder probleemgeschiedenis die door een combinatie van push- en
pullfactoren toch het onderwijs verlaten. Oorzaak van uitval ligt vooral in het onderwijs zelf.
Deze categorie wordt ook wel ‘geruisloze uitvallers’ genoemd. De uitval valt vooraf namelijk
bijna niet te voorspellen (Van Rooij et al, 2010).
Tjillskillz richt zich met deze pilot op de Verhinderden, Overbelasten en de Opstappers. Het betreft
jongeren tussen de 15 en 23 jaar. In de gemeente Hoorn is dit jaarlijks een potentiele doelgroep van
455 voortijdige schoolverlaters.
“In maart 2016 telt de regio West-Friesland 1371 jongeren die geen onderwijs volgen en geen
startkwalificatie hebben. Van deze groep zijn 351 jongeren afkomstig van pro/ vso. Dit houdt in
dat 1020 afkomstig zijn van regulier onderwijs. Van 263 jongeren is het inkomen niet bekend,
95 jongeren verdienen minder dan 300 euro per maand. Uit onderzoek van stadsdeel Nieuw
West Amsterdam blijkt dat een jongeren aan het werk de maatschappij een voordeel van
€38.411 oplevert.” Bron: RMC West-Friesland
Back on Track richt zich op de jongeren tussen de 18 en 23 jaar die minimaal 1 jaar voortijdig
schoolverlater zijn. Tjillskillz – VSV de pilot richt zich op de jongeren tussen de 15 en 23 jaar die hun
school of werk nog niet verlaten hebben, maar dat wel dreigen te gaan doen.
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Doelstellingen Tjillskillz VSV
1. Preventie
2. Empowerment
Groepssamenstelling
Per jaar bestaat de groep uit minimaal 8 en maximaal 20 jongeren. Daarvan bestaat in ieder geval 40%
uit dreigend voortijdig schoolverlaters (de doelgroepjongeren). De overige jongeren zijn op
persoonlijke basis geïnteresseerd in het culturele programma dat Tjillskillz biedt. De mix van
doelgroepjongeren en jongeren zonder probleemachtergrond is erg belangrijk voor de motivatie van
de doelgroepjongeren. Door niet alleen de ‘probleemgevallen’ bij elkaar te zetten, wordt hun sociale
netwerk uitgebreid en halen we hen uit hun isolement. Een belangrijk aspect is daarbij dat de
deelnemers geen stempel krijgen bij participatie aan Tjillskillz. Uit ervaring blijkt dat de jongeren die
deelnemen aan Back On Track dit niet aan hun omgeving vertellen. Hun zelfvertrouwen is al laag en er
heerst schaamte voor het feit dat ze aan een dergelijk programma meedoen. Dit wordt met de
gemêleerde deelnemersgroep van Tjillskillz voorkomen. Tevens draagt een mix bij aan (culturele)
diversiteit in de samenleving en worden ieders talenten versterkt, ongeacht leerniveau. Dat speelt
namelijk geen rol.
DOORSTROOM
In de pilot wil Tjillskillz onderzoeken hoe deelnemers van Back On Track na hun Back-OnTrack-jaar kunnen doorstromen naar Tjillskillz, om op die wijze verbonden te blijven en te
voorkomen dat ze terugvallen.
BUDDY
Tjillskillz werkt met een buddysysteem. Elk jaar kunnen nieuwe deelnemers in de groep
instromen. Ervaren Tjillskillers krijgen een buddyrol t.o.v. van de nieuwe teamleden.
Afhankelijk van de individuele levens- en theaterervaring van de oudgedienden ontwikkelt hun
rol zich van buddy tot mentor tot coach. Dit is een organisch proces, dat we vooraf niet
kunnen inschatten.
Opzet lesprogramma
Het programma van Tjillkillz omvat twee semesters
van een half jaar, waarin gemiddeld 12 sessies
plaatsvinden. Elk semester wordt met een presentatie
afgerond. Na het tweede semester is dit een
eindpresentatie.
Tijdens de sessies leren de jongeren acteren,
performen en theatermaken. Inhoudelijk analyseren
ze hun eigen verhaal en theatraliseren ze hun eigen
situatie, waardoor ze leren relativeren en afstand nemen van wat ze mee maken of meegemaakt
hebben. Ze maken autobiografisch theater en tijdens dit proces leren ze hun eigen talenten,
kwaliteiten en leerpunten kennen. Daardoor krijgen ze naast een kritische zelfhouding ook
zelfvertrouwen, waardoor ze met hun leerpunten kunnen omgaan.
Op sociaal vlak ontwikkelen ze zich op het gebied van conflicthantering, het accepteren van feedback
en wederzijds coachen. De deelnemers stimuleren elkaar en leren omgaan met positieve en negatieve
emoties die onvermijdelijk tijdens een maakproces de kop opsteken. Tevens worden het uithoudingsen concentratievermogen getraind.
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“Het ontwikkelen van de verbeelding van kinderen is erg belangrijk. Uit onderzoek is gebleken
dat kinderen die van het rechte pad afwijken vaak een gebrek aan verbeelding en empathie
hebben. Verbeelding is niets anders dan je voorstellen wat er gebeurt als jij iets doet, en wat
daar dan de consequenties van zijn. Door te spelen leer je je te verplaatsen in een ander en
onderga je de gevoelens van iemand in een gefingeerde situatie. Kinderen die daar bedreven in
zijn ontwikkelen zo een grotere empathie voor anderen. Ze hebben die anderen namelijk
gespeeld en ook doorvoeld.” Gijs Scholten van Asschat
Werkwijze
De deelnemers repeteren een keer per week, drie uur achter elkaar in Wijkcentrum Grote Beer in
Hoorn. Tijdens deze repetities werken we met
endurance, ritmisch-dynamisch, individuele en
groepsimprovisatie en partnering. Een repetitie is
een interactieve sessie van 3 uur.
De repetities worden geleid door Damar Lamers,
waarbij de specialismen van de diverse betrokken
professionals en coaches worden ingezet om de
fysieke, mentale en artistieke mogelijkheden van de
deelnemers optimaal te benutten en te versterken.
Een repetitie bestaat in de basis uit drie fases:
training, research en sharing:
Training
Training bestaat uit 60 minuten endurance onder begeleiding van de professionals. De training
bestaat uit de volgende elementen:






