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Introductie: Fabriek Fysiek in 2021 
 
2021 is ondanks de maatregelen tegen Covid een jaar geweest waarin we onze organisatie hebben 
kunnen verstevigen. Door de komst van een zakelijk leider en de groei van de leden hebben we ons 
kunnen verstevigen als organisatie. 
Dit jaar zijn de lessen voor volwassenen gestart en gestart met een productiegroep. De grote 
tegenvaller was dat er geen festivals waren die doorgingen waarbij de (buiten) voorstelling 
geprogrammeerd kon worden. Daardoor is een heel opgezette tak van talentontwikkeling uitgesteld tot 
later orde. 
 
De zorgen rondom structurele gelden en een vaste locatie blijven een belangrijk punt van aandacht als 
stichting. We geloven echter wel dat we de juiste mensen bij elkaar hebben om als organisatie te 
groeien en de uitdagingen voor de toekomst aan te kunnen. 
 
We blijven verbindingen zoeken met verschillende domeinen zoals welzijn en sport, we verstevigen 
ons in de wijk, stad en regio en geloven dat we hier alleen maar sterker uit zullen komen.   
 
 
Lotte Rosier en Mascha van den Barselaar 
Directie Fabriek Fysiek 
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1. Activiteiten 
 

1.1 Leden en Lessen  
Het jaar 2021 begon onrustig. De eerste maanden hebben de reguliere lessen geen doorgang 
kunnen vinden in verband met de maatregelen tegen Covid-19. In plaats daarvan hebben wij 
op de woensdagmiddag en de zaterdag buiten les gegeven aan de kinderen en jongeren. Hier 
kwamen gemiddeld 25 deelnemers per week naar toe. Vanwege de open setting, de lessen 
werden op een schoolplein gegeven, kwamen hier ook regelmatig nieuwe deelnemers die één 
of enkele malen hebben deelgenomen. Een deel hiervan hebben wij later weer teruggezien bij 
de cursussen. Helaas haakte door die open setting, het grote leeftijds- en niveauverschil en 
de onduidelijkheid over komende maatregelen ook een aantal deelnemers af.  
 
Begin 2021 hadden wij 56 deelnemers die maandelijks contributie betaalden. Door de 
beperkte activiteiten die wij konden uitvoeren, zijn er meer opzeggingen geweest en was er 
minder aanwas van nieuwe deelnemers. Een deel van de deelnemers heeft de betalingen 
opgeschort. Bovendien was het niet mogelijk om activiteiten voor volwassenen te 
organiseren, waardoor we een terugloop in deze doelgroep hebben gehad. 
In juni en juli zijn er wel lessen in een zaal geweest, maar moesten we uitwijken naar een 
gymzaal in Presikhaaf. Er zijn 23 lessen gegeven in deze zaal, in 3 groepen. De Koprol- en 
Zweefrolfabriek werd gecombineerd gegeven, de volwassenen zijn dit seizoen niet meer 
gestart. 
Uiteindelijk hebben we in juli 2021 het seizoen afgesloten met 40 ingeschreven deelnemers, 
waarvan er 32 maandelijks contributie betaalden. 
 
Circusschool: 
Koprolfabriek (3 – 5 jaar)   1 groep   6 leerlingen 
Zweefrolfabriek (6 – 9 jaar)   1 groep   7 leerlingen 
Flikflakfabriek (10 – 12 jaar)   1 groep   12 leerlingen 
Saltofabriek (13 – 17 jaar)   1 groep   11 leerlingen�
Volwassenen (18+)    1 groep   4 leerlingen 
 
Het seizoen 2021-2022 zijn wij een maand later gestart dan de bedoeling was, in verband 
met onduidelijkheid over de ruimte op de Neerlandstuinstraat. Wij zijn begonnen met 39 
deelnemers in 6 groepen, de Koprol- en Zweefrolfabriek is in een gecombineerde groep 
gegeven. In de periode oktober – december hebben wij 65 lessen gegeven in onze ruimte op 
de Neerlandstuinstraat. Eind december waren er 56 ingeschreven deelnemers die 
maandelijks contributie betalen.  
 
