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WooRD VooRAf VooR WIE DIt LEESt
Vragen om investering is vragen om waardering. Het is ook een moment om je af te vragen waartoe je op 

aarde bent. Bij Verhalenhuis Belvédère draait alles om het levensverhaal van de ander, die in onze omge-

ving woont, ooit is komen wonen of altijd al gewoond heeft, zonder dat wij het wisten. Alles in en rond 

huis Belvédère heeft tot doel voor dat verhaal de oren en ogen te openen. Wij willen een warme en veilige 

omgeving zijn; openbaar genoeg dat iedereen zich welkom voelt, intiem genoeg om ook voor de allerper-

soonlijkste ontboezeming ruimte te bieden. Wie ooit in dit huis geweest is herinnert zich de sfeer, herin-

nert zich gezichten, herinnert zich een ontmoeting die iets bijzonders heeft gebracht.

Wij noemen wat wij doen de vormgeving van hedendaagse vertelkunst. Dat is zeker iets cultureels. Maar 

hoezo hedendaags? Het korte antwoord: het is een kunst die past bij de stad van nu. En iets langer: een 

stad van immigratie en emigratie, van doorstroming en nieuwe vestiging, van een zeer grote verscheiden-

heid aan inwoners en arbeidsomstandigheden, geplaagd door de prikkels van de markt en opgejaagd door 

hoge verwachtingen - zo’n stad kan overal en altijd een rustig gesprek gebruiken, een kennismaking, een 

nieuwe wederkerigheid, een nieuwe liefde. Ze vraagt om socialiteit, om samenleven in rust en met aan-

dacht. En die komen niet vanzelf. Dus wij begrijpen onze culturele opdracht ook als een sociale opdracht. 

Alle feiten, cijfers en getallen in deze aanvraag mogen worden bekeken op de vraag of wij aan die op-

dracht voldoen. En voor zover wij om waardering vragen is het dit: schat alstublieft die sociale en culturele 

opdracht op waarde, met de urgentie die ze heeft. Wij leggen daar graag verantwoording over af.

 

Herman Meijer,

voorzitter



Jan Legrand vertelt tijdens Open Joodse Huizen 
over zijn ontsnapping uit Westerbork in 1944

Someja en Fatma vertellen over hun leven en hun koken voor het programma



       “Als alle mensen zouden luisteren naar elkaars verhalen, zouden 
er geen vreemdelingen meer zijn.”

Burgemeester Aboutaleb 
Tijdens bezoek aan het Verhalenhuis (2017)

        “Maatschappelijke betrokkenheid via de band van het verhaal 
is van onschatbare waarde. Het brengt accenten aan, nuances, het 
heeft gevoel voor humor en voor tragiek. Verschillen worden niet 
weggepoetst, de gelijkwaardigheid van alle levensverhalen viert het 
verschil en leert ervan. Hier is familie. We zijn allemaal anders, maar 
we horen bij elkaar.” 

Nelleke Noordervliet
Feestrede bij uitreiking Laurenspenning (2017)

       “De initiatiefnemers van het Verhalenhuis zijn inspirerende 
wegbereiders van een andere vorm van cultuurmaken, waar 
betrokkenheid en betrokken-worden centraal staan. De praktijk 
van het Verhalenhuis vertegenwoordigt daadwerkelijk een andere 
manier van omgang met gemeenschappen die de stad ‘maken’.     
   

Michiel Schwarz
Nawoord in De Magie van het Verhalenhuis (2019)
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Verhalenhuis Belvédère heeft zich in acht jaar stevig 
in het Rotterdamse culturele leven gevestigd. Velen 
van diverse achtergrond voelen zich er thuis, worden 
er gehoord en gezien. Het is uitgegroeid tot het hart 
van een uitdijend netwerk van zowel losse als duur-
zame relaties. De groei is zowel spontaan als gewild, 
volgt onze eigen inspanningen en die van steeds 
nieuwe betrokkenen, en betreft alle kanten van ons 
werk. Daarom staat in deze aanvraag het ontwikkel-
perspectief op een prominente plek. 

1.1  Verhalenhuis voor 
een verbonden Rotterdam
Verhalenhuis Belvédère is een collectief van nieuwe 
erfgoedmakers dat met hedendaagse vertelkunst 
bouwt aan een meer verbonden stad. Wie mensen en 
gemeenschappen zijn en wat ze beleven of beleefd 
hebben vormt de basis voor persoonlijke verhalen, 
die in verschillende (kunst)vormen worden verteld. 
In tentoonstellingen, film- en muziekprogramma’s, 
(audio)voorstellingen, lezingen, excursies, en zelfs 
bruiloften en geboortefeesten geven we vorm aan 
het vertellen van persoonlijke geschiedenissen. 
Hierdoor raken vertellers en luisteraars verbonden 
in een gezamenlijke geschiedenis, in een gedeeld 
stedelijk verband. In die verbindingen ontstaan weer 
nieuwe verhalen: het wordt mee-vertellen en mee-
maken. Omdat de mensen, hun verhalen en onze stad 
permanent veranderen zijn we steeds op zoek naar 
de nieuwe vormen om het persoonlijke op te nemen 
in een vitale stedelijke cultuur. We ontwikkelen een 
vormenrepertoire om betekenisvolle inhoud te laten 
meeademen met de stad. Daarmee zijn we niet alleen 
een platform voor cultuur, maar is het platform zelf 
ook cultuur. 

Het Verhalenhuis is een kleine, creatieve ondernemer. 
We zijn een nieuw soort culturele netwerkorganisatie 
met een vast kernteam. In een flexibele werkpraktijk 
gaan we samenwerkingen aan op uiteenlopende 
terreinen (cultuur, maatschappij, stedelijke ontwikke-
ling) en met veel (onbezoldigde) bijdragen van profes-
sionals en bewoners. Zo zijn we verbindingshuis, 
luisterhuis en MeeMaakHuis ineen. Wij opereren op 

grensvlakken waar door co-creatie nieuwe dingen 
ontstaan, over onderwerpen met lokale wortels maar 
met een veel bredere zeggingskracht. 

1.2  Missie
Verhalenhuis Belvédère wil door middel van kunst, 
cultuur en (persoonlijke) verhalen zo veel mogelijk 
mensen met elkaar en met de stad verbinden. We ma-
ken mensen, gemeenschappen en de veranderende 
stad zichtbaar voor elkaar en voor een breed publiek 
en dragen zo bij aan de culturele en maatschappelijke 
ontwikkeling van de stad.

Als eerste verhalenhuis van Nederland, met een 
thuisbasis op Katendrecht, richten we ons op Rotter-
dammers van nu die hun wortels over de hele wereld 
hebben. Onze stadsbevolking kenmerkt zich door su-
perdiversiteit: een veelheid van etniciteiten, religies, 
culturen en subculturen, interesses en gewoonten, in 
allerlei combinaties. In de veelkleurigheid van de stad 
ligt een grote rijkdom aan verhalen en beelden, die 
wij ontginnen.

1.3  Visie
‘Verhalen zichtbaar maken’ wil twee dingen zeggen. 
Ten eerste gaat het om zichtbaar voor anderen, dus 
bij anderen in beeld en onder de aandacht komen. En 
ten tweede gaat het om cultureel in beeld komen, dat 
wil zeggen gezien en gehoord worden in een set-
ting die de persoonlijke geschiedenis verheft tot een 
bouwsteen van stedelijke cultuur.

Dat zichtbaar maken doen wij vanuit een oprechte 
belangstelling in wie die anderen zijn en wat ze doen. 
Met hun aanwezigheid draagt iedereen wezenlijk bij 
aan een betere, inclusievere samenleving. We vinden 
het cruciaal ons te verbinden met mensen die an-
ders niet bereikt worden of die de middelen missen 
om mee te doen. We zien het als onze rol om door 
onze relaties verbindingen met andere stedelingen 
en instituties te laten ontstaan. Als katalysator voor 
ontmoetingen met de ander en het andere dragen we 
bij aan een sterker sociaal, cultureel en economisch 
stedelijk weefsel.
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Onze verhaalvormen combineren een intieme set-
ting met een breed scala aan kunstzinnige genres: 
fotografie, audio, tentoonstelling, film, beeldende 
kunst, vertelkunst. Ze helpen mensen nieuwe dingen 
te weten te komen over andere inwoners, over hoe 
de stad in elkaar zit, over wie er zijn in- en uitgegaan, 
over lange en korte lijnen in haar geschiedenis: hoe 
de stedelijke cultuur werkt en wat de ervaringen, 
herinneringen en ambities van de vele anderen in die 
cultuur zijn. Daarmee verrijkt Verhalenhuis het col-
lectieve geheugen van Rotterdam en bouwt het mee 
aan de mentale stad, waaraan zo steeds meer inwo-
ners en bezoekers deel krijgen. Culturele producten 
worden bij ons gewaardeerd om hun verbindende 
functie, om ‘wat ze vertellen’ en om die verhalen zelf 
te gebruiken. Daarom is Belvédère ook een culturele 
en sociale leeromgeving.

Wij denken en handelen vanuit de overtuiging dat 
(artistieke) waarden en betekenissen vooral liggen in 
duurzame relaties met mensen en gemeenschappen 
in de stad. We leveren geen producten of diensten 
maar gaan samen uitdagingen aan. Daarom zijn we 
uitermate geïnteresseerd in de omgevingen en de 
‘context’ die ons met onze partners verbinden. Onze 
belangrijkste waarden zijn betrokkenheid, betrouw-
baarheid, dienstbaarheid, wederkerigheid en geloka-
liseerdheid: op locatie in de leefomgeving van onze 
partners. We zijn een platform in de stad en voor de 
stad, een veilige huiskamer voor de culturele subcul-
tuur van mensen die niet automatisch op de bühne 
verschijnen en die niet van het aanbod van traditio-
nele cultuurinstellingen gebruikmaken. 

1.4 Werkwijze
Onze manier van werken hangt nauw samen met de 
waarden waardoor we ons laten sturen (zie kader). 
Zo zijn we op onze thuisbasis altijd open wanneer we 
er zijn. We zijn nieuwsgierig naar onze medestede-
lingen, en vragen hen hun (levens)verhalen met ons 
te delen, in een breed scala aan vormen: samen eten 
in de Volkskeuken, als onderdeel van de open ont-
vangstruimte; een groepsportret maken van mensen 
die met elkaar een plek delen; interviews opnemen 
met onze Verhalenstudio die je in gemonteerde 
vorm kunt terughoren in groepsontvangsten; samen 
tentoonstellingen inrichten over thema’s die uit de 
contacten met mensen en groepen opkomen, daar 
nieuwe partijen bij zoeken uit de culturele wereld in 

oNzE WAARDEN zIJN 

ieder mens heeft een verhaal.