Body Scan: Mentale en fysieke warming-up
Full Body Movement: Adem en flow door het gehele lichaam.
Core Stability: Centergebruik (de kern van alle dagelijkse handelingen)
Ritmisch-Dynamisch: Activeren en stimuleren van de brug tussen brein, zenuwen en
lichaam.
Thema gebaseerd: Opbouw naar het tweede deel – onderzoek

Research
Het tweede deel bestaat uit research: exploreren, improviseren en partnering. Via opdrachten
gaan de deelnemers op onderzoek uit. Onderzoek met/naar zichzelf, de ander of de groep.
Voorbeelden van opdrachten zijn: spiegelen, negative space, gewicht geven/ nemen, etc.
Binnen de repetities werken we met de diverse lestechnieken zoals: luisteroefeningen, ogen
open en dicht, Rolling point, Sqeezing en Releasing. Zonder deze oefeningen zal deze fase veel
stroever verlopen.
In de tweede periode ligt het accent tijdens de researchfase meer op individuele improvisatie,
groepsimprovisatie en compositie gericht op de eindvoorstelling. De deelnemers exploreren
individueel, in duo’s, sub-groepjes en als groep de mogelijkheden, door gerichte opdrachten.
De groep gaat met hun docenten op onderzoek uit via compositionele opdrachten, waarbij de
deelnemers bewust worden van de ruimte, elkaar en hoe ze hier invloed op kunnen
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uitoefenen. Via individuele opdrachten gebaseerd op bepaald thema wordt gewerkt aan
individueel materiaal.
Storytelling is een belangrijk onderdeel in het proces. De deelnemers delen hun uitdagingen
met elkaar en gaan die via woord en beweging voor elkaar vertalen. Op deze wijze komt de
groep nader tot elkaar, worden bepaalde onderwerpen bespreekbaar gemaakt en wordt
autobiografisch, theatraal materiaal gerealiseerd. De groepsdynamiek is hier leidend, alleen in
een veilige omgeving kan dit een succes worden. Daarom is Tjillkillz een plek waar niet
geoordeeld wordt.
Vanuit endurance werken we door naar
groepsimprovisaties en breath support. Samen ademen,
bewegen en een eenheid van bewegen vormen. Met
individuele impro’s ontwikkelen de deelnemers een eigen
bewegingsidioom en geven we bepaalde elementen mee
vanuit lichaam, tijd, kracht en ruimte.
In deze fase komen ook schrijfsessies aan de orde, waarin
opdrachten rond spoken word, monologen, automatic
writing, freewriting en mindmapping worden ingezet.
Sharing
In het derde en laatste deel van de repetities delen we
met elkaar via dans en theater wat we hebben ontwikkeld
tijdens één of meerdere repetities. We reflecteren en
evalueren de opgedane ervaringen. In de ‘sharing’ zit een
prestatiegericht onderdeel. Dit draagt bij aan de
performance skills, groei de eigenwaarde en intrinsieke motivatie.
Concreet houdt dit in dat elke deelnemer aan het eind van de les alleen of in groepjes
presenteert, wat hij/zij heeft gedaan. Dit kan op verschillende manieren: daadwerkelijk laten
horen of zien wat je gemaakt hebt, bespreken wat er is gebeurd en een schriftelijke
evaluatie/samenvatting. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de One Word-methode: in