Circusschool: 
Koprol-/Zweefrolfabriek (3 – 9 jaar)  2 groepen   16 leerlingen�
Flikflakfabriek (10 – 12 jaar)   1 groep   12 leerlingen�
Saltofabriek (13 – 17 jaar)   1 groep   14 leerlingen 
Volwassenen (18+)    1 groep   6 leerlingen 
Aerial (18+)     1 groep   8 leerlingen 
 
Educatie: 
Montessori College Arnhem   1 groep   12 leerlingen 
 

1.2 Eenmalige / Kortdurende activiteiten  
Podium van de Wijk. We hebben samen met Hoogte80, Kunst op de Bult en Rozet in de wijk 
een eerste editie georganiseerd rondom Podium van de Wijk. Een wijkgericht festival met 
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deze editie het thema circus in de hoofdrol. Er waren verschillende acts en optredens uit de 
wijk en workshops voor wijkbewoners. In totaal waren er zo een 150 bezoekers. 
Voorstelling Playground. We hebben 10 repetities gehad met 10 spelers rondom onze 
voorstelling Playground. Door Covid zijn helaas veel van de speelmogelijkheden last minute 
afgezegd. Door een gebrek aan financiële middelen is besloten dit project uit te stellen tot 
nader orde. De wens is om dit in 2023 met een stevigere basis weer op te pakken.  
Basisscholen Mozaiek. We hebben twee circusdagen georganiseerd voor alle leerlingen van 
2 locaties van Basisschool Mozaiek. Met in totaal 10 docenten hebben we 750 leerlingen 
bereikt.   
Sirene. Rondom de locatievoorstelling ‘Sirene’ van het Nederlands Jeugdorkest en Corpus 
Acrobatics die in première zou gaan in Park Presikhaaf, is Fabriek Fysiek verantwoordelijk 
geweest voor de randprogrammering. Met workshops en kleine optredens zou voorafgaande 
aan de voorstelling een heus circusfestival worden georganiseerd. De Covid-maatregelen 
waren niet het probleem bij deze presentatie. Wel de enorme regenval die het niet mogelijk 
maakte op deze dag in juli een buitenfestival op te bouwen.  
NK Stoepranden. We waren betrokken bij een groot evenement van Jantje Beton in het 
Nederlands Openluchtmuseum in september 2021. We mochten het NK Stoepranden meer 
kleur geven door professionele artiesten te programmeren voor dit evenement. We hebben 
een voorstelling geprogrammeerd van Goos Meeuwsen en Helena Bittencourt, twee 
professionele artiesten die over de hele wereld werken. Ook werd Circusfactory ingezet om 
door middel van circus mensen naar de juiste plekken te verwijzen. Met dit evenement heeft 
Fabriek Fysiek meer dan 1000 mensen bereikt. 
 
Helaas hebben dit jaar alweer niet alle activiteiten doorgang kunnen krijgen. Wel zijn er 
mooie samenwerkingen gestart voor de toekomst. Om aanwezig te blijven op veel 
evenementen rondom Arnhem/Nijmegen is het voor Fabriek Fysiek belangrijk om te kijken 
hoe we iemand kunnen vinden om als freelancer dit soort evenementen te organiseren.  
 
Kortdurende activiteiten 
Basisschool Mozaiek (PO)  12 groepen   750 leerlingen 
’t Venster (VO)       60 leerlingen 
Podium van de Wijk   2 dagen   150 bezoekers  
Playground    10 deelnemers  
NK Stoepranden   4 artiesten   1000 bezoekers 
Open dag        50 bezoekers 
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2. Ondernemerschap  
 

2.1 Missie en Visie  
Fabriek Fysiek heeft bij de opstart missie en visie geformuleerd. Hieronder per doel wat we in 
2021 hierin hebben bereikt. 
  