Verhalen vertellen kun je op veel verschillende 
manieren.

We komen eerst naar je toe, op jouw plek, op 
jouw tijd.

We luisteren, we luisteren echt, vanuit een 
oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

We waarderen een ieder, door verbinding te 
maken met de stad als geheel, en door altijd 
eerst iets terug te geven.

de toon is van belang, de toon van betekenis; 
we zijn daarbij persoonlijk, gastvrij en positief.

We organiseren de ontmoeting met de ander; 
als deze niet vanzelf komt, regelen wij dit.

Het huis, de presentatie biedt aan ieder een 
thuis én spreekt tegelijkertijd tot de verbeelding 
van werkelijk iedereen, door kwaliteit, 
originaliteit en impact.

We doen, wachten niet af, zijn ondernemers, 
(blijven) bewegen, ontwikkelen en zijn flexibel.

Het huis is een gebruiksruimte, voor een ieder 
naar zijn of haar eigen idee.
gastvrijheid staat voorop (in details, eten, 
drinken, tijd met elkaar doorbrengen is 
belangrijk).

We zijn altijd op zoek naar vernieuwing & 
samenwerking voor betekenis, context 
en draagvlak.
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de stad en het land, en verbindende rollen spelen tus-
sen bijvoorbeeld onderwijs en de stad.  

We willen ook altijd nieuwe mensen betrekken en 
kunnen reageren op de vragen, behoeften, dilem-
ma’s, uitnodigingen en uitdagingen uit ons netwerk. 
Daarom opereren we vooral ook buiten onze eigen 
locatie, waar we telkens nieuwe mensen en groepen 
aanraken. Om daar verder mee te gaan, gaan we al-
lianties aan, richten we filialen en dependances in en 
bieden we onze ontwikkelaars elders aan als co-cura-
tor of co-creator. Cruciaal is de relatie met community 
organisers in die verschillende gemeenschappen. 
Deze initiatiefrijke spelers zijn bruggenbouwers, met 

wie we een basisstructuur opbouwen. Kortom, we 
werken met gemeenschappen door het ontwerpen 
van ontmoetingsprogramma’s waarin we verhalen en 
vertellingen vormgeven (Figuur 1).

Iets abstracter gezegd is wat wij doen (Figuur 2): 
aangaan van relaties met lokale gemeenschappen,  
organiseren van samenwerkingen als platform voor 
verbindingen, stem geven aan de waarden van de  
verschillende partnergemeenschappen, die we erken-
nen als cultuurmakers om met elkaar cultuur te ma-
ken in uitingsvormen die recht doen aan de waarden 
die we omarmen.
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Figuur 1: Kernactiviteiten & betekenis

Figuur 2: weefsel van het werken van het Verhalenhuis: relaties aangaan, organiseren, inclusief waarderen en (mee)maken.
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Inclusief waarderen

- waarden van (super)diverse gemeenschappen 

een stem geven

- lokale gemeenschappen erkennen als        

cultuurmakers en ervaringsdeskundigen

- in gang zetten van betrokkenheid en samenwerking

- platform zijn
 voor verbindingen

Organiseren

- ontwerpen van inclusieve vormen van 

engagement

- betrekken van lokale communities

Relaties aangaan

(mee)maken

- actief mee (laten) maken als kernactiviteit

- co-creatie als belangrijkste werkinstrument



Luisterexpositie Mahina, ode aan de Molukse vrouw

Luisterexpositie Mahina, ode aan de Molukse vrouw

Werk van Dolf Henkes (bezit RCE) gefilmd voor Al Jazeera TV

Al Rewaq op zondagmiddag

Theater Rotterdam verbouwd tot Verhalenhuis 
voor At Home, Everywhere aankomstdiner 



2.1 Explosieve groei,  hoe nu verder
Onze groei is explosief. In vijf jaar verdubbelde de 
bezoekersstroom, alleen al op onze thuisbasis. We 
zijn elke dag open. Het aantal obligatiehouders 
groeide van 33 (in 2012 bij de start) naar 223. In 2018 
werden we vereerd met de 51ste Laurenspenning, 
en landelijk geldt het Verhalenhuis als voorbeeld 
voor het verbinden van individuen en groepen rond 
de immateriële waarden van erfgoed in de stad. 

                                                                       2014           2019

Bezoekers (alleen op de thuisbasis) 11.934 25.537

Vrijwilligers 100 185

Obligaties (financiële participaties) 67 223

Samenwerkingspartners 
(organisaties) 51  102

Medewerkers       0 fte 3 fte
                                                                      6 zzp         18 zzp 

Begroting € 316.900 € 964.807

Tabel 1. 
Vergelijking kencijfers Verhalenhuis Belvédère 2014 en 2019

Er wordt met grote regelmaat een beroep op ons 
gedaan door organisaties die zich door onze manier 
van werken willen laten inspireren - lokaal, stede-
lijk, landelijk en zelfs internationaal. Zo ontvingen 
we de Noorse bibliothekenkoepelorganisatie, een 
Braziliaanse museumvereniging en een Marron-
delegatie uit Suriname. We gaven presentaties in 
Pakhuis de Zwijger Amsterdam, het Stedelijk Mu-
seum Schiedam, de Erfgoeddag Zuid-Holland, Van 
Abbe Museum, op Antwerpse symposia en op inter-
nationale conferenties van de RCE. We ontvingen 
de medewerkers van bijvoorbeeld de Bibliotheek 
Rotterdam, de Kunsthal, Museum Rotterdam en het 

Dordrecht Museum als ook van initiatieven uit Den 
Haag, het Amsterdam Museum, het Red Star Line 
en het MAS Antwerpen, de Cultuuralliantie Tilburg, 
Van Eesteren Museum, Casa Sofia Amsterdam, alle 
meemaakpodia van Fonds Cultuurparticipatie, Pro-
biblio, het Nationaal Bibliotheekcongres en meer. 
We houden inspiratiesessies, delen ervaringen, 
kennis, onze ruimte en onze contacten. Onze bood-
schap aan iedereen is om op eigen locatie op eigen 
manier invulling te geven aan (mede)menselijkheid 
in het dagelijkse leven en werken. Er zijn verha-
lenhuizen in Haarlem, Eindhoven, Albrandswaard, 
Kampen, Tilburg, Overijssel, Giessendam, Leeu-
warden en Leidschendam ontstaan. Soms werden 
elementen uit onze programmering overgenomen 
(Leeuwarden en Leidschendam: Al Rewaq; Haags 
Verhaal: groepsportretten en eet- en ontmoetings-
programma’s). In het HBO worden we onderzocht.1  
Internationaal wordt Storyhouse Belvédère in Rot-
terdam besproken op platforms als museumofthefu-
ture.com en Museum 2.0 (Nina Simon). Ook de IABx, 
Jeremy Simons, Lonely Planet en The Guardian 
noemen het Verhalenhuis als de plek waar je naar-
toe moet als je Rotterdam bezoekt. Het bereik van 
wat we doen is veel groter dan de deelnemers aan 
onze activiteiten. We vormen een visitekaartje voor 
de stad en tegelijkertijd blijven we lokaal ingebed, 
een warme huiskamer en neutrale plek in de wijk. 
Van een grassroots initiatief, een kleine vrijwilli-
gersorganisatie groeide het Verhalenhuis naar een 
professionele platformorganisatie waar steeds meer 
nieuwe makers, communities en partners aanhaken.  

Na acht jaar pionieren willen we nu onze manier 
van werken - met onze kernkwaliteiten - borgen en 
tegelijk verdiepen en doorontwikkelen. De verwe-
venheid van locatie, programma, betrokkenheid 
en ondernemerschap leidde niet tot een oneven-
wichtige situatie maar is juist de essentie van wat 
we doen. Het pionieren trok weliswaar een zware 
wissel op de organisatie en zette de continuïteit 

1De Magie van het Verhalenhuis. Over erfgoed, vertelkunst en nieuwe verbindingen. Linda Malherbe met foto’s van Reijngoud Joop, Reinwardt Memorial 
Lecture 2018. Amsterdam: Reinwardt Academie 2019. Het Verhalenhuis werd geanalyseerd in Meer Straatwaarden: een pleidooi voor erfgoedmaken als 
engagement, Riemer Knoop en Michiel Schwarz (red.), Amsterdam: Reinwardt Academie 2019.
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onder druk, maar de aard van het Verhalenhuis is 
dat het altijd wil blijven pionieren en tegelijk een 
netwerk wil maken waar onze geïntegreerde manier 
van werken wordt overgenomen. De uitdaging is nu 
om op kwalitatief hoog niveau om te blijven gaan met 
wat we vanuit betrokkenheid en engagement hebben 
opgeroepen. We willen in 2021-2024 de organisatie 
en professionaliteit versterken, doorwerken met 
nieuwe communities en bestaande relaties met het 
programma dat de afgelopen periode is ontwikkeld – 
dat is de betrouwbaarheid die ten grondslag ligt aan 
al onze relaties. Tegelijkertijd willen we in de diepte 
en breedte doorontwikkelen en onze ervaringen en 
knowhow delen. Dat betekent dat we onze capaciteit 
moeten verruimen, maar wel in een nieuwe maat die 
bij ons en de stad past, als antwoord op de stroom 
van relaties die we aangaan.   

Ons ontwikkelperspectief richt zich daarom op het 
ontwikkelen van die relaties en samenwerkingen 
waar het Verhalenhuis op drijft. Dat betekent uitbou-
wen van programma-activiteiten die de afgelopen 
jaren met succes zijn gerealiseerd, en tegelijkertijd 
investeren in het netwerk en de ‘culturele infrastruc-
tuur’ die met onze deelnemers en partners is opge-
bouwd. 

2.2 Context en betekenis
Als ‘meemaakhuis’ en ‘verbindingshuis’ is het 
Verhalenhuis een voorbeeld van een nieuwe prak-
tijk, die drijft op de opkomende cultuur van inclusie, 
deelname en delen. Het is dit model van een nieuwe, 
gelokaliseerde inclusieve praktijk dat ook elders aan-
slaat - nu al in Den Haag, Leidschendam, Vlaardin-
gen, Schiedam en Leeuwarden, en steeds meer. Onze 
nieuwe methodiek van tentoonstellingen maken, die 
erfgoed uit de stads- of landscollectie positioneert in 
een relevante context, maakt dat erfgoed toeganke-
lijk voor niet-regulier publiek. Het ontwikkelen van 
nieuwe methodieken kenmerkt de werkwijze van het 
Verhalenhuis.