één woord aangeven hoe de les voor je was. Voor de reflectie wordt de methode van Kariem
Bennamar gevolgd.
In deze fase leggen de deelnemers tevens schriftelijk kort verslag van wat ze hebben geleerd
en ervaren.
Presentatie
Het uiteindelijke resultaat is de eindpresentatie waarin de deelnemers met solo’s en
groepstukken hun eigen verhaal presenteren. De eindpresentaties vormen een onderdeel van
de voorstelling Tjillskillz & Friends, waarbij andere solisten en groepen gastoptredens
verzorgen. Denk hierbij aan solisten die voortkomen uit producties van Het Gezelschap,
groepswerken van Mhin Zone, Dazzling, de AHK e.v.a.
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Contributie
Er wordt bij Tjillskillz geen contributie gevraagd aan de jongeren, maar commitment. 'Wij werken hard
voor jullie als dit andersom ook gebeurt.' Geen contributie zorgt ook voor een zeer gemêleerde groep
deelnemers, waarbij ook jongeren die geen geld hebben de mogelijkheid krijgen om te dansen of aan
theater te doen. Wel vragen we elke productie om een kleine bijdrage ter ondersteuning van
kostuums of om een theatraal uitje, zoals een bezoek aan een voorstelling, het bezoeken van open
dagen van kunstopleidingen, e.d., te maken in het kader van blikverbreding en inspiratie
Werving doelgroepjongeren
Voor VSV de Pilot wil Tjillskillz intensief samenwerken met organisaties die direct contact
onderhouden met jongeren die dreigen voortijdig hun school of werk te verlaten. Er zijn reeds
gesprekken gaande met o.a. Parlan Jeugdhulp Hoorn, het Parlanproject: Stoelen met Kansen, het
Jongerenloket, gemeente Hoorn en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs West-Friesland.
Ook zijn de centra voor jeugd en gezin en wijk/buurtteams
mogelijke partners. Daarnaast richten we ons in het eerste jaar
op enkele Hoornse scholen waar al warme contacten liggen:
-

Tabor College Oscar Romero
Horizon College
Newton College
De Praktijkschool

Met deze partners willen we onderzoeken hoe we de
doelgroepjongeren het beste kunnen bereiken en motiveren om
deel te nemen aan dit project. Ook willen we met elkaar
onderzoeken op welke wijze we de jongeren kunnen laten zien
dat Tjillskillz – VSV de Pilot kansen voor hen biedt en hoe we hen
zich aan Tjillskillz kunnen laten verbinden. De vragen die daarbij
rijzen zijn of de school de leerlingen kan verplichten deel te
nemen, zijn er vrijstellingen te regelen als ze deelnemen, welke
credits krijgen ze als ze zich hier voor inzetten?
We hopen met de partners tot een constructie te komen waarin zij leerlingen/cliënten kunnen
doorverwijzen naar Tjillskillz. Daartoe zal Damar Lamers een pitch voorbereiden voor directie, decanen
en vertrouwenspersonen op de scholen en de medewerkers van andere betrokken organisaties.
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Op cultureel vlak werkt Tjillskillz al jaren samen met diverse organisaties die zich bezighouden met
muziek, dans en/of theater, maar die allemaal gericht zijn op jongeren en hun ontwikkeling.
Organisatie
PACT+ Amsterdam