Talentontwikkeling. We zijn een talentontwikkelingstraject gestart om een voorstelling te 
maken met onze jongeren. Playground.  
Kunsteducatieve programma’s. We hebben samengewerkt met verschillende nieuwe 
scholen. 
Artistieke voorstellingen. We hebben samen met Goos en Helena de mogelijkheid gehad om 
een professionele voorstelling te ontwikkelen voor Jantje Beton. 
Sociale projecten. We hebben een start gemaakt in samenwerking met verschillende 
wijkgerichte organisaties (in de Geitenkamp, Presikhaaf en Malburgen) om actieve 
cultuurparticipatie te bevorderen.  
Train-de-trainer-projecten Er is veel aandacht gegaan naar het bouwen aan een groter team 
van freelance docenten en de opleiding van assistent docenten.  
 

2.2 Organisatie  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Sjoerd Schwibettus (voorzitter), Lianne Konings (Penningmeester en 
Secretaris) en Sofie Cornelissen (Bestuurslid). 
Het bestuur is 3 keer bijeengekomen om advies te geven aan de directie.  
Daarbij is er (nu de opstartfase voorbij is) een duidelijke afbakening tot stand gekomen 
tussen de dagelijkse leiding en het bestuur. Het bestuur van Fabriek Fysiek vervullen hun 
functie onbezoldigd. 
 
Directie 
Lotte Rosier werkt als artistiek leider van Fabriek Fysiek, is programmamaker en 
verantwoordelijk voor de PR en fondsenwerving. 
Mascha van den Barselaar werkt als zakelijk leider van Fabriek Fysiek. Ze is verantwoordelijk 
voor de administratie en voor de P&O.  
Mascha en Lotte zijn beide werkzaam als zelfstandig ondernemers en zullen hun taken in 
freelance constructie uitvoeren binnen de stichting. 
 
Freelancers 
Fabriek Fysiek werd in 2021 ondersteund door negen freelancers die als circus of urban 
sportsdocenten of als artiesten inzetbaar waren voor verschillende activiteiten: Robin Broens, 
Pawel van der Steen, Geoffrey Thompson, Bryan van der Meer, Yvon Holman, Circusfactory 
(Job ten Berge en Bart Faseur), Helena Bittencourt & Goos Meeuwsen. 

 
 
Vrijwilligers 
Fabriek Fysiek werd in 2021 ondersteund door drie vrijwilligers die zich veel hebben ingezet 
binnen diverse activiteiten: Alexandra Szebelli, Florian Veenendaal en Jax Richardson. 
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Peerteachers 
Wij vinden het belangrijk om jongeren ruimte te geven zich te ontwikkelen en zijn van mening 
dat door het helpen in de lessen zij hun eigen circus technische vaardigheden kunnen 
verbeteren. Hiermee volgen we de wens binnen het jeugdcircusnetwerk om zelf intensief bij 
te dragen aan professionalisering. 
We hebben op iedere lesgroep een assistent docent, de assistenten zijn tussen de 12 en 20 
jaar.  Jenyca Moskie, Sara Zwijnenberg, Vera Tukkers, Milou Roukens en Sophie Roukens. 
We willen in de toekomst vaste trainingsmomenten ontwikkelen voor deze toekomstig 
docenten of artiesten.  
 
Fabriek Fysiek als stageplaats  
In 2021 hebben we 2 stagiairs gehad. Een vanuit de opleiding Buitensport coördinator vanuit 
Yuverta (Geldermalsen) en een vanuit CIOS Rijn-IJssel (Arnhem). Het is fijn dat de 
opleidingen ons weten te vinden als stageplek en we hopen in de toekomst structureel ruimte 
te kunnen bieden aan stagiaires. 
 