De innovatieve kracht van deze manier van werken 
ligt in de inclusieve en participatieve praktijken. De 
behoefte vanuit gemeenschappen om erkenning, 
deelname en eigenaarschap, juist ook in de cultuur, 
ervaren we dagelijks. Wij zoeken niet alleen groepen 
en gemeenschappen in de stad op, ze komen vanwe-
ge de uitnodigende thuisbasis en ervaring ook steeds 

vaker vanzelf binnen. In die zin zijn wij een voor-
beeld van een internationale makerscultuur, zoals 
het Etsy-platform en de FabLabs - nieuwe cultuur-
praktijken waar delen en co-creatie sleutelbegrippen 
zijn. De scheiding tussen cultuurmakers en publieken 
vervaagt. Bewoners en gemeenschappen worden co-
producenten en scheppen nieuwe cultuurvormen. De 
scheidslijnen tussen conventionele kunst- en cultuur-
instellingen en andere stedelijke ontwikkelingen ver-
dampen - de ‘interconnectiviteit’ uit het Rotterdamse 
cultuurbeleid. Vragen rond erfgoed en de identiteit 
van een plek zijn verbonden met processen van ‘stad-
maken’. Het wemelt van nieuwe dwarsverbanden, 
crossovers en samenwerkingen, waar de programme-
ring van Verhalenhuis een voorbeeld van is, door als 
cultuurmaker en actief platform continu verbindingen 
in de stad te maken.  

2.3 Ontwikkeling: verdiepen en verbreden
De komende periode willen we verdiepen, verbreden, 
professionaliseren en de impact vergroten; dat is 
iets anders dan een conventionele schaalvergroting: 
‘meer van hetzelfde’. Als een productiehuis en als 
een verbindingshuis willen we de infrastructuur die 
we sinds 2012 ontwikkelden bestendigen en laten 
meegroeien, langs drie lijnen. 

- ‘capaciteit’ vergroten om de pionierorganisatie die 
we nog steeds zijn duurzamer te beheren en activi-
teiten te ontplooien in de maat van wat er de afgelo-
pen jaren is gebeurd;

- groeien in bereik door netwerken, onze impact ver-
breden naar meer gemeenschappen; nieuwe “ont-
wikkelaars” laten aanhaken als ambassadeurs naar 
onze relaties; daarvoor is een coöperatief netwerk 
nodig, dat faciliteert en kennis en know how borgt.

- doorontwikkelen in een leerfunctie (‘Belvedere-
School’): om ons netwerk, ons zelf en de samenleving 
meer toe te rusten voor nieuw publiek, een andere 
blik en meerstemmigheid. (a) talentontwikkeling van 
nieuwe makers uit de communities met vaardighe-
den zoals interviewen, editen, tentoonstellingmaken, 
ontwerpen en doceren; (b) overdracht aan anderen 
uit de cultuursector van ‘Verhalenhuisvaardigheden’, 
zoals luisteren, relaties onderhouden en principes 
als ‘starten met geven’, gebaseerd op empathisch 
werken, wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

Onze opgave is, kort gezegd, een solider basis leg-
gen onder wat we tussendoor en onbetaald teweeg 
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brachten. Met onze nieuwe manier van werken zijn 
we zowel mensen duurzaam gaan bereiken die nor-
maal niet aangeraakt worden als geven we nieuwe 
makers en de (meer traditionele) sector tot ver bui-
ten de stad inspiratie en delen we know how voor 
het samenwerken aan een cultuur die voor onze tijd 
kennelijk essentieel is. 

We achten de steun van Cultuurplan Rotterdam 
middels een bijdrage van € 300.000 per jaar en de 
steun van het Rijk in het kader van een ontwik-
kelinstelling met € 300.000 per jaar (52% van de 
totale begroting) noodzakelijk om de borging en 
versterking, doorontwikkeling en verdieping van 
het Verhalenhuis zoals beschreven te realiseren.
   

12



ISK Klas de Hef volgt keuzevak ‘nieuwe en oude Rotterdammers’

Rafiq en Zohra in de Verhalenkeet

Adnan Alaoda en muzikanten in Al Rewaq



3.1 Fundament
Afgelopen tijd hebben we vijf werkvormen ontwik-
keld die in 2021-2024 de pijlers onder het Verhalen-
huis vormen. Daarmee bedienen we gemeenschap-
pen op maat en duurzaam, kunnen we nieuwe 
relaties aangaan en bestaande versterken. Die 
werkvormen vullen we verder in en laten we groeien. 
We beschrijven ze hieronder kort (a-e), plus wat we 
ons voornemen de komende tijd op elke pijler te 
doen. Wij voegen er twee aan toe, die van een iets 
ander karakter zijn. In de bestaande werkvormen zit-
ten een aantal gemeenschappelijke elementen die we 
apart willen versterken. Dat is het netwerk waarin de 
‘verbinders’ fungeren die ze ontwikkelen en uitvoe-
ren, in de vorm van een ontwikkelaarscollectief, een 
coöperatie (f). Ook willen we onze praktische kennis 
verstevigen om die duurzaam te kunnen delen; dat 
doen we door middel van een ‘BelvédèreSchool’ (g).

3.2 Programma-activiteiten: zeven pijlers 

a) luisterverhalen: ‘oral history’ in een schaftkeet
Met onze mobiele Verhalenstudio, een tot audio-stu-
dio omgebouwde schaftkeet, reizen we naar de men-
sen toe om hun levensverhalen op te nemen. De keet 
is aantrekkelijk voor iedereen, van alle leeftijden en 
achtergronden, en geschikt om alle wijken en straten 
te bereiken. Iedere opname duurt minimaal een uur, 
wordt getranscribeerd en wordt als onderdeel van de 
stadsgeschiedenis in het Stadsarchief opgenomen. 
We monteren fragmenten van individuele verhalen op 
thema tot een ‘luistervoorstelling of ‘luisterportret’. 
Deze voorstellingen zijn ontmoetingsprogramma’s: 
mensen worden met hun eigen verhaal hoor- en 
zichtbaar gemaakt en tegelijkertijd met anderen 
verbonden. Het verhaal van de stad of een gemeen-
schap wordt zo door bewoners zelf doorgegeven. Het 
gezamenlijk beleven van de verhalen, via stille-disco 
hoofdtelefoons in de vorm van een theatervoorstel-

expositiefeuilletons

Verhalen in de klas

VluchtschrijVers-in-residentie

Verhalenstudio’s
(oral history)

Volkskeukens ontwikkelaarscollectief 
nieuwe erfgoedmakers

BelVÉdÈreschool

 
Figuur 3. Nieuwe vormen van erfgoed- en cultuurmaken voor een meer verbonden stad.

HoofDStUk 3

HEt fUNDAMENt, WERkEN MEt zEVEN PIJLERS
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ling, is essentieel voor de ontmoeting. En verhalen 
leveren verhalen op: ze nodigen uit tot vertellen en 
contact met anderen. De audiocompilaties krijgen 
daarna een breder bereik via podcasts, luisterpublica-
ties en voorstellingen.

De afgelopen jaren zijn ruim 500 mensen op deze 
wijze geïnterviewd. Daarvan zijn 50 podcasts c.q. 
luistervoorstellingen gemaakt en 15 luisterboeken/
publicaties verschenen. Vanaf 2016 ontwikkelden 
we een professionele werkwijze voor interviewen, 
transcriberen, selecteren, editen en presenteren. Voor 
verwerking en duurzame ontsluiting werken we sa-
men met het Stadsarchief en in het NWO-onderzoeks-
netwerk oral history & spraakherkenning CLARIAH 
(met DANS, EUR en het NIBG). Het Verhalenhuis gaat 
met de verhalenkeet verder dan zijn inspiratiebron, 
‘Storycorps’ uit de VS, door compilaties te maken, 
verbindingen te leggen en luistervoorstellingen en 
ontmoetingsprogramma’s te organiseren.

Onze thema’s waren heel divers: van straatportretten 
waardoor buren elkaar letterlijk leerden kennen (van 
Heindijk, Hofdijk, het Witte Dorphof tot Kelloggplaats 
en onze thuisbasis Katendrecht); via luistervoorstel-
lingen over de Brandgrens en de Wederopbouw van 
de stad die generaties Rotterdammers en nieuwko-
mers aan elkaar verbonden; tot  verhalen van drie 
generaties Marokkaanse Rotterdammers in samen-
werking met Zuidplein Theater en Rotterdammers in 
oorlogstijd toen en nu (i.o.v. Museum Boijmans). 
Steeds vaker krijgen we verzoeken van bewoners-
groepen zelf, zoals van de werkgroep Park 1943 rond 
het Vergeten Bombardement van 1943, door Museum 
Rotterdam naar ons doorverwezen. Jonge Chinese 
Rotterdammers vroegen ons de verhalen van hun 
pensionerende horeca-ouders te helpen vastleggen. 
Een Moluks jongerencollectief wilde een ode brengen 
aan hun moeders en oma’s. De Estse gemeenschap in 
de stad wilde het honderdjarig bestaan van Estland 
vieren. Allemaal migratiegeschiedenissen in Rotter-
dam waarvan het waardevol is ze vast te leggen en 
door te geven. 

Inmiddels zijn we ook gestart met Joodse verhalen 
en de Syrische verhalen én verhalen uit (sloop)wijk 
de Wielewaal. We zijn de methodiek ook gaan inzet-
ten voor de vrijwilligers van het Verhalenhuis. Hier 
organiseren we de ontmoeting in de opnamestudio 

zelf, met twee personen die elkaar anders niet snel 
tegenkomen.  

Het belangrijkste element van de Verhalenstudio is 
de aandacht en waardering voor individuele mensen. 
Niemand geeft van te voren aan ‘een verhaal’ te heb-
ben. Maar wij vragen, nodigen uit, bellen aan, halen 
over, houden vol…  Uiteindelijk blijkt dat iedereen 
ertoe doet, dat er echt geluisterd wordt, dat werkelijk 
ieder mens een verhaal heeft. De opnames leiden tot 
zelfbewustzijn en trots. Positieve aandacht maakt dat 
men ook nieuwsgierig wordt naar de ander en daar 
meer open voor staat. Na een luistervoorstelling willen 
ook anderen in een straat, in een wijk of gemeenschap, 
geïnterviewd worden. Nergens in de hedendaagse stad 
staat op een plek het luisteren naar elkaar zó voorop. 
Burgemeester Aboutaleb stelde in 2017 in het Verha-
lenhuis: ”Als alle mensen zouden luisteren naar elkaars 
verhalen, zouden er geen vreemdelingen meer zijn.”