Wat voor organisatie
Vierjarige MBO opleiding van
ROCvA; afdelingen dans,
theater en muziek

http://www.pactamsterdam.nl
5 o’Clock Class Peers
Vooropleiding dansacademie
te Amsterdam van de AHK
voor jongeren van 16 t/m 22
jaar
https://www.atd.ahk.nl/opleidingen-dans/5-oclock-class/
Minh-zone Entertainment
Aziatisch entertainment
bureau, Martial Arts en
dansschool
http://www.minh-zone.com
Moves Hoorn
Hiphop dansschool in Hoorn
http://moveshoorn.nl
Stichting Netwerk
Organiseren van
activiteiten die gericht zijn op
ontmoeting, opvang, educatie
en creativiteit
http://www.netwerkhoorn.nl/
Gemeente Hoorn
Afdeling Kunst & Cultuur
http://www.hoorn.nl
Het Gezelschap Hoorn
Theatergroep het Gezelschap
http://www.hetgezelschaphoorn.nl
Collectief Serióós
Studentencollectief
dansopleiding AHK
Stichting Op Roet
Stichting op Roet ontwikkelt
kunst & theaterprojecten
waarbij immateriële erfgoed
de inspiratiebron is.
www.op-roet.nl
Amsterdamse Hogeschool
Opleiding Docent Dans
voor de Kunsten
www.ahk.nl

Samenwerking bestaat uit:
Begeleiding studenten, het geven van workshops, het
maken van stukken, technische en organisatorische
ondersteuning voorstellingen. Vaste lokale gastgroep in
TS voorstellingen en festivals
Het geven van workshops, jongeren nemen deel aan
elkaars voorstelling. Vaste lokale gastgroep in TS
voorstellingen en festivals

Gebruik maken van Minh-zone Studio’s voor repetities.
Vaste lokale gastgroep in TS voorstellingen en festivals

Vaste lokale gastgroep in TS voorstellingen en festivals
Gebruik maken van studio’s, TjillSkillz optredens op
festivals van Stichting Netwerk

Financiële ondersteuning bij projecten, voorstellingen en
festivals
Projecten en voorstellingen
Stagiaires bij VSV – de pilot
Gastoptredens bij voorstellingen

Stagiaires en mogelijkheid presentaties/workshops
uitwisseling studenten en jongeren.

Werving overige jongeren
De particuliere jongeren die zich aansluiten bij Tjillskillz worden geworven via de inzet van een aantal
communicatiemedia. Deze media worden ook ingezet bij de publiekswerving voor de
(eind)presentaties.
-

Mond tot mondreclame
Mond tot mondreclame werkt erg goed bij deze doelgroep. Jongeren die eerder meededen,
maken hun vrienden en vriendinnen enthousiast en deze sluiten zich ook aan bij Tjillskillz. Hier
wordt ook het zakelijke netwerk van Tjillskillz op de scholen en in de culturele Hoornse sector
ingezet.
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-