Fair Practice Code en Covernance Code Cultuur 
We hebben ons hard gemaakt om onze docenten fair pay uit te betalen. Helaas is er niet 
genoeg geld om de dagelijkse leiding ook fair pay te betalen. We gaan onze organisatie met 
advies van externen onder de loep nemen om te kijken hoe we onszelf duurzaam kunnen 
ontwikkelen met als behoefte ook de directie fair pay te betalen. 
 

2.3 Inclusiviteit en diversiteit 
Fabriek Fysiek wilt vanaf de start een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Om dit te 
bereiken streven we naar een organisatie met veel verschillende achtergronden, identiteiten 
en verschillende cognitieve en fysieke capaciteiten.  
Hierbij kijken we naar culturele identiteit, sociaal-economische identiteit, en voorkeuren. We 
zien dat het helpt om bewust te investeren in een divers team waardoor we als organisatie in 
de toekomst toegankelijker zijn voor iedereen.  
 

2.4 Financiën 
Fabriek Fysiek sluit 2021 af met een positief resultaat van €2.514,-. De financiële 
jaarrekening 2021 is op te vragen bij administratie@fabriekfysiek.nl. 
Fabriek Fysiek heeft geen vaste subsidies als basis. De belangrijkste inkomsten zijn de 
lesgelden van de leerlingen en externe workshops. Incidenteel vragen we subsidie aan om 
projecten te realiseren.  
In 2021 zijn er meerdere subsidies aangevraagd als compensatie voor gederfde inkomsten 
door Covid-19.  
 
Uit deelnemersgelden en workshops hebben we in €17.818,- binnengekregen. Aan subsidies 
was dit €13.999,-. 
De inkomsten waren grillig vanwege Covid-19 zowel voor incidentele workshops als vaste 
lesgelden. Gelukkig zijn we gecompenseerd vanuit een aantal subsidies en fondsen vanuit 
Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten en Gemeente Arnhem. 
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De grootste kostenpost is en blijft personeel, daarna huisvesting en dan kantoorkosten 
(administratie, programma’s etc). Voor de toekomst is het noodzakelijk om te kijken hoe we 
onze vaste organisatiekosten beter gedekt krijgen. 
 
 
2.5 Communicatie & acquisitie 
Circus is eigenwijs en stoer. Dat is het uitgangspunt van onze communicatie. Daarbij richten 
we ons het meeste jongeren 11-17 jaar voor de jeugdcircusschool en ontwikkelen een aparte 
strategie voor volwassenen. 

• Nieuwsbrief. We hebben een bereik van 265 mensen voor onze maandelijkse 
nieuwsbrief. Dit zijn beleidsmakers, culturele organisaties en deelnemers van onze 
lessen. De nieuwsbrief wordt door 50% gelezen.  

• Sociale media. Op Instagram hebben we 586 en 149 volgers en op Facebook 319 
volgers. Er is nog wel wat winst te behalen in het plannen en delen van berichten. 
Wanneer mogelijk huren we iemand in die de sociale media kan verzorgen, alsmede 
de nieuwsbrief en website.  

• Website. De website kan efficiënter worden ingericht met meer koppelingen voor de 
administratie en betere toegankelijkheid en vindbaarheid. Het is echter een grote 
investering waar we financieel ruimte voor moeten gaan maken.  

• Platforms. We proberen zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te organiseren om 
ons aanbod op te kunnen plaatsen. Zo zorgen we er ook voor dat ons aanbod voor 
een breed publiek te bezoeken is. Zo staan we op Kidsproof, Sport in Arnhem en 
worden we gedeeld door de Gelrepas en de Sportkaart.  
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3. Samenwerking 
Fabriek Fysiek gelooft in het investeren in structurele samenwerkingen en het verstevigen 
van netwerken binnen cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Daarbij zoeken we naar duurzame 
en langdurige samenwerkingen. 

3.1 Sportpartners 
Sinds het begin van Fabriek Fysiek werken we samen met de Urban Sports Coalition, in 
samenwerking met Common Ground. De Urban Sport Coalition zet zich in voor Urban Sports 
in de regio Arnhem en is een initiatief van NOC NSF. 
Daarbij werken we samen met het Sportbedrijf om een sportlocatie voor de wijk te 
ontwikkelen midden in Klarendal.  
We zijn aangesloten bij de Gelderse Sport Federatie. 