Ambities 2021-2024:
De Verhalenstudio wil deze langlopende lijn verder 
invullen en ontwikkelen. Er komen steeds nieuwe 
vragen naar vastlegging. Voor de komende periode 
ontvingen we die uit de Roma-gemeenschap en ook 
met betrekking tot Indische verhalen en levensverha-
len van ongedocumenteerden tot en met verhalen van 
de Rotterdamse havenarbeiders van toen en nu. Voor 
inbedding en context werken we samen met Theater 
Zuidplein, theatergroepen als Hotel Modern en Wat 
we Doen/Floris van Delft maar ook sectoroverstijgend 
zoals met lokale radio, huizen van de wijk, welzijns- 
en onderwijsinstellingen.

We willen:.
•	de	komende	periode	ca.	1.000	verhalen	opnemen.
•	de	toegankelijkheid	en	zichtbaarheid	van	het	aanbod	

en de ‘collectie’ online via digitale platforms en pod-
casts verbeteren.

•	de	luistervoorstellingen	actief	bij	groepen	en	gemeen-
schappen brengen en verbinden aan evenementen en 
organisaties. Er kunnen zelfstandige tournees uitgezet 
worden, maar de verhalen kunnen ook inhoud of ver-
dieping geven aan activiteiten van anderen (denk aan 
museumcollecties, documentaires, boeken of theater-
voorstellingen).

•	via	scholing	en	outreach	niet	alleen	verhalen	maar	ook	
skills overdragen (via de BelvédèreSchool) t.b.v. een 
breder bereik, vooral binnen gemeenschappen zelf.
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Om dit te bereiken – verhalen ophalen is onze kern – 
moet de capaciteit versterkt worden van productie (op 
locatie), redactie (research, training communities) en 
verduurzaming (CLARIAH). Hiervoor zijn geen midde-
len aanwezig bij de bewonersgroepen, migrantenge-
meenschappen of zelforganisaties zelf.2  Eerder werd 
dit allemaal gedaan door een enkele parttime curator 
Verhalenstudio, die werd betaald door bijdragen van 
Stichting Bevordering van Volkskracht.

b) expositiefeuilletons en andere nieuwe 
tentoonstellingsvormen
We stellen jaarlijks in het Verhalenhuis 6 tot 8 exposi-
ties samen, waarin levensverhalen uit de hedendaag-
se stad via fotografie, erfgoed en beeldende kunst 
worden gekoppeld aan grotere thema’s uit de actuele 
stadsgeschiedenis. We werken altijd samen met be-
woners en met een culturele speler voor inhoudelijke 
verdieping of voor bruiklenen. De tentoonstellingen 
zijn van museale kwaliteit en vormen tegelijkertijd 
‘werkexposities’: een middel om de verbinding met 
een (nieuwe) gemeenschap te ontwikkelen en het 
vertellen van verhalen te bevorderen. Daarom ontwer-
pen we ook vernieuwende tentoonstellingsvormen, 
zoals het expositiefeuilleton. Dat is een tentoonstellin-
genserie vanuit persoonlijke verhalen van bewoners 
in combinatie met bruiklenen van b.v. de collectie Dolf 
Henkes (in rijksbezit: RCE). Vanuit het principe dat 
verhalen altijd verhalen opleveren, is de inhoud van 
de tentoonstellingen niet (geheel) van te voren vast 
te leggen. De vorm of de programmering moet flexibel 
zijn om te kunnen reageren op inbreng van bezoekers 
aan het Verhalenhuis. Dus: telkens nieuwe mensen, 
nieuwe gemeenschappen en nieuwe verhalen - met 
nieuw werk uit de RCE-collectie. Het is een feuilleton: 
afleveringen in een participatief verhaal. Zo werden 
onder meer Rotterdamse Grieken, Antilliaanse Zui-
derlingen, Chinese restauranthouders, oorlogsvluch-
telingen en wederopbouwkinderen van nu zichtbaar 
gemaakt en aan het erfgoed van Henkes verbonden. 
Al zo’n 150 werken kwamen hiervoor uit het depot 
van de RCE - die nooit of bijna nooit uitgeleend wor-
den. Het Mondriaan Fonds vindt deze werkwijze “van 
voorbeeldstellende aard voor het Nederlandse veld.”

Ambities 2021-2024:
•	De feuilleton-vorm biedt een lange lijn, met kansen 

voor ontwikkeling en verdieping, en tevens voortzet-
ting van een unieke samenwerking. We organiseren 
minimaal twee afleveringen per jaar. Zo zijn er steeds 
meer werken uit de collectie Henkes (3500 werken) 
zichtbaar op de locatie waar hij ze ooit maakte. Daar-
mee komt ook zijn droom van een Henkes Museum op 
Katendrecht dichterbij. De RCE noemt samenwerking 
met het Verhalenhuis nu als best practice van om-
gang met bruiklenen in niet-museale organisaties.3  

We denken dat deze ervaringen ons geschikt maken 
als bruikleennemer en voor het vaker inzetten van de 
Rotterdam Collectie t.b.v. verbindingen met gemeen-
schappen van nu. Werken komen dan uit het depot en 
brengen de Collectie tot leven in een uitnodigende, 
verhalende context.

•	Rekwisietenkabinet, een experimentele, participa-
tieve tentoonstellingsvorm, ontwikkeld in 2019, met 
Gabby Bakker (theatermaker) en Alexandra van Don-
gen (Museum Boijmans): een kruising tussen exposi-
tie, theater en levensechte verhalen. Voor deelnemers 
was deze combinatie van verhalen en objecten van 
stadbewoners met werk van o.a. Kees van Dongen, in 
de vorm van een theatrale vertelling en wijkwande-
ling met ontmoetingen, een verrassende en leerzame 
ervaring - waardoor we dit experiment ‘op het reper-
toire’ willen houden en verder ontwikkelen.

•	Co-curator Het Verhalenhuis werkt steeds vaker als 
(co-)curator van een tentoonstelling op locatie met 
grotere partijen als Wereldmuseum en met/voor klei-
nere organisaties en gemeenschappen, zoals stichting 
Loods24 en stichting Dan Hua. Ondanks het ontbre-
ken van budget vinden wij het van groot belang ons 
te verbinden met de betrokken gemeenschappen en 
samen nieuwe expositievormen te ontwikkelen. Zo 
is met de Chinese gemeenschap een kleine, perma-
nente ruimte aan de Rotterdamse Diergaardesingel 
in gebruik genomen: SPACE101. Bezoekers kunnen 
daar kennismaken met verhalen, kunst en cultuur van 
Chinese Rotterdammers en vice versa. Deze ‘educa-
tieve dependance’ van het Verhalenhuis is ontstaan 
op initiatief van ontwikkelaar, verbinder en beeldend 
kunstenaar Fenmei Hu. Dit faciliteren maakt dat we 
een continue, open verbinding hebben met de Chi-
nese gemeenschap Het initiatief viel op: minister van 

2 Van Museum Boijmans is wel eens een extra financiële bijdrage ontvangen.
3 https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/bruiklenen-aan-niet-museale-organisaties, 2019
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Engelshoven bezocht SPACE 101 in het kader van 
de UNESCO-regeling t.a.v. immaterieel erfgoed in de 
context van de Kruiskade. Deze manier van werken 
met exposities ‘bij gemeenschappen thuis’ gaan we 
verder ontwikkelen, verduurzamen en uitbreiden.

•	Kunstenaarshuizen. De renovatie van het inpandige 
museum van fotografenechtpaar Wally Elenbaas en 
Esther Hartog wordt in 2020 opgeleverd. Het huis is 
gedurende de verbouwing dagelijks open geweest 
en veelvuldig bezocht door groepen en bezoekers 
met een rondleiding. Het verhaal spreekt tot de ver-
beelding. Het museum krijgt straks een permanent 
lokaal verhaal, een bibliotheek en een werkkamer 
annex atelier plus een flexibele programmering. 
Hierin zijn verhalen van Katendrechters verweven, 
maar Wally en Esther worden ook internationaal 
gepositioneerd. 

 Het Elenbaashuis staat nog voor iets anders. We 
worden steeds vaker benaderd om de verhalen, 
het werk of nalatenschappen van individuele Rot-
terdamse kunstenaars en sleutelfiguren zichtbaar 
te maken (stadschroniqueur Herman Moscoviter, 
wederopbouwkunstenaar Henk de Vos). Ook de RCE 
verwijst door naar het Verhalenhuis voor het tonen 
van artistieke nalatenschappen (b.v. Harry Sengers). 
Samen met het Chabot Museum gaan we verken-
nen hoe kunstenaarsateliers, -huizen en -collecties 
via verhalende presentaties bewaard, ontsloten en 
verbonden kunnen worden. We laten ons inspireren 
door Orhan Pamuk’s museummanifest (2012): Het is 
menselijker om ons bescheiden musea voor te stel-
len die de wijken en straten en de naburige wonin-
gen en winkels tot elementen van de tentoonstelling 
maken.
 

c) Migratieverhalen als dagelijkse activiteit 
in de Volkskeuken
Met de Volkskeuken is het Verhalenhuis een levende 
uitvalsbasis en centrale ontmoetingsplek. Steeds 
komen er nieuwe mensen en nieuwe groepen die 
daarbuiten nauwelijks in aanraking komen met 
kunst en cultuur in de stad. Migratieverhalen zijn 
een dagelijkse activiteit geworden.
De Volkskeuken is een ontmoetingsprogramma 
rond identiteit en erfgoed. Daar nodigen we Rot-
terdammers uit te koken voor publiek, en daarmee 
hun eten, gewoonten, rituelen, geuren en smaken 
te delen en tegelijkertijd hun migratieverhalen te 
vertellen. Het narratieve wordt gecombineerd met 

ontmoeten en samen eten. Rotterdam is thuishaven 
voor 206 verschillende nationaliteiten. Die willen 
we zichtbaar maken door laagdrempelige ontmoe-
tingen en uitwisseling. We maken programma’s met 
gastkoks die worden voorbereid met interviews, 
verzameling van beeldmateriaal en vertelcoaching. 
Afhankelijk van de gastkok c.q. hoofdgast kan het 
programma film, muziek, dans of performance bevat-
ten. Gewone Rotterdammers worden door koken en 
vertellen even artiest en hoofdrolspeler, de keuken 
is het podium. De aanwezige gasten zijn deelne-
mer aan het verhaal, de ontwikkeling en de impact 
ervan. Bezoekers en spreker worden met elkaar 
verbonden in de stad van aankomst, Rotterdam. 
Het aantal etniciteiten in de stad waarmee in het 
Volkskeukenprogramma kennis kon worden ge-
maakt groeide met 12 per jaar tot 63 in 2019, waar-
onder Oeigoeren, Esten, Sri Lankanen, Chilenen, 
Hakka-Chinezen en Marrons. Rond de Volkskeuken 
ontstaan ook regelmatige samenwerkingen met 
kleinere culturele partners als bijvoorbeeld stich-
ting KUNSTENISRAËL, de Eritrese stichting Lemat, 
Zona Franca, stichting Seedz, stichting Helderheid, 
Lychnari Magazin, Christian Roma Support, stichting 
Culture Unlimited.