-

-

-

Social Media
Tjillskillz beschikt over actieve accounts op Instagram, Twitter, Facebook en Youtube.
Free publicity
Door middel van persberichten in de huis-aan-huisbladen in Hoorn worden de influencers van
de doelgroep op de hoogte gesteld van Tjillskillz en haar activiteiten. Op die wijze worden
jongeren door hun ouders of andere omgeving op de activiteiten gewezen.
Drukwerk
Flyers en posters op de middelbare scholen in Hoorn, bij culturele instellingen in Hoorn en
omgeving en op openbare plekken als wijkcentra, winkelcentra en het centrum van Hoorn.
Digitale media
Tjillskillz ontwikkelt in 2019 een digitale nieuwsbrief voor (oud)deelnemers en relaties.
Daarnaast maakt Tjillskillz elke twee weken een VLOG voor werving en naamsbekendheid.
Promotieteams
De jongeren van TjillSkillz zijn mede verantwoordelijk voor de promotie van hun voorstelling.
Zij zullen in TjillSkillz outfit flyers verspreiden en posters ophangen op bovengenoemde
plekken. Er wordt een planning gemaakt en groepsverdeling gemaakt. Samen met een coach
zullen zij op zaterdagen, koopavonden en koopzondagen door de centra gaan van Hoorn en
omstreken. Zelf zijn ze verantwoordelijk om op hun school en in hun wijk flyers neer te leggen
en posters op te hangen.
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Begeleiding en nazorg
De grote verandering die Tjillskillz in 2019 – 2021 wil doorvoeren t.o.v. de huidige activiteiten is de
preventie op het gebied van voortijdige schoolverlating. Dat vereist ook een (nog) grotere
sociaalmaatschappelijke betrokkenheid bij de deelnemers. In de afgelopen jaren vormde het
docentencorps een sociaal vangnet voor vele jongeren, maar dat wordt met de inzet van dit nieuwe
plan structureel. Goede begeleiding en nazorg is bij deze jongeren van groot belang. Daarom wordt,
naast de vakdocenten op cultureel vlak, een maatschappelijk werker/coach toegevoegd aan het team.
Het artistieke eindresultaat is een geen doel meer op zich. Het is een middel om de jongeren op het
rechte pad te houden/krijgen. Daarvoor is specifieke kennis nodig, die een maatschappelijk werker
inbrengt.
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4. Resultaat Tjillskillz – VSV de Pilot
Tjillskillz wil met deze pilot, die twee schooljaren zal omvatten, onderzoeken hoe we samen met de
sociale partners de Hoornse dreigend voortijdig schoolverlaters aan het gezelschap kunnen verbinden.
Op die wijze kan Tjillkillz met de inzet van kunst en cultuur daadwerkelijk verschil maken bij het
voorkomen van voortijdig school verlaten.
1. Doorstroom jongeren
Na twee jaar VSV de pilot zijn minimaal 6 jongeren die dreigden voortijdig hun school te
verlaten zonder startkwalificatie gestimuleerd en ondersteund bij het doel hun werk en/of
opleiding voort te zetten tot minimaal de startkwalificatie bereikt is. Dat betekent een
maatschappelijk besparing van 6 x € 38.411 = € 230.466,00.
2. Ontwikkeling doorlopende leerlijn
Tjillkillz ontwikkelt en documenteert de komende twee jaar een doorlopende leerlijn, speciaal
gericht op deze doelgroep, waarbij met behulp van autobiografisch theater het eigen verhaal
in kaart wordt gebracht, talent en sociale vaardigheden worden ontwikkeld en psychische
blokkades worden beslecht. Oordeelloosheid, zelfredzaamheid en participatie zijn daarbij
belangrijke steekwoorden.
3. Samenwerkingsverbanden
Tjillskillz ontwikkelt in het kader van dit project actief samenwerkingsverbanden met diverse
partners uit het sociaal/maatschappelijke domein (gemeente, hulpverlening, onderwijs etc.),
die zich bezig houden met het bestrijden van voortijdige schoolverlating.
4. Kennisoverdracht
De professionals verbonden aan Tjillskillz zullen in het land in kaart brengen welke initiatieven
op Tjillskillz lijken en contacten onderhouden met de daaraan verbonden organisaties,
instellingen en gezelschappen om op die wijze onderling kennis te delen en het programma
voor deze doelgroep verder aan te scherpen.
5. Onderzoek
De jongeren worden gedurende elk jaar dat zij deelnemen gevolgd. Na afloop van elke
repetitie/sessie maken zij een korte schriftelijke evaluatie, waardoor hun ontwikkeling in kaart
wordt gebracht. Daarnaast krijgen ze voorafgaand en na afloop van elk semester een enquête
waarin e en door middel van hun eigen schriftelijke evaluaties per sessie voorafgaand en na
afloop van elk semester door middel van een enquête bevraagd over hun gemoedstoestand,
sociale netwerk, stemmingen, ambities en werk/opleidingssituatie. Op deze wijze krijgen we
concreter in beeld hoe de maatschappelijke waarden van deelname aan dit project zich
vertalen naar de realiteit, waarbij we moeten blijven opmerken dat dit subjectieve informatie
betreft. De daadwerkelijk meetbare resultaten komen voort uit het aantal jongeren dat na
deelname aan Tjillskillz doorgaat met een opleiding, een baan vindt of behoudt.
6. Evaluatie/realisatie blauwdruk
Tijdens en na afloop van het project wordt geëvalueerd met het doel een blauwdruk te
ontwikkelen waarmee deze doelgroep in Hoorn op structurele wijze met kunst en cultuur
ondersteund kan worden. De onderzoeksresultaten worden hier vanzelfsprekend voor in
gezet. Deze blauwdruk zal overdrachtelijk zijn en gedeeld worden met de regionale partners
en gelijksoortige initiatieven in Nederland.
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5. Planning / Activiteiten
Datum
Februari/maart 2019