3.2 Onderwijs  
In de toekomst ontwikkelen we aanbod voor zowel Primair als Voortgezet onderwijs wat 
gegeven kan worden door bevoegde docenten circus.  Hierover is contact met Cultuur & 
School en de Rozet. 
Kunstvakonderwijs. We hebben een start van een samenwerking met Fontys Hogeschool 
voor de kunsten AcApA en Codarts Circus Arts om ons talentenontwikkelingsprogramma te 
toetsen en doorstroom van talenten te stimuleren. Uiteindelijk is de wens om toe te werken 
naar een goede vooropleiding in het oosten van het land. 

3.3 Maatschappelijke partners 
Wijkteams Rozet, Rijnstad en Buurtsportcoaches. Er is contact met de wijkcoaches van de 
Rozet en met welzijnswerk. Ze weten ons te vinden om gezamenlijk programma te 
ontwikkelen. 

3.4 Culturele partners 
• Circusfactory – Met Circusfactory hebben we een gemeenschappelijke 

freelancepoule. Ook pakken we veel opdrachten samen op om meer slagkracht te 
krijgen.  

• Cirque de la Liberte – Cirque de la Liberte is het professionele circusgezelschap in 
Arnhem. Goos en Helena zijn de artistieke kracht achter dit gezelschap. Wij werkten 
met hen samen in Het Nederlands Openluchtmuseum. 

• Corpus Acrobatics en Het Nationaal Jeugd Orkest. Met hen werkten we samen voor 
de randprogrammering van de voorstelling ‘Sirene’. 

• Hoogte80 en Rozet. We werkten samen in de ontwikkeling van Podium van de Wijk in 
de Geitenkamp. 

3.5 Netwerken 
• Amateurkunsten Aanbieders Arnhem - Fabriek Fysiek is aangesloten bij dit netwerk  
• Circuspunt - Fabriek Fysiek is sinds de start actief betrokken bij werkgroep jeugd van 

Circuspunt.  
• Gelderse Sport Federatie- Fabriek Fysiek is hier aangesloten. 
• Ook werken we samen met Gelrepas, Jeugdcultuur en Sportfonds, Jeugdland, 

Sportwijs, de Sportkaart, Meedoen regeling etc.  
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4. Toekomst 
 
De organisatie heeft afgelopen jaren met veel onrust behoefte aan meer rust, en duidelijke 
prioriteiten binnen de activiteiten. Daarin zullen de wekelijkse lessen onze basis blijven.  
Ook zijn we aan het kijken of we terugkerende activiteiten in de wijken kunnen organiseren 
om onze publieksgroep te verbreden en in andere steden lessen kunnen geven zodat we een 
breder publiek te bedienen en meer werk kunnen bieden aan de freelancers.  
 
Vooral willen we op zoek naar een structuur waarin we langdurig kunnen blijven bestaan en 
goed voor ons (freelance) personeel kunnen zorgen. We zullen ons in blijven zetten in 
netwerken in Oost Nederland en in het landelijke en Europese circusnetwerk om circus verder 
te professionaliseren. 
 
 
Fabriek Fysiek 
www.fabriekfysiek.nl 
info@fabriekfysiek.nl 
 
instagram/fabriekfysiek 
facebook/fabriekfysiek 
linkedIn/fabriekfysiek 
tiktok/fabriekfysiek 
 
 
Ondertekening bestuur 
 
Sjoerd Schwibettus 
Voorzitter Fabriek Fysiek 
 
 
 
 
 
Lianne Konings 
Penningmeester / Secretaris Fabriek Fysiek 
 
 
 
 
 
 
Sofie Cornelissen 
Bestuurslid Fabriek Fysiek 
 
 

Schwibettus

Nota

Arnhem, 12-1-2023