Er zijn verschillende uitingen: van avonden met 
driegangendiners en een uitgebreid verhaal van de 
hoofdgast tot aan programma’s of lunches waarin 
als voorgerecht foto’s een kort beeldend verhaal 
vertellen. En van het vieren van elkaars feestdagen 
tot en met het publiek maken – het van binnenuit 
meebeleven - van persoonlijke feesten. Ook wordt 
in de uiteenlopende samenwerkingsverbanden 
via de Volkskeuken een toegevoegde waarde aan 
evenementen en producties van nieuwe makers in 
de stad gecreëerd. Speciaal voor het onderwijs zijn 
daarnaast educatieve varianten ontwikkeld, waarbij 
hbo-groepen samen Volkskeukens organiseren of 
basisonderwijsgroepen een Volkskeuken in de klas 
krijgen van de (vrijwillige) gastkoks.  

Ambities 2021-2024:
· De komende jaren zullen we jaarlijks minimaal 6 

nieuwe gemeenschappen/groepen vinden en de 
keuken en het podium bieden.

·  Vanaf 2020 beschikken we over een extra ruimte: 
de Volkskeukenstudio, een tot kook- en verhalen-
studio omgebouwd winkelpand, voor Rotterdam-
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mers die meer dan eenmalig als gastkoks willen 
‘optreden’. Daarvoor biedt het Verhalenhuis zelf te 
weinig ruimte. De keuken/studio krijgt een publieke 
functie en wordt ook uitvalsbasis voor het werken 
op locatie. Het zal vooral ook een educatieve ruimte 
zijn, voor ontmoetingen, kennismaking en uitwis-
seling tussen gastkoks onderling. Voor het leren en 
het ontwikkelen worden er workshops, trainingen 
en lessen gefaciliteerd alsmede voor het vastleggen 
en presenteren/doorgeven van elkaars verhalen, 
rituelen en gebruiken.
 
d) Vluchtverhalen en een writer-in-residence voor de 
nieuwste verbindingen
In ons gastenverblijf onder de hanenbalken bie-
den we jaarlijks onderdak aan een Vluchtschrijver. 
Samen organiseren we activiteiten voor ontmoeting 
met Rotterdammers, op maat gemaakt en passend 
bij de aard en het karakter van de schrijver van dat 
jaar. We gaan het uiterst verrassende verblijf van 
de eerste twee schrijvers-in-residence, de Syrische 
Adnan Alaoda en de Iraanse Hamed Ahmadi, de 
komende vier jaar vervolgen. Daarvoor putten wij 
uit de inspirerende spin offs van met name Adnans 
verblijf, die met zijn interactieve podiumprogramma 
Al Rewaq een baken van troost en hoop voor de Syri-
sche vluchtelinggemeenschap in ons land is. Ook 
gaan we actief putten uit het internationale steden-
netwerk ICORN (International City of Refugee Net-
work), waartoe wij namens de gemeente Rotterdam 
toetraden. Rotterdam betaalde het lidmaatschap, 
Verhalenhuis Belvédère het verblijf, het levenson-
derhoud en alle activiteiten rondom de schrijver. 
Onze stichting is daarmee de enige particuliere 
organisatie die in ICORN als verantwoordelijk 
aanspreekpunt optreedt, de overige steden worden 
vertegenwoordigd door gemeentelijke diensten.

Ambities 2021-2024
•	Het	Al	Rewaq-programma	onder	leiding	van	Ad-

nan Alaoda willen we de komende periode verder 
invulling geven en ontwikkelen. Afhankelijk van 
de verblijfsvergunning van Alaoda organiseren we 
minimaal vier edities in het jaar. Onze eerste gast-
schrijver trok sinds zijn komst in 2017 onverwacht 
veel bezoekers met de Al Rewaq: een ontmoetings-
programma met Syrische én Nederlandse schrijvers, 
dichters en podiumkunstenaars, zowel professionals 
als amateurs. De Syrische gemeenschap in Rot-

terdam voelt zich gezien en stelt zich open voor 
Nederlandse en Rotterdamse cultuur. Op het kleine 
Belvédère-podium ontstaan uitzonderlijk hoogwaar-
dige optredens. Dankzij de ontmoetingen worden 
wederzijds vooroordelen bijgesteld en ontstaan 
nieuwe samenwerkingsverbanden. De werking 
van het gastenverblijf en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten is beschreven in het essay ‘Hier is daar, 
daar is hier – Verhalenhuis als vrijstaat’ van Esseline 
van de Sande, die Aloada een jaar volgde. Het essay, 
ook in het Engels en Arabisch, beschrijft de impact 
die het programma op de Syrische gemeenschap en 
Rotterdam heeft. 

•	Het	is	niet	gemakkelijk	om	voor	het	permanente	
gastenverblijf financiering te vinden, wegens de 
thematiek van de telkens wisselende vluchtschrij-
ver. Verhalenhuis Belvédère doet er alles aan om 
de stad Rotterdam binnen het ICORN-netwerk een 
Vluchtstad te doen blijven en de jaarlijkse ontvangst 
van een Vluchtschrijver in Rotterdam te realiseren. 
Samen met Amsterdam probeert Rotterdam van het 
rijk (Letterenfonds) als tweede vluchtstad financieel 
gesteund te worden. Daarnaast verkennen we met 
Stichting Droom & Daad hoe we de ontvangst van 
twee vluchtschrijvers in Rotterdam mogelijk kun-
nen maken, één in het Verhalenhuis en één in het 
Veerhuis aan de overzijde van de rivier, eigendom 
van Droom & Daad.

e) Verhalenhuis in de klas, vertelkunst op maat 
voor het onderwijs
Het Verhalenhuis fungeert als een sociale en cul-
turele leeromgeving voor en met medebewoners. 
Het is een laagdrempelige plek met ‘vrije ruimte’, 
waar onderwijsgroepen graag komen: leerlingen en 
docenten uit basis-, voortgezet en hoger onderwijs. 
Ook internationale schakelklassen (ISK) putten er in-
spiratie om (persoonlijke) verhalen uit te wisselen en 
te doceren over de alledaagse cultuur van de stad, 
superdiversiteit en identiteit. Over de ander ontmoe-
ten én over luisteren en vertellen.

Het speciaal ontworpen vak Vertelkunst voor ISK, 
geïnitieerd in 2017, wordt inmiddels op maat met 
de ISK-scholen in Rotterdam verder ontwikkeld. Wij 
ontwikkelen programma’s vanuit educatieve vragen 
samen met docenten. Zo worden de programma’s 
gedragen door de school en zijn ze meer dan een 
eenmalig evenement. Met het Wolfert College zijn 
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we zelfs een vast educatief partnerschap aangegaan 
(buitenschoolse en binnenschoolse programma’s) 
waarbij ontmoeting, verbinding met de stad, taal-
ontwikkeling en erfgoed centraal staan. Zo bezochten 
leerlingen voor het vak aardrijkskunde bewoners op 
Katendrecht thuis, is voor het vak Nederlands een 
vertelkunst-lessenserie ontwikkeld rondom familie-
verhalen, maakten we met de vakdocent Kunst en 
Museum Boijmans samen, een excursie over het erf-
goed van de leerling en kregen docenten middels een 
Chinees Verhalencafé meer informatie over en inzicht 
in hun Chinese leerlingen. 
 
Onze programma’s gaan altijd over de leerlingen zelf 
en komen tot stand in samenwerking met partners uit 
de stad. Ze sluiten aan bij andere programmalijnen of 
activiteiten van het Verhalenhuis. Zo bieden we he-
dendaagse vluchtverhalen in de klas voor het primair 
onderwijs en ontmoetingen met het onbekende voor 
het (v)mbo onderwijs. Samen met stichting Loods 24 
brengen we aan de hand van Holocaustverhalen VO-
scholieren in verbinding met anderen in de stad, met 
een andere geschiedenis. De samenwerking met erf-
goedinstellingen in de stad wordt gefaciliteerd door 
onze deelname aan de Erfgoedcoalitie 010. Daarin 
worden erfgoededucatie en 21e-eeuwse vaardighe-
den met elkaar verbonden, en kunnen we voor basis-
schoolleerlingen lessen op maat samenstellen.

Ambities 2021-2024:
•	Wij	zetten	volop	in	op	de	unieke	werkwijze:	educa-

tieve programma’s ontwikkelen samen met docenten 
vanuit de behoefte en educatieve vragen van de 
leerlingen. We schuiven aan bij docentenvergaderin-
gen om vragen op te halen en samen te werken aan 
educatieve programma’s die aansluiten op binnen-
schoolse doelstellingen. We ontwikkelen vaste part-
nerschappen en ‘adopteren’ scholen en leerkrachten 
om samen tot waardevolle onderwijsprogramma’s te 
komen, die door de school worden verankerd in het 
onderwijsprogramma. Het Verhalenhuis wil in 2024 
als vaste educatiepartner ingebed zijn bij drie ver-
schillende Rotterdamse ISK-scholen en zal daardoor 
jaarlijks minimaal 150 ISK leerlingen bereiken.

•	Wij	faciliteren	ontmoetingen	binnen	en	buiten	zijn	
muren voor 1.500 leerlingen per schooljaar.

•	Wij	maken	de	komende	vier	jaar	programma’s	voor	
minstens vijf scholen waar cultuureducatie anders 
niet zonder meer gebeurt.

•	Voor	al	deze	activiteiten	geldt	dat	ze	bottom-up	zijn	
ontstaan en dat we het werk van een educator niet 
begroot hadden. Tot nu toe zijn onze educatieve ac-
tiviteiten via externe fondsenwerving en veel vrijwil-
lige inzet mogelijk geweest. Voor de toekomst is het 
noodzakelijk de educatie voor onderwijsgroepen ook 
financieel te verankeren.

f) en g) leren en delen
De volgende twee pijlers betreffen een nieuw soort 
activiteiten, waarvan elementen altijd al in onze 
bestaande activiteiten voorkwamen. Die willen we 
op een hoger plan tillen en tegelijk een steviger basis 
geven. Wij vinden dat we optimaal werken wanneer 
we onze kennis, kunde en netwerken inzetten voor 
een combinatie van leren en delen. We kiezen dan 
voor het opzetten van een netwerk van lokale ambas-
sadeurs in de vorm van een ontwikkelaarscollectief (f) 
en het organiseren van een open vorm van overdracht 
en delen in een BelvédèreSchool (g).

f) nieuwe erfgoedmakers, faciliteren van een 
ontwikkelaarscollectief
Het Verhalenhuis groeit, de behoefte aan samen 
maken en deelnemen aan activiteiten neemt toe, 
zowel op de thuisbasis als op locatie. Er komen 
meer locaties en gemeenschappen bij en de vraag 
van buiten naar onze expertise groeit. We zijn meer 
dan een pand of bestemming gebleken: we zijn een 
productiehuis dat vanuit verschillende disciplines en 
met zoveel mogelijk uiteenlopende gemeenschappen 
initiatieven neemt en kansen aanpakt. We facilite-
ren positieve rolmodellen en sleutelfiguren binnen 
gemeenschappen: als community organisers c.q. 
verbinders. Met hen ontwikkelen en presenteren we 
verhalen bij, met, voor en door de gemeenschappen. 
Met hen realiseren we exposities, luistervoorstel-
lingen, volkskeukens en onderwijsprogramma’s op 
locatie; met hen ontwerpen we nieuwe edities en 
vormen, vullen die in en voeren ze uit.