Actie
Fondsenwerving

Juni 2019

-

Stand van zaken fondsenwerving, go-no-go

Juli & Augustus 2019

-

Promotie en werving jongeren

September 2019

-

Kennismaking en instroom
Bepalen startlevel deelnemers

Oktober – December 2019

-

Sessies/repetities

Januari 2020

-

Tussentijdse openbare presentatie
Evaluatie team
Evaluatie deelnemers, doorstroomlevel bepalen

Februari – mei 2020

-

Semester 2 – sessies/repetities

Juni 2020

-

Openbare eindpresentatie
Evaluatie team
Evaluatie deelnemers, doorstroomlevel bepalen indien van
toepassing.

September 2020

-

Kennismaking en instroom
Bepalen startlevel deelnemers

Oktober – December 2020

-

Sessies/repetities

Januari 2021

-

Tussentijdse openbare presentatie
Evaluatie team
Evaluatie deelnemers, doorstroomlevel bepalen

Februari – mei 2021

-

Semester 2 – sessies/repetities

Juni 2021

-

Openbare eindpresentatie
Evaluatie team
Evaluatie deelnemers, doorstroomlevel bepalen indien van
toepassing.
Afsluiten Pilot
Opleveren Blauwdruk en verantwoording eindresultaat pilot

September 2021

-
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6. Projectbegroting en Dekkingsplan
TOELICHTING BEGROTING
1. Stichting Tjillskillz is BTW-plichtig. De genoemde uurtarieven zijn exclusief BTW.
2. Algemene kosten
Onder algemene kosten worden geen algemene exploitatiekosten verstaan. Deze kosten
komen volledig ten goede van het resultaat van de pilot, zoals deze in september 2021
gerealiseerd moeten zijn.
a. De artistiek leider zal gemiddeld vier uur per week besteden aan het onderzoek,
relatiebeheer, overleg met partners en gemeenten, uitbreiding van
partnernetwerk, werving jongeren en het leiden van het team coaches dat
betrokken is bij de pilot.
b. De zakelijk leider zal gedurende het jaar ingezet worden om het onderzoek mede
vorm te geven, eventuele extra fondsen aan te vragen en de
verantwoording/rapportage van het project vorm te geven.
3. Projectkosten semester 1
a. Docenten.
De ARTisTS-groep wordt geleid door vier docent/coaches (inclusief de regisseur) met
afwisselende expertise. Bij een groep van 20 Tjillskillers zijn alle docenten bij elke les
aanwezig voor 5 op 1 begeleiding. Is de groep kleiner, dan wordt gekeken naar de
behoefte en zullen de uren aangepast worden.
b. Facilitator
Bij aanvang van elk eerste semester overlegt het team onder leiding van een
facilitator over de samenstelling, aanpak en wordt er gebrainstormd over
mogelijkheden, kansen en nieuwe ontwikkelingen waar in het Tjillskillz-jaar aan
wordt gewerkt. Omdat ook het team ter sprake komt, is de bijdrage van een externe
facilitator gewenst.
c. Maatschappelijk begeleider
Met name de jongeren die dreigen school/werk voortijdig te verlaten hebben vaak te
kampen met persoonlijke problematiek die verder gaat dan dat de theatercoaches
kunnen vervullen. Op het moment dat er opgeschaald moet worden naar
professionele hulpverlening, komt de maatschappelijk begeleider in beeld. Deze
persoon volgt echter in de pilot de hele groep gedurende het hele proces en zal
binnen het onderzoek een advies uitbrengen over de manier waarop dreigend
voortijdig schoolverlaters het beste begeleid kunnen worden binnen een project als
ARTisTS – VSV de Pilot.
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BEGROTING TJILLSKILLZ - VSV DE PILOT
Periode: september 2019 - juni 2021
Kostenpost
1000: Algemene
Kosten

