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Inleiding: 
 

Jonge mensen hebben te maken met een sociale wereld die snel verandert. 
Aanpassingsvermogen en snel kunnen schakelen zijn hierbij cruciale vaardigheden. Voor 
jongeren met autisme is dit veel moeilijker – zij willen namelijk structuur, herhaling, 
voorspelbaarheid. Een sociaal leven opbouwen en verbinding vinden met anderen wordt 
hierdoor een stuk moeilijker.  

Improvisatie theater is een vorm van theater waarbij er geen script gehanteerd wordt. Toch 
liggen er een aantal strategieën aan ten grondslag die heel toepasbaar zijn voor het 
vergroten van de sociale flexibiliteit van jongeren met autisme. Van het snel kunnen bouwen 
op elkaars ideeën, tot aan het reageren op de geacteerde emoties van de ander, 
improvisatie vaardigheden zijn net zo goed toepasbaar in het dagelijkse leven.  

 

Het doel van de Stichting is: 
 

• het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van theater- en improvisatie-
programma's voor tieners en jong volwassenen met autisme en/of andere 
beperkingen die communicatie uitdagingen opleveren;  

• het bedenken en ontwikkelen van theater- en improvisatieprogramma’s voor ouders 
van en voor scholen en opleidingsinstelling voor tieners en jong volwassenen met 
autisme en/of andere beperkingen die communicatie uitdagingen opleveren;  

 



 
 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

• Het aanbieden van improvisatietheater cursussen door de trainers van de Boom 
Chicago Academy in het Boom Chicago Theater. 

• Het aanbieden van improvisatietheater cursussen door de trainers van de Boom 
Chicago Academy op scholen voor speciaal onderwijs. 

• Spreken in het openbaar over deze specifieke doelgroep; 
• Advisering aan derden, het inschakelen van andere deskundigen. 

 
 
InterActing 2021: 
 
Opnieuw hadden we te maken met een jaar dat anders was dan normaal. En opnieuw gaven 
de medewerkers en vrijwilligers met veel inventiviteit, flexibiliteit en energie invulling aan 
onze missie: zoveel mogelijk jongeren met autisme de kans geven om deel te nemen en hen 
helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. In 2021 heeft 
Stichting InterActing haar maatschappelijke doelen grotendeels kunnen verwezenlijken: 
 

• De lesprogramma’s: 
 
In het Boom Chicago theater 
In 2021 gingen we op 14 maart van start met 2 groepen: een junior groep in de leeftijd van 
12 tot en met 16 jaar en een senior groep van 17 tot en met 22 jaar. We boden cursussen 
aan van 8 weken die dan steeds werden afgesloten met een optreden voor ouders, familie 
en belangstellenden. Na een open dag op 16 mei begonnen we op 23 mei weer met een 
cursus van 8 weken die duurde tot en met 11 juli. Na de zomervakantie hadden we nog een 
reeks van 8 lessen van 3 oktober tot en met 12 december. Ondanks Covid hebben we zo 
toch een heel mooi jaar kunnen draaien. 
 
Op scholen: 
Vanwege Covid was het iets lastiger om met scholen aan de slag te gaan. Toch is het gelukt 
om aan twee groepen een workshop aan te bieden op het Orion College Bijlmerdreef die 
heel enthousiast ontvangen weren 
 

• Events: 
 
Wereld Autisme Dag 2 april 2021:  
Deze dag is ingesteld om meer zichtbaarheid en begrip te creëren voor autisme. Een van de 
activiteiten is het blauw uitlichten van gebouwen.  Ook de thuisbasis van InterActing, het 
theater van Boom Chicago werd op 2 april blauw uitgelicht en dat zag er prachtig uit 
 



 
 
Daarnaast maakten het team van InterActing samen met een aantal deelnemers een 
ontzettend gave video om te laten zien hoe veel plezier de jongeren hebben bij InterActing 
en hoe creatief ze zijn:  
 

INTERACTING-final-tr
ailer.mp4  

 
Boom Chicago Festival: 
De eerste editie van het Boom Chicago Comedy Festival vond plaats op de Rozengracht in 
Amsterdam van 24 juli tot en met 1 augustus 2021 . Op Maandag 26 juli stond autisme centraal 
en vierden we het talent dat voorkomt uit het autistische brein. Boom Chicago founder en 
InterActing oprichter Saskia Maas was samen met Boom Chicago oprichter Andrew Moskos 
host van een inspirerend programma met onder andere Boom alum Lisa Jolley, een panel 
discussie met gasten als Dr. Marcia Goddard Head of People and Culture bij Tony’s Chocolonely 
en Cindy Doff, bestuurslid Verniging Autisme Ambassadeurs, het talent van theaterschool 
InterActing, en een optreden van Fabian Franciscus, stand up comedian op het spectrum. 
 
 

• In het nieuws 
Om de zichtbaarheid te vergroten en zo meer deelnemers te kunnen trekken was oprichter 
Saskia Maas actief als spreker en als gast in verschillende podcasts. In 2021 werd Saskia 
geinterviewd voor het feministische podcast AmsterDames over inspirerende vrouwen die 
een bijzonder verhaal hebben: 
 
https://anchor.fm/sarah-tekath/episodes/23-Life-Is-Not-Scripted-Either---Saskia-Maas-
e17nosd 
 
Ook sprak Saskia met Irene Koel die de podcast Monkey Talk leidt over creativiteit, waarin ze 
improvisatie bespreekt als het middel om tot nieuwe ideeen te komen, met name ook voor 
de jongeren die aan InterActing deelnemen: 
 
https://open.spotify.com/episode/2RNWj3ohUESO0zapPi2uE0 
 

https://anchor.fm/sarah-tekath/episodes/23-Life-Is-Not-Scripted-Either---Saskia-Maas-e17nosd
https://anchor.fm/sarah-tekath/episodes/23-Life-Is-Not-Scripted-Either---Saskia-Maas-e17nosd


 
 

• Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit 3 leden, voorzitter Saskia Maas, Secretaris Jeroen 
Klompenhouwer en penningmeester Tomer Zakai. Het bestuur werkt onbezoldigd. De 
organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe. Zo is Saskia Maas 
eveneens CEO van Boom Chicago, maar zij en de andere bestuursleden zijn alert dat er geen 
belangenverstrengeling plaatsvindt door de twee posities die Saskia Maas heeft.  

 
Boom Chicago biedt InterActing kosteloos theaterruimte aan en de Stichting houdt ook 
kantoor in het gebouw van Boom Chicago. Boom Chicago is juist een hele goede katalysator 
voor Stichting InterActing, omdat via Boom Chicago zichtbaarheid voor de activiteiten van 
InterActing gerealiseerd wordt bij een groot publiek. Ook kunnen bezoekers van de 
voorstellingen extra doneren voor InterActing bij aankoop van een kaartje.  
 
Het is wel de ambitie om in de toekomst het bestuur uit te breiden met een nieuwe 
voorzitter, zodat Saskia Maas zich uitsluitend als directeur in zal zetten voor de stichting. 
Verder gaat het bestuur actief werven voor twee nieuwe bestuursleden. Verder is het de 
intentie een adviesraad samen te stellen.  
 
Het educatieve team bestaat uit docenten met ervaring op het gebied van improvisatie 
theater en jongeren met autisme. De lessen worden in zowel Engels als Nederlands gegeven. 
 
Sander Begeer, Professor Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft aangegeven 
onderzoek te willen doen naar de effecten van InterActing op de ontwikkeling van onze 
deelnemers.  Deze ambitie wordt in de toekomst verder opgepakt.  
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