Het Verhalenhuis wil flexibel en met meer ruimte voor 
het ongeplande, functioneren dan traditionele cultu-
rele instellingen. Tegelijkertijd ondergaan we door de 
samenwerking met langdurige investeerders een ont-
wikkeling van institutionalisering (werken met vaste 
procedures en een economisch verdienmodel). Om 
onze dynamiek te behouden én de organische aanwas 
recht te doen, moeten we een innovatieve facilite-

19



ring ontwerpen. We willen de organische gegroeide 
samenwerking met sleutelfiguren van verschillende 
communities organiseren in een ontwikkelaars-
collectief.

Ambities 2021-2024:
•	We	introduceren	een	ontwikkelaarscollectief, een 

platform- of netwerkorganisatie waarop mensen met 
eenzelfde missie en visie kunnen aanhaken en mee-
doen. We faciliteren zeven urban curators en nieuwe 
erfgoedmakers met het ontwikkelen van nieuwe 
vormen van cultureel engagement, Verhalenhuisstijl. 
Voorbeeld is Fenmei Hu in Space101 (zie boven).

•	Dit	makerscollectief	faciliteren	we	met	een professio-
neel ondersteuningsbureau: een vast team voor com-
municatie, financiering, office en productie. Hiervan 
kunnen alle ontwikkelaars gebruik maken en verder 
groeien. 

•	Zo	kunnen	we	een	uitgebreide	kern	faciliteren	die	op	
meer onregelmatige basis meedoet. Als voorbeeld 
dient een vraag uit Rozenburg om Vanja Pavlovic te 
ondersteunen. Zij organiseert lokaal programma’s om 
Rozenburgers zichtbaar te maken en mensen met el-
kaar te verbinden met haar project Tafelverhalen dat 
nauw aansluit bij de visie, werkwijze en werkvormen 
van het Verhalenhuis. Zij zoekt een ‘zielsverwante’ 
organisatie om niet meer alleen en op ad-hoc basis 
te opereren, bijvoorbeeld via steun in communicatie, 
productie en financiering. Doel: ieder jaar haken er 
minimaal 2 nieuwe erfgoedmakers/ontwikkelaars 
vanuit verschillende communities aan.

g) Belvédèreschool voor een (internationale) familie 
van verhalenhuizen
Alle activiteiten hebben we van meet af aan samen 
met andere partijen uitgevoerd. Het Verhalenhuis 
staat of valt immers met samenwerkingen, zoals met 
Museum Boijmans en het Wereldmuseum, beide duur-
zame deelbeheerders van de Collectie Rotterdam en 
gezagvolle platforms voor betekenisvol engagement. 
Met het Stadsarchief werken we aan het formeel bor-
gen van de bij ons openbaar gemaakte, persoonlijke 
documentatie. Ook zijn we trots op onze duurzame 
relatie met de RCE, voor en met wie het Verhalenhuis 
een interactieplatform is geworden dat nieuwe bete-
kenis geeft aan de belangrijke rijkscollectie-Henkes. 
We ontdekten wel dat een optimale verhouding tot 
de veel grotere en oudere zusterinstituties vaak een 
andere tijdshorizon en kennis en vaardigheden vergt 

dan wij gewoon zijn. Anderzijds weten we zeker dat 
de via ons bijeengebrachte objecten en documenta-
ties, met name de audio-opnames van vertelde ver-
halen, uiteindelijk veilig en in intellectueel en fysiek 
opzicht optimaal verzorgd hun plaats zullen vinden in 
de instituties van het stedelijk geheugen.

Steeds vaker wordt er ook een beroep op ons gedaan 
door organisaties die zich door ons of onze manier 
van werken willen laten inspireren - lokaal, stedelijk, 
landelijk en zelfs internationaal. Telkens houden we 
inspiratiesessies, we delen ervaringen, kennis, de 
ruimte, contacten met vooral de boodschap op eigen 
locatie op eigen manier invulling te geven, met aan-
dacht voor de (mede)menselijkheid in het dagelijkse 
bestaan en opereren. 

Ambities 2021-2024:
In de komende periode willen we de relaties met onze 
culturele partners en de rest van het land profes-
sionaliseren door middel van een BelvédèreSchool. 
We willen aandacht en ruimte creëren voor onszelf 
als lerende organisatie die reflectie, verdieping en 
duurzaamheid biedt en zo een breder bereik krijgt. 
Daarmee kunnen we:

- de door ons opgedane kennis, ervaringen en inzichten 
delen met de sector en andere delen van het land en 
internationaal

- ons netwerk van makers en ontwikkelaars delen, die 
we (daartoe toerusten en) aanbieden als docenten of 
co-creator/curator op locatie

- de principes van onze werkvormen, know how en 
vaardigheden overdragen, vooral voor en met (talent-
volle deelnemers uit de) stedelijke gemeenschappen. 
We denken hierbij ook aan een samenwerking met 
Boijmans Lokaal op Zuid.

- ons tegelijkertijd (laten) spiegelen aan de zienswijze 
van de deelnemers en de docenten en zo werken 
aan verdere ontwikkelingen, nieuwe concepten en 
strategieën.
Met de BelvédèreSchool willen we bijdragen aan de 
kwaliteit van werken vanuit mensen en gemeen-
schappen binnen de bredere erfgoed- en cultuursec-
tor in de superdiverse stedelijke samenleving. 

Qua activiteiten ontwikkelen we in 2021-2024:
•	vier	‘verhalenateliers’ op locatie in de gemeenschap-

pen (werkvormen en vaardigheden delen en trainen, 
b.v. Verhalenkeet, interviewen e.d.)

20



•	jaarlijks	een	‘klas of groep’ vormen voor training/
opleiding ‘begeleider in vertelkunst/erfgoedmaker’, 
b.v. óf een week in de zomer óf 4 weekenden gedu-
rende het jaar via open inschrijvingen.

•	op	maat	inspiratiesessies voor medewerkers van 
instellingen, stedelijke coalities, internationale ge-
zelschappen, symposia e.d.

•	een	publiek programma: per jaar een agenda met 
eenmalige colleges (in vervolg op de eerder georga-
niseerde verhalenacademie) in de vorm van tours, 
lezingen, uitwisselreizen (zoals eenmaal eerder 
gedaan via een stedelingen-uitwisseling met Mar-
seille).

•	via	stages en co(curator)schappen, naar analo-
gie van de tweedaagse ‘stage’ door de directeur 
Curaçaosch Museum in Verhalenhuis in 2019 of het 
co-curatorschap van Fenmei Hu in het Wereldmu-
seum in 2020.

•	een	jaarlijkse	opdracht van de Belvedèreschool 
voor een essay gekoppeld aan de thema’s van het 
Verhalenhuis, ter verdieping en reflectie.4

•	Op-	en	uitbouw	van	Jong Historisch Genoot-
schap van de Toekomst (op te richten 2020), t.b.v. 
zichtbaar maken, vastleggen en doorgeven van de 
geschiedenis van de stad vanuit meerstemmigheid 
en in verbondenheid, i.s.m. theaterorganisatie Wat 
We Doen (Floris van Delft).

4 Eerder: Abdelkader Benali, R.T.R.D.M. – een stadswandeling; Esseline van de Sande, Hier is daar, daar is hier – Verhalenhuis als vrijplaats; Carla Tjon In 
van god verlaten oorden – Shenzhen, Hongkong, Paramaribo, Den Haag, Rotterdam – een erfenis van overzeese expansie.
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Expositie Mijn Afrikaanse Oma van familie Akinwole met bruiklenen uit Wereldmuseum

Al Rewaq op zondagmiddag

Wereldvluchtelingendag met Hevien Dahli

Expositie 1002de Nacht van Kees van Dongen

Expositie Curaçao en Katendrecht met Henkes, Raismarie en Archell



4.1. Organisatie 
Het Verhalenhuis maken we samen met een grote 
groep mensen. Iedereen die daaraan bijdraagt,  struc-
tureel of incidenteel, doet dat vanuit zijn/haar eigen 
kwaliteiten en eigenheid maar altijd vanuit de gedeel-
de waarden (zie 1.4). Iedereen die meewerkt heeft in 
het grote geheel van het Verhalenhuis zijn/haar eigen 
rol met taken en verantwoordelijkheden.  

Het Verhalenhuis is een productiehuis en een plat-
formorganisatie: mensen en partijen kunnen langer 
of korter meewerken. Het Verhalenhuis is ook een 
vrijwilligersorganisatie en profileert zich ook zo. Er is 
een compacte betaalde staf, dat als coördinerend team 
het platform faciliteert. De meeste mensen in de staf 
verbinden zich als zzp’er aan Belvédère. 
We werken met vrijwilligers en zzp’ers als makers, 
ontwikkelaars, community organisers en artistieke 
producenten, en met diverse (institutionele) samen-
werkingspartners. We combineren wat professionals 
doen, maar met een eigen drive en authenticiteit, in  
vrijwilligersproducties. Hoewel we werken met vaste 
programmalijnen zijn de verhalen telkens uniek: iede-
re keer doen er weer nieuwe mensen mee. We vinden 
het cruciaal om op die manier te functioneren: met 
elkaar faciliteren en maken we programma’s waarin 
de missie en doelen van het Verhalenhuis gerealiseerd 
worden. Daarnaast delen we in het Verhalenhuis 
elkaars netwerken door een nieuwe sociale structuur 
voor de stad te weven, waarin de menselijke kwaliteit 
voorop staat. 
 