Budgetnr
1001
1002
1003
1004
1005

Omschrijving

Eenheid

Artistieke leiding
Zakelijke leiding
Bureau en algemene kosten
Websitebeheer
Foto & videomateriaal

Uur
Uur

Per jr.
220
72
1
1
1

Prijs

Prijs per jaar Totale pilot

€ 65,00
€ 65,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 1.500,00

€ 14.300,00
€ 4.680,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 21.580,00

Totaal

€ 28.600,00
€ 9.360,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 43.160,00
€ 43.160,00

2000: Projectkosten Semester 1
10 repetities à 3,5 uur
Regisseur/Artistiek Leider
Docent coach 1
Docent coach 2
Docent coach 3
Maatschappelijk werker/coach
Evaluatie/Brainstorm
2006 facilitator
2001
2002
2003
2004
2005

uur
uur
uur
uur
uur

2008 Locatiehuur

Uur
per
repetitie

45
45
45
45
45

€ 65,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00

€ 2.925,00
€ 2.475,00
€ 2.475,00
€ 2.475,00
€ 2.475,00

€ 5.850,00
€ 4.950,00
€ 4.950,00
€ 4.950,00
€ 4.950,00

5

€ 55,00

€ 275,00

€ 550,00

10

€ 200,00

€ 2.000,00
€ 15.100,00

€ 4.000,00
€ 30.200,00
€ 30.200,00

3000: Tussentijdse presentatie
Semester 1
Tussentijdse presentatie Dec
3001 Productieleiding
3002 Productie Coördinatie
3003 Docent/Performers (4)

uur
uur
uur
per
voorstelling
per dag
per
vrijwilliger
per
voorstelling
per
voorstelling

3003 PR & Marketing
3004 Locatiehuur
3005 Vrijwilligers
3006 Overige productiekosten
3007 Sejoers voorstelling

16
8
32

€ 65,00
€ 55,00
€ 55,00

€ 1.040,00
€ 440,00
€ 1.760,00

€ 2.080,00
€ 880,00
€ 3.520,00

1
1

€ 500,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 500,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00

4

€ 50,00

€ 200,00

€ 400,00

1

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.000,00

1

€ 250,00

€ 250,00
€ 5.190,00

€ 500,00
€ 10.380,00
€ 10.380,00

4000: Projectkosten Semester 2.
4001
4002
4003
4004
4005

10 repetities Jan/Juni à €
35,00
Regisseur/Artistiek Leider
Docent coach 1
Docent coach 2
Docent coach 3
Maatschappelijk werker/coach

4006 Locatiehuur

uur
uur
uur
uur
uur
per
repetitie

45
45
45
45
45

€ 65,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00

€ 2.925,00
€ 2.475,00
€ 2.475,00
€ 2.475,00
€ 2.475,00

€ 5.850,00
€ 4.950,00
€ 4.950,00
€ 4.950,00
€ 4.950,00

10

€ 200,00

€ 2.000,00
€ 14.825,00

€ 4.000,00
€ 29.650,00
€ 29.650,00

5000: Eindvoorstelling
Eindvoorstelling Juni
5001 Productieleiding
5002 Productiecoördinatie
5003 Docent/performers (4)
5004 PR & Marketing
5005 Locatiehuur
5006 Vrijwilligers
5007 overige productiekosten
5008 Sejoers voorstelling

uur
uur
uur
per
voorstelling
per dag
per
vrijwilliger
per voorst.
per voorst.

40
40
64

€ 65,00
€ 55,00
€ 55,00

€ 2.600,00
€ 2.200,00
€ 3.520,00

€ 5.200,00
€ 4.400,00
€ 7.040,00

1
2

€ 1.500,00
€ 1.000,00

€ 1.500,00
€ 2.000,00

€ 3.000,00
€ 4.000,00

8
2
2

€ 50,00
€ 1.000,00
€ 250,00

€ 400,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 14.720,00

€ 800,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 29.440,00
€ 29.440,00
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Totaal kosten
Tjillskillz - VSV de
Pilot
Dekkingsplan
Gemeente Hoorn Jeugd
Gemeente Hoorn cultuur
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Eigen middelen Tjillskillz
Recette Eindvoorstellingen
Stichting De Lichtboei
SOD Fonds & Fie van der Hoop
Fonds
De Johanna Donk–Grote
Stichting
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€ 71.415,00

