
De Gelegenheid schrijft en speelt muziekthea-
tervoorstellingen op maat.
In opdracht van Rino Zuid (nascholing en 
opleiding in de geestelijke gezondheidszorg) 
ontwikkelden we een voorstelling voor 
gedragswetenschappers die werken binnen 
de GGZ. Een voorstelling die gaat over de 
schoonheid van het vak, over de moeilijke 
kanten en over alle veranderingen die op dit 
moment plaatsvinden. Een voorstelling over 
lol, pijn, gedrevenheid en wallen…

Met heel veel plezier speelden we deze voor-
stelling maart jongstleden voor gedragsweten-
schappers uit de regio Brabant en Limburg. We 
kunnen natuurlijk zelf zeggen dat de reacties 
lovend waren, maar liever geven we het woord 
aan ons publiek! Als eerste de reactie van onze 
opdrachtgever:

DE GELEGENHEID

Op 18 en 26 maart vond voor de derde keer het “Avondje uit met RINO Zuid” plaats. 
Een speciale avond om alle betrokkenen bij de opleidingen van RINO Zuid te bedanken 
voor hun inzet. De Gelegenheid schreef hiervoor een muziektheaterstuk op maat. Een 
prikkelende, soms zelfs ontroerende voorstelling met treffende teksten, prachtige zang 
en interviews met professionals uit het vak.



Orthopedagoge Claire Hulsmans, een 
van de professionals die op het podium 
plaatsnam voor een interview, stuurde ons 
de volgende reactie: 

Wat hebben jullie een prachtige voorstelling 
gemaakt voor RINO- Zuid!
Ik wist totaal niet wat er zou gaan komen, 
maar ik heb heel erg genoten van jullie 
prachtige liedjes, jullie samenzang, acteer-
talent, verhalen, interviews, orkest en mooie 
muziek!
Ook de afwisseling tussen serieus, aangrijpend 
en cabaretesk viel mooi op z’n plaats. Zelf ben 
jij een echte PROF, dat zie en voel je direct.
Je hebt je geweldig verdiept in ons vak en de 
problematiek waarmee wij hebben te dealen. 
Petje af hoor.
Tijdens het interview met mij voelde ik hoe-
zeer je mij - op heel natuurlijke wijze - op mijn 
gemak stelde en behendig stuurde met de 
vragen als ik even de weg kwijt was. Ook 
waren het bijzondere vragen die voor mij 
verdiepend werkten. Daardoor heb ik de beide 
interviews als heel prettig ervaren. Mijn dank 
daarvoor. 
Het was bijzonder fijn om jullie als groep te 
leren kennen en te zien en voelen tot wat jullie 
in staat zijn...

Een voorstelling over het werken als 
gedragswetenschapper in de GGZ. Wat 
moest ik me daar bij voorstellen? 
Theaterergezelschap ‘De Gelegenheid’ is er 
naar mijn idee in geslaagd om een aantal 
gevoelige thema’s bloot te leggen. Ze doen 
dit zonder oordeel en met een flinke dosis 
humor. Het stelde mij in staat om op een 
fijne, begrijpelijke, manier na te denken 
over mijn eigen beroep en de positie van de 
GGZ. Door de creativiteit van dit gezelschap 
is het makkelijk om jezelf een beetje mee 
te laten voeren. Het geeft even ruimte in je 
hoofd en gelegenheid tot nadenken. Her-
kenbare sketches en hilarische persiflages.                                                                 
Ik heb ervan genoten en ben voor ruim een 
uur even vergeten dat mijn productie op 
80% moet zitten en dat de volgende 
bezuiniging er aan zit te komen.                    
Heerlijk!

Als laatste een reactie van 
GZ-psycholoog Senne Pol:



Natuurlijk zijn we blij met deze reacties! En met de opmerking van velen: ‘Dit moeten 
onze collega’s in het hele land zien en horen!’ 
Dat kan!

Heel graag komen we in contact met GGZ-instellingen in de rest van het land. Met een 
aantal tekstwijzigingen is onze voorstelling ‘op maat’ voor de hele GGZ, voor elke 
gedragswetenschapper.

Voor meer informatie:
Judith Schut 06 53446138
www.voordegelegenheid.net