De organisatie bestond anno 2016 uit 3 initiatiefne-
mers, 4 ondersteuners en 3 uitvoerende producen-
ten. De explosieve groei in activiteiten en bezoekers 
maakte al in 2019/2020 uitbreiding noodzakelijk van 
de uitvoerende productie en de productieleiding in 
een daarbij horende werkstructuur. Daar zijn nu een 
ontwikkelaarscollectief en ondersteuningsbureau 
aan toegevoegd. De dagelijkse werkprocessen zijn 
gestroomlijnd en is een ontwerp voorhanden voor een 
logischer indeling van de organisatie (organigram). De 
overlegstructuur is beschreven en kernelementen van 
het HR-beleid uitgewerkt (ontwikkelgesprekscyclus; 

uitgangspunten voor werken met vrijwilligers en sta-
giaires; samenwerken in een ontwikkelaarscollectief).

De organisatie (Figuur 5 op volgende pagina) kent vier 
pilaren:

1. Artistieke en zakelijke leiding (initiatiefnemers).

2. Collectief van ontwikkelaars c.q. nieuwe erfgoedma-
kers die programma’s en activiteiten ontwerpen en 
organiseren. De vaste kern is direct verbonden aan 
de pijlers (Hoofdstuk 3.2). Daarnaast is er een los-
sere, uitgebreide kern van makers die staan voor een 
eigen netwerk en eigen discipline maar die zich graag 
verbinden aan het Verhalenhuis en visie, waarden, de 
plek en netwerken willen delen. Zij doen op een meer 
onregelmatige basis mee, als zzp’er of vrijwilliger. 

3. Ondersteuningsbureau, een compacte vaste staf die 
in het Verhalenhuis de ondersteunende taken uit-
voert: relatiebeheer en communicatie, fondswerving, 
receptie en administratie, huismeesterschap en de 
productie. 

4. Uitvoering: een poule van daghoofden/producenten 
voert de (dagelijkse) evenementen en activiteiten uit 
en stuurt technici, bouwers, chauffeurs, gastvrouwen/
heren (zowel zzp als vrijwillig) per dag/evenement 
aan.

Toelichting op nieuwe onderdelen in de organisatie:

Collectief van nieuwe erfgoedmakers
Een groot verschil met de vorige Cultuurplanperiode 
is dat het ontwikkelaarscollectief dat zich de afgelo-
pen jaren ontwikkelde nu vorm moet krijgen. In het 
collectief is een vaste kern van ontwikkelaars die aan 
de pijlers/programma’s werkt. Daarnaast is er een 
uitgebreide kern van community organisers/verbin-
ders/nieuwe makers die allemaal staan voor een eigen 
netwerk, en eigen discipline maar een meerwaarde 
zien in de verbondenheid aan het Verhalenhuis, het 
gebruik van het huis en/of de werkvormen en het net-
werk. Zij doen op een meer onregelmatige basis mee, 

HoofDStUk 4
oRgANISAtIE & coMMUNIcAtIE

23



Figuur 5. Verhalenhuis Belvédère: organigram

organigram 2021 e.v.
Verhalenhuis BelVédère
produktiehuis, ontwikkelaarscollectief & platform

nieuwe erfgoedmakers/
ontwikkelcollectief
(persoonsgebonden, meerdere rollen mogelijk, zzp/vrijw)

Vaste kern
curator Volkskeuken & thuisprogramma (1 fte)
redacteur Verhalenstudio
ontwikkelaar onderwijsprogramma’s
co-curator tentoonstellingen
Moderator Vluchtstad
schoolleider Verhalenacademie
&

uitgeBreide kern
community organisers, vormgevers en makers         

Bestuur

artistieke & 
zakelijke leiding 

ondersteuningsBureau 
relatiebeheer en communicatie (0,8 fte)
grafische vormgeving & media
programmaadvies & fondswerving
pa leiding & office (0,8 fte)
receptie & administratie (0,8 fte)
Huismeester & ict
productieleiding Verhalenhuis (0,8 fte)

uitVoering
daghoofden/producenten
productie-assistent
technici, chauffeurs, vrijwiligers 
   

* De meeste mensen verbinden zich als zzp’ers aan Verhalenhuis Belvédère. 
Daar waar mensen in loondienst zijn, is de omvang tussen haakjes aangegeven.

Fenmei Hu in Space101
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veelal als zzp’er of middels vrijwillige inzet. Door hun 
eigen netwerk en talenten en vakmanschap mee te 
nemen en in te zetten dragen ze bij aan de versterking 
van het sociale weefsel van de stad. Waar in 2016 de 
drie initiatiefnemers als ‘makers’ optraden, neemt in 
2021-2024 deze nieuwe groep van ontwikkelaars een 
centrale plek in. 

BelvédèreSchool
Met de BelvédèreSchool gaan we aandacht en ruimte 
geven aan een lerende en delende organisatie voor 
reflectie, verdieping en duurzaamheid en met het oog 
op een breder bereik. Daar zal een schoolleider voor 
worden aangesteld die bij de vaste kern gaat behoren. 
We moeten ook rekening houden met aanwas die we 
op het moment van schrijven nog niet bekend is. Van-
uit onze missie en werkwijze is er ruimte om nieuwe 
werkvormen te laten ontstaan.

Ondersteuningsbureau
Voor de flexibele en open-ended manier van functione-
ren willen we innovatief zijn. We blijven zowel pionier 
als worden - noodzakelijk - een beetje een institutie. 
We hebben versterking van onze vaste staf nodig en 
realiseren dat met het inrichten van een professioneel 
ondersteuningsbureau ten dienste van de ontwikke-
laars/makers. In het vorige plan was in al enkele losse 
functies voorzien; deze zijn nu uitgebreid. 

- personal assistent van de leiding / office ondersteunt 
vooral bij de HR en de administratie (back office van 
alle activiteiten en programma’s). 

- productieleider Verhalenhuis overziet en coördineert  
alle producties in en buiten het huis. Hij/zij stuurt de 
daghoofden en producenten van alle evenementen 
aan, maakt de roosters en draaiboeken. 

4.2 Communicatie en bereik
In alle programma’s wordt communicatie actief betrok-
ken. Door het aanspreken en betrekken van sleutel-
figuren en netwerken wordt vooraf gewaarborgd dat 
activiteiten ook worden verspreid en bezocht door de 
doelgroep. Door de vele samenwerkingen worden ook 
telkens nieuwe groepen en netwerken bereikt. Rela-
tiebeheer is een speerpunt binnen de organisatie van 
Verhalenhuis Belvédère. 

We zetten bovendien in op een sterke vormgeving en 
hoogwaardige fotografie als communicatiemiddel, als 
universele beeldtaal. Zo zijn alle uitnodigingen, pro-
gramma’s, nieuwsbrieven, presentaties en verslagen 
voorzien van veel beeld waarin de verscheidenheid en 
de ontmoetingen van het Verhalenhuis zichtbaar wor-
den en zowel een uitnodiging als herkenning bieden.
Voor Verhalenhuis Belvédère is de ervaring, en dan 
mond-tot-mond reclame het meest effectieve commu-
nicatiemiddel en het ambassadeurschap van de vele 
vrijwilligers, obligatiehouders, vertellers en andere 
betrokkenen, deelnemers c.q. bezoekers. Online com-
municatie, website en social media nemen daarbij ook 
een belangrijke plaats in. De verschillende gemeen-
schappen nemen zo het Verhalenhuis mee naar hun 
eigen kanalen en media. Van de Arabische zender Al 
Jazeera, de Griekse NRC tot en met een deur-aan-deur 
verspreidde wijkkrant.

In 2018 heeft het Verhalenhuis op regelmatige ba-
sis informatie naar de herkomst van haar bezoekers 
verzameld, met behulp van Whize (voorheen MOSAIC-
methode), aangeboden door Rotterdam Festivals. Op 
basis van deze insteek, en uitgaande van die gege-
vens hebben we in het prestatieraster een prognose 
opgenomen van de herkomst bezoekers in de ko-
mende jaren Rotterdam 50%, landelijk 30%, regio 10% 
en internationaal 10%. Ook is toen in kaart gebracht 
welke groepen bereikt worden. De grootste publieks-
groep van Verhalenhuis Belvedère in Rotterdam 
vormen de Stadse Alleseters (21% van de bezoekers), 
evenveel als de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters (21%), 
en direct daarachteraan de Stedelijke toekomstbou-
wers (19%). De groep Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 
is een doelgroep die normaliter niet gemakkelijk te 
verleiden is tot cultuurparticipatie. Dit zal ook in de 
komende periode de ambitie blijven. Hiermee onder-
scheidt het Verhalenhuis zich duidelijk van andere cul-
tuurplaninstellingen  en draagt ze bij aan de ambitie 
van de stad om het totaal aantal Rotterdammers dat 
de cultuurinstellingen5  bezoekt te verhogen van 64% 
naar 70%. Daarbij merken we op dat we binnen die 
groep vooral ook eerste generatie migranten en hun 
families betrekken door iedereen actief op te zoeken in 
de eigen omgeving. 

5 Rotterdam Festivals, 2019: ‘Rotterdam, cultuur en publiek bij elkaar gebracht, samen naar een groter publieksbereik’



Het Verhalenhuis is in zijn huidige vorm actief vanaf 
2013 en werd in 2017 opgenomen in het Cultuurplan 
van Rotterdam. Hoewel die bijdrage slechts 2/3 bedroeg 
van wat werd gevraagd, realiseerde de stichting een 
onstuimige groei, waarbij de referentiecijfers over 2017 
en 2018 achterblijven bij die van 2019. Daarom werden 
ook cijfers over 2019 gebruikt voor het opstellen van de 
begroting voor de periode 2021-2024.

Een van de uitgangspunten voor deze begroting is het 
streven te komen tot een fair practice voor alle betaalde 
medewerkers. Om onze doelstellingen te realiseren is 
het noodzakelijk de huidige ‘schil’ van medewerkers te 
honoreren op een wijze die recht doet aan de geleverde 
inzet.

Het Verhalenhuis is nog altijd grotendeels een vrijwil-
ligersorganisatie, maar om de groei van de vraag die op 
het Verhalenhuis afkomt afdoende te beantwoorden en 
om ons kwaliteitsniveau te bewaren is meer inzet van 
betaalde medewerkers nodig, zowel bij de ontwikke-
laars/curatoren als in de ondersteunende functies. 
In 2019 heeft het bestuur de pionierende organisatie 
bedrijfsmatig doorgelicht. De conclusies zijn richting-
gevend voor de komende jaren, met name dat het 
personeelsbestand op peil moet worden gebracht. Om 
die reden is de omvang van het personeelsbestand nu 
gebracht van 9,8 (2017-waarvan 6,8 ZZP) naar 19,7 fte.
(waarvan 15,2 ZZP).