€ 142.830,00

Per jaar
€ 35.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00

totale pilot
€ 70.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 16.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 71.500,00

€ 143.000,00

7. Bijlage 1. – Testimonial Karin Vennis, moeder van Jasmijn
Rond oktober 2018 hoorden wij van TjillSkillz via een vriendin. Mijn dochter heeft een aantal jaren
theaterles gevolgd en is op een gegeven moment gestopt. Toch bleef het theater kriebelen. Mijn
dochter heeft sociale angst. Een kletspraatje houden met iemand of een drankje bestellen, is lastig
voor haar. Wanneer zij op het toneel staat, voelt zij zich fijn. Toen zij langs kon komen om sfeer te
proeven, vond zij dat heel spannend. Damar en ik hadden via mail contact. Toen ik aangaf dat zij het
heel spannend vond, gaf Damar aan dat spannend heel normaal is en mag. Dat gaf mijn dochter
lucht. Samen gingen we die avond naar TjillSkillz en ik zag mijn dochter genieten, voorzichtig
meedoen, aan het eind van de avond had zij een prachtige lach op haar gezicht en zei ze dat ze deze
lessen zo gemist heeft. Sindsdien gaat ze wekelijks op woensdag naar TjillSkillz.
Wat TjillSkillz voor haar betekent? Er wordt hier verder gekeken dan alleen de buitenkant, zij wordt
compleet gezien, haar mogelijkheden worden gezien, ze wordt gestimuleerd om te onderzoeken, er
wordt geluisterd. De eerste tien minuten die eerste woensdag, daarin keek Damar naar haar en kon
zij al veel zeggen over Jasmijn, alleen door te observeren en verder te kunnen kijken. Hoe zij
omschreven werd, klopte. Ze voelt zich hier geaccepteerd, ze mag zijn wie zij is, voelen zoals zij zich
voelt. Zonder oordeel. Dat gevoel is zo fijn voor haar. Daardoor ontspant ze en geniet ze van de
lessen en het samenzijn, heeft ze plezier. Ondanks dat ze het elke keer weer spannend vindt om
heen te gaan, blijft ze gaan omdat ze weet wat het haar brengt. Geen uitzondering, iedereen heeft
dezelfde grondhouding: je bent welkom. En dat voelt ze.
Onlangs heeft ze met TjillSkillz opgetreden in het Pakhuis. Ze keek hier enorm naar uit. We zijn zo
trots op haar hoe zij op het toneel zat en haar verhaal vertelde, ondersteunt met gitaarmuziek. Zij gaf
een stukje inzage wat sociale angst voor haar inhoudt. Haar achtergrond wetende, heeft ze een fikse
drempel genomen en stelde zij zich kwetsbaar op daar op het toneel ten overstaande van al die
mensen die keken. Zo bijzonder. Aan het eind van de avond zei ze: "Mam, ik heb dit zò gemist!" Ze
heeft mij foto's en filmpjes laten zien van de dag van het optreden. Zo ontspannen, veel plezier met
groepsgenoten, zo'n mooie groep mensen. Dit is wat voor haar zo belangrijk is, verder kijken dat wat
je voor je ziet, zonder oordeel. En samen iets moois creëren, zowel op toneel als in persoon. Ik ben
zo blij en dankbaar dat TjillSkillz op Jasmijns pad is gekomen. Ik
hoop dat ze nog veel tijd hier kan doorbrengen. En nu kan ik als
moeder heel lang doorgaan over wat TjillSkillz voor haar
betekent, maar in haar eigen woorden:
"Een plek waar ik mezelf kan zijn, zonder dat mensen een
oordeel over me hebben. Een plek waar ik plezier heb en de
dingen kan doen die ik leuk vind, zonder bang te zijn wat
anderen van me vinden."
I rest my case.
Groet,
Karin Vennis
Moeder en Jeugd/Gezinscoach bij Stichting Groeimee
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8. Bijlage 2. CV’s docent/coaches
1.
2.
3.
4.
5.

CV Damar Lamers
CV Claudio Magaña Torres
CV Mike Veerman
CV Stephen Schoonhoven
CV Suzan Vermeulen
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Artistiek leider
Theatercoach
Theatercoach
Rapcoach
Fundraiser/zakelijk adviseur
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