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Inleiding 

De Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotterdammers (TOR) werd in november 2013 
opgericht door Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie. Per 1 januari 
2016 is TOR een zelfstandige stichting en wordt de naam veranderd in 
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten. 
TOR stimuleert 60-plussers hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, 
niet alleen talenten op het gebied van spel, maar ook op het gebied van muziek, dans, 
schrijven en regie.  
Daarnaast stimuleert TOR de deelnemers om zelf met ideeën voor presentaties of 
voorstellingen te komen en stimuleert ze om deze ideeën tot uitvoering te brengen. 
Hierin worden ze begeleid door regisseur en schrijver. 
 
Visie 

Actieve deelname aan theater is goed voor ouderen. Het stimuleert creativiteit, 
zelfontplooiing, sociale contacten en vitaliteit en heeft daarmee een zeer positieve 
invloed op het welzijn van ouderen. 
Het uitgangspunt van TOR is dat ouderen vele talenten hebben. Deze talenten worden 
benut bij de voorstellingen die bij de Theaterwerkplaats worden gemaakt. De 
deelnemers worden altijd actief betrokken in het maakproces. De spelers bepalen de 
thema’s van de voorstellingen, schrijven zelf teksten, leveren ander materiaal aan, 
verzinnen personages en denken mee over de vormgeving, de muziek en de 
publiciteit. 
De spelersgroep van TOR bestaat uit een mix van ervaren en beginnende spelers. De 
ervaren spelers ondersteunen en coachen de beginnende spelers. 
TOR beweegt zich in de domeinen kunst en welzijn, waarbij de artistieke kwaliteit van 
de producties voorop staat. 
 

Missie 

Talentontwikkeling - 60-Plussers hebben vroeger weinig gelegenheid gehad om hun 
theatertalenten te ontdekken en te ontwikkelen. TOR is laagdrempelig en daagt 60-
plussers uit dit wel te doen. De talenten van de deelnemers worden breed ontwikkeld, 
ze volgen workshops op het gebied van spel, schrijven, zingen en bewegen/dansen. 
Persoonlijke ontwikkeling – Op het podium staan, anderen naar je laten kijken, leren 
over de expressiviteit van je gezicht en je lichaam, dit alles heeft een positieve 
invloed op de persoonlijke ontwikkeling van spelers. Zoals één van de speelsters zegt: 
“Het heeft mijn zelfvertrouwen vergroot”.  
Sociale contacten - Eenzaamheid op latere leeftijd is een groot maatschappelijk 
probleem. Theater is een sociale vrijetijdsbesteding. Je doet het samen, en het is een 
intensieve manier om samen te werken. We zien dat de deelnemers samen 
activiteiten ondernemen, samen naar voorstellingen gaan, vriendschappen sluiten. 
Beeldvorming over ouderen veranderen – In onze voorstellingen laten we 60-plussers 
zien zoals ze zijn, als vitale mensen vol levenservaring en vol plannen en ambities. 
Hiermee gaan we in tegen het heersende beeld dat ouderen zorgbehoeftig zijn en de 
samenleving alleen maar tot last zijn. 
Ervaringen van ouderen op het podium zetten en laten zien aan een breed publiek – 
In onze voorstellingen staan de ervaringen van de spelers zelf centraal. Wat hebben 
ze meegemaakt in hun jeugd? Welke keuzes hebben ze gemaakt als jong 
volwassenen? Wat zijn hun actuele ervaringen en welke keuzes maken ze nu?  



Doelstelling 

TOR stelt zich ten doel: 
a. theater te maken met en theatrale werkvormen in te zetten voor en door ouderen 
boven de 60 jaar 
b. sociale en culturele participatie van ouderen boven de 60 jaar te bevorderen 
 
Hoe geven we deze doelstelling vorm? 

Ieder jaar maken we in Rotterdam in ieder geval één grote productie met minstens 
twaalf spelers. Voor deze productie kunnen nieuwe deelnemers zich aansluiten.  
In de beleidsperiode 2016-2020 streven we ernaar naast de eerste groep twee nieuwe 
groepen op te zetten waarmee jaarlijks een grote voorstelling wordt gemaakt. 
Daarnaast maken we kleinere voorstelling. Dit kunnen voorstellingen op locatie zijn of 
voorstellingen die op verschillende plaatsen gespeeld kunnen worden.  
Op aanvraag maken we scènes bij een thema, we bieden laagdrempelige workshops 
en cursussen aan voor ouderengroepen en we streven naar uitwisseling met andere 
groepen doe podiumproducties met ouderen maken. 
 

Organisatie 

De Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten is een stichting. Drijvende krachten zijn 
Mariëlle van de Griendt (regisseur en artistieke leiding) en Willy Hilverda (zakelijke 
coördinatie, theaterschrijver en schrijfdocent). 
Het bestuur bestaat uit Hans Stenfert Kroese (voorzitter) die een grote staat van 
dienst heeft op het gebied van kunst en cultuur. Secretaris is Ina Chabot, die een 
breed netwerk heeft in de Rotterdamse politiek. Penningmeester Huub ’t Hoen is 
interim manager bij culturele organisaties. 
 