Toelichting
Voor wat betreft de eigen inkomsten is wel aan het 
niveau vastgehouden van 2018, omdat het hogere ni-
veau van 2019 te danken is aan een uitschieter die niet 
structureel is te maken.

De begrote groei in Beheerslasten heeft direct te maken 
heeft met de al in 2018 begonnen uitbreiding van het 
aantal locaties van een naar drie (Space101 en Volks-
keukenstudio), en de daarmee samenhangende stijging 
van huisvestingslasten. Ook is de uitbreiding van het 
personeel in deze groei verdisconteerd.

Voor wat betreft de Activiteitenlasten is niet de 
uitschieter van 2019 als uitgangspunt genomen, maar 

wordt een bescheiden groei ten opzichte van 2018 
voorzien.

Zowel met betrekking tot de bedrijfsvoering als wat 
betreft de prestaties is het Verhalenhuis innovatief en 
ontwikkelt het nieuwe vormen. Dat maakt het presen-
teren van een prestatieraster lastig. Het is ‘proefonder-
vindelijk’ en kan ook niet uitputtend zijn, omdat werken-
derwijs nieuwe ‘producten’ en prestaties ontstaan. Het 
budgetteren van de verschillende onderdelen is dan ook 
een uitdaging en kan alleen op basis van een op de erva-
ring van de afgelopen jaren gebaseerde inschatting. Er 
is geen extern referentiemateriaal beschikbaar, daardoor 
is de begroting tentatief en weerspiegelt de ambities.

Het bij de jaarrekening over 2018 gevoegde prestatie-
raster laat zien hoe complex het is.
Uit de gerealiseerde exploitatie blijkt een heel diverse 
financieringsmix, waaronder onze revolutionaire obli-
gatiehouders, die het Verhalenhuis weerbaar maakt. 
Doordat verder de huisvesting via een gelieerde rechts-
persoon in eigendom is en als bedrijfsmiddel wordt in-
gezet, zijn de bedrijfsrisico’s beperkt. Het verdienmodel 
is gebaseerd op het beschikbaar stellen van unieke faci-
liteiten, waarvan terugkerend gebruik wordt gemaakt. 
De vraag is zo groot dat tot op heden nog geen acqui-
sitie werd gepleegd. Dat  maakt dat de leiding keuzen 
kan maken die samenhangen met de inhoudelijke pro-
grammering. Die programmering ontstaat zo voor een 
belangrijk deel uit verzoeken en opdrachten, maar ook 
op basis van zelfstandige research. Voor de ontwikke-
ling van die research is honorering van de betrokkenen 
een vereiste. Daarbij zijn er nu naast de initiatiefne-
mers een groeiende groep deelnemers/medewerkers 
die voortkomen uit het groeiende relatienetwerk. 

Het blijkt lastig om van de adviesfunctie een verdien-
model te ontwikkelen, omdat de meeste musea of 
cultuurinstellingen daar niet op zijn ingesteld en vaak 
ook het tempo niet kunnen bijhouden noch de tijdsin-
vestering op waarde en noodzaak kunnen schatten. 
Daar waar het (vaak ook) informele organisaties en 
initiatieven betreft, beschikken die niet over middelen 
en zet het Verhalenhuis in op het gezamenlijk werven 
van projectgeld.
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  2018 2019  2021  

Subsidie R’dam € 127.500 € 127.500 14,0% 300.000 26,8%

Subsidie Rijk        300.000 26,8%

Publiek fonds €   90.000 €   60.000 6,6%      

Particulier fonds €   99.735 € 149.000 16,3% 120.000 10,7%

Eigen inkomsten € 389.459 € 576.494 63,1% 400.000 35,7%    

TOTAAL BATEN € 706.694 € 912.994 100,0% 1.120.000 100,0%

 

            

Personeel Beheer € 122.654 € 154.000 16,0% 260.000 23,2%

Materieel Beheer €   81.002 €   86.500 9,0% 120.000 10,7%

Personeel activiteiten € 283.655 € 265.000 27,5% 440.000 39,3%

Materieel Activiteiten € 258.318 € 459.307 47,6% 300.000 26,8%

TOTAAL UITGAVEN € 745.629 € 964.807 100,0% 1.120.000 100,0%

 € -38.935 € -51.813  

Tekort -5,5% -5,7%   
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Jonge landverhuizers van de ISK-klassen bekijken Dolf Henkes’ Landverhuizers uit 1930

Feijenoorders met een stadionverbod ontmoeten 
Joodse Feijenoordsupporters die niet meer in de Kuip komen

Luisterverhalen van 3 generaties Marokkaanse Rotterdammers Lamiya Dahli (Syrië) in de Volkskeuken



Met haar werk en output levert het Verhalenhuis een 
directe bijdrage aan de gemeentelijke uitgangspunten 
inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie, t.w.:

Interconnectiviteit
Verhalenhuis Belvédère bestaat alleen door samen-
werking, binnen de sector en juist ook daarbuiten 
-  denk aan zorg, welzijn en onderwijs. Daarbij is 
niet alleen lokale en regionale samenwerking ont-
staan, maar heeft het Verhalenhuis (inter)nationaal 
betekenis (volgens media als The Guardian en 
museumplatform van Nina Simon) en bieden we 
inspiratie op internationale conferenties en presen-
taties of ontvangsten van o.a. RCE en ICORN. Het 
Verhalenhuis creëert ontmoetingen en verbindingen 
op alle mogelijke manieren. Om enkele van de vele 
samenwerkingen te noemen: Opzoomermee, Radar, 
Feijenoord, Loods24, Anne Frank Stichting, stichting 
Ocan, Humanitas, ROS Rotterdams Ongedocumen-
teerden Steunpunt, Roma Christian Support, etc. Door 
de persoonlijke verhalen zichtbaar te maken, mét 
de verschillen en de overeenkomsten in de superdi-
verse stad en de ontmoetingsprogramma’s, bieden 
we bovenal echt contact en een menselijke maat. We 
bouwen en onderhouden netwerken en dragen actief 
bij aan een ontspannen samenleving 
(het Actieprogramma Integratie & Samenleven 2019-
2022).

Inclusiviteit
Verhalenhuis Belvédère heet iedereen welkom – het 
draait om de ander ontmoeten - en spoort actief de 
verschillende gemeenschappen op die de stad rijk is. 
We maken hen zichtbaar, presenteren migratieverha-
len in samenwerking met de mensen zelf. We gaan 
daarbij eerst naar mensen toe, bellen aan, halen op en 
brengen hen ook thuis. Gastvrijheid en toegankelijk-
heid staan voorop. De deelnemers van de program-
ma’s in en van het Verhalenhuis zijn geen doelgroe-
pen, maar relaties. Er ontstaat wisselwerking, waarbij 
Belvédère faciliteert waar de relaties om vragen. We 
bereiken door onze werkwijze ook mensen die niet 
gewoon zijn cultuurinstellingen te bezoeken, wat ook 

geldt voor scholen. We ontwikkelen cultuureducatieve 
programma’s nauw samen met docenten, bij hun 
doelen en behoeften.

Innovatie
Verhalenhuis Belvédère heeft in de afgelopen jaren 
een geheel nieuw cultuurgenre ontwikkeld: erf-
goedmaken en vormgeving van een hedendaagse 
vertelkunst. Hierdoor worden ook nieuwe groepen en 
mensen betrokken die niet gewoon zijn aan cultuur-
programma’s deel te nemen. Het initiatief krijgt veel 
(internationale) aandacht en navolging. Een collec-
tief van nieuwe erfgoedmakers is hierbij organisch 
gegroeid en samengebracht – vanuit verschillende 
informele communities – die we de komende jaren 
actief zullen faciliteren, uitbreiden en verweven.  Via 
een BelvédèreSchool zullen we het ontwikkelde delen 
en leren, juist wederkerig aan/van/met talenten bin-
nen de uiteenlopende groepen en gemeenschappen. 
Bovendien heeft het Verhalenhuis een “eigenwijze” 
methode ontwikkeld om exposities te maken. Daarbij 
wordt immaterieel cultureel erfgoed dat Belvédère 
continu verzamelt – persoonlijke (levens)verhalen – 
verbonden met materieel cultureel erfgoed dat ligt 
opgeslagen in (Rijks)depots elders. Door deze wijze 
van tentoonstellen krijgt zowel de fysieke erfenis als 
het immateriële erfgoed nieuwe betekenissen als ont-
staan er telkens weer nieuwe verhalen en relaties.

Landelijk voorbeeld
Voor het verder ontwikkelen van de (interdiscipli-
naire) vertelkunst en het nieuwe erfgoedmaken, het 
faciliteren van het nieuwe collectief van makers en 
ontwikkelaars en de (inter)nationale samenwerkingen 
met de culturele partners via de BelvédèreSchool wil 
het Verhalenhuis in de culturele basisinfrastructuur 
van het ministerie van OCW als ontwikkelinstelling 
optreden.
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7.1 Code Fair Practice
Het Verhalenhuis valt niet onder een CAO, maar 
streeft er wel naar om voor wat betreft de hono-
rering van de betaalde krachten ‘fair practice’ te 
hanteren. In de afgelopen periode was dat wat lastig 
omdat de groei van de onderneming sneller ging 
dan vooraf kon worden voorzien. In de praktijk be-
tekende het dat - net als in de rest van de culturele 
sector - gemiddeld 30% meer uren werden gemaakt 
dan gehonoreerd konden worden. Met de nu gepre-
senteerde plannen en het daarbij gevoteerde budget 
kan dat worden gerepareerd.
Indien er geen sprake is van extra financiële dek-
king, dan zijn de consequenties als volgt. Mocht 
- onverhoopt - het niet mogelijk zijn de voorgestelde 
dekking van de begroting te realiseren, dan zal dat 
gaan betekenen dat een deel van de gemaakte uren 
ongehonoreerd zal blijven.

7.2 Code diversiteit en inclusie
Er is sprake van een grote en nog altijd groeiende 
culturele diversiteit; een stad in transitie. Het Verha-
lenhuis wil die veelheid niet alleen zichtbaar maken, 
maar vooral verbindingen leggen. Door het mobili-
seren en faciliteren van de verschillende culturen 
wordt de samenleving sterker, meer weerbaar en 
ook fijner. Zo wordt ingezet op het gastvrij wel-
kom heten van iedereen. De door het Verhalenhuis 
gehanteerde werkwijze maakt dat zich voortdurend 
nieuwe gemeenschappen melden (of actief bena-
derd worden) die onderdeel worden van het netwerk 
en daarmee ook onderling in contact komen. Dat 
gaat op voor alle vier de p’s.

7.3 Governance Code Cultuur
Wij onderschrijven en hanteren de Governance Code 
Cultuur en passen deze actief toe, zie bijlagen.
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