2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag BplusC
Ontdek de plus in jou!

1

Foto credits: Rob Oudshoorn

Jaarverslag 2021

Inhoudsopgave
Voorwoord

4

Raad van Toezicht

9

Ondernemingsraad

11

Vernieuwing en dienstverlening in tijden van corona

12

Bibliotheek
Lessen en cursussen
Onderwijs
Wijken
Taalhuis
Ontmoeting en debat
Algemeen

13
15
16
20
21
23
26

Beknopt financieel jaarverslag 2021

27

Cijfers en resultaten

28

Exposities

36

Colofon

37

We gebruiken de volgende kleurcodes om de betreffende
speerpunten aan te geven:

2

Jeugd

Samenspel

Taalhuis - laaggeletterdheid (digi)Taalvaardigheid

Vernieuwing

Wijken

Corona

Jaarverslag 2021

Alles begint
met samenspel!

3

Jaarverslag 2021

Voorwoord
Raad van Bestuur

BplusC heeft een duidelijke vernieuwingsagenda uitgevoerd voor wat betreft:
Inhoud
Lezen en leesbevordering, taal en taalontwikkeling, (digitaal verzamelde) informatie
tot kennis verwerken, kennis vergaren en
uitwisselen; kunst beoefenen en/of ervan
genieten – dit alles biedt BplusC, waarbij we
prioriteit geven aan:
• specifieke doelgroepen: jeugd tot 21 jaar,
minder draagkrachtigen, laaggeletterden,
inburgeraars;
• taalontwikkeling en bevordering van
participatie, onder meer via een vernieuwd
aanbod van cursussen en andere activiteiten.
Motto: ‘Alles begint met samenspel’.
• versterken van onze aanwezigheid in de
wijken

Om méér mensen samen te brengen rondom
kennis en kunst:
• hebben we in 2019-2021 extra
geïnvesteerd in onze wijkvestigingen en
samenwerkingsverbanden met o.a. Incluzio,
SOL en BuZz in wijken waar geen BplusC
vestiging is;
• hebben we de bezettingsgraad van onze
andere locaties verhoogd en onze vestiging
aan de Oude Vest in de binnenstad van
Leiden in de zomer van 2019 afgestoten;
• werken we samen met gemeente Leiden
en partners in de stad bij het uitwerken
van verschillende scenario’s voor de
toekomstigehuisvesting van BplusC in het
centrum van Leiden.
• Voor de huisvesting van de muziek- en overige
kunsteducatie zijn er vergevorderde plannen
voor het ontwikkelen van een Centrum voor
de Kunsten in het voormalige BplusC pand
aan de Oude Vest/Hazewindsteeg in nauwe
samenwerking met LSSGZ.
Organisatie
Realisatie van onze vernieuwingsagenda stelt
hoge eisen aan onze medewerkers, in alle
geledingen van de organisatie. We blijven
onze medewerkers begeleiden en trainen in
projectmanagement en andere methoden
om projectmatig en doelgericht te streven
naar concrete resultaten. Ten gevolge van
de coronamaatregelen is geïnvesteerd in het
aanpassen van onze dienstverlening naar online
of hybride vormen. Denk hierbij aan online
lessen en cursussen of streamen van lezingen
en debatten. Alle medewerkers van BplusC
hebben onbeperkt toegang tot de ruim 130
online trainingen van GoodHabitz.

Huisvesting
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Vernieuwing huisvesting
In 2019 zijn we met de gemeente Leiden tot
de conclusie gekomen dat BplusC in de Leidse
binnenstad van vier naar twee panden/locaties
moet gaan en in elke wijk aanwezig moet zijn.
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Reden hiervoor is de noodzaak efficiënter om
te gaan met de beschikbare middelen voor
dienstverlening, huisvesting en onderhoud.
Deze problematiek speelt niet alleen bij BplusC,
maar bij veel van de culturele instellingen in
Leiden.

de inwoners van Leiden houvast geboden
en haar maatschappelijke waarde bewezen.
Ondanks de lockdown-maatregelen die tot 20
mei 2021 van kracht was, heeft BplusC vrijwel
als enige culturele instelling in Leiden haar
dienstverlening (in al dan niet aangepaste vorm)
kunnen voortzetten en de financiële schade voor
de organisatie zeer beperkt weten te houden
door tijdig ingrijpen in de bedrijfsvoering vanuit
het principe ‘sober en doelmatig’.

In voorbereiding op besluitvorming heeft
gemeente Leiden in 2021 een aantal onderzoeken
laten uitvoeren om de huisvestingsproblematiek
van de culturele instellingen, waaronder BplusC,
in kaart te brengen.
Dankzij de wendbare organisatie en de
creativiteit, flexibiliteit en veerkracht van onze
Een van de onderzoeken richtte zich op professionele medewerkers hebben we goed
de toekomstige huisvesting van de BplusC kunnen inspelen op de steeds wijzigende
Muziekschool. Dit heeft geleid tot inmiddels maatregelen en beperkingen. Een bijzonder
vergevorderde plannen om de locatie Oude voorbeeld hiervan is het corona-spreekuur:
Vest/Hazewindsteeg, direct naast de Leidse 'hulp bij maken afspraak corona prik'. BplusC
Schouwburg, te ontwikkelen tot een C-hub heeft met het Taalnetwerk Leiden e.o. en
waar de buitenschoolse educatie en overige GGD Hollands Midden het initiatief genomen
kunst- en cultuuractiviteiten van BplusC uit het om mensen in de bibliotheek te helpen bij het
Rapenburg en het Muziekhuis een plek krijgen. maken van een vaccinatie afspraak.
Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan
de samenwerking tussen BplusC en LSSGZ en Behaald resultaat
het Leidse Cultuurkwartier.
Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de
beperkende corona maatregelen en de diverse
Een ander onderzoek is gericht op de toekom- onderzoeken, die in opdracht van gemeente
stige huisvesting van de BplusC bibliotheek. Leiden zijn uitgevoerd na het (vooralsnog)
Hierbij worden verschillende opties onderzocht, afblazen van de aanbesteding Cultuur.
zoals verbouwen en verduurzamen van de
huidige locatie in de Nieuwstraat tot verhuizing Vanaf het moment dat de BplusC locaties ten
naar een andere locatie in het centrum.
gevolge van de beperkende coronamaatregelen
(gedeeltelijk) moesten sluiten hebben we
Tot slot loopt er een onderzoek om te komen tot (online) kwalitatief goede alternatieven aan
een visie op de toekomstbestendige huisvesting kunnen bieden voor (het grootste deel van onze)
van de culturele instellingen in de stad. dienstverlening.
Aanleiding voor dit onderzoek is de gedeelde
problematiek, dat de culturele instellingen in Steeds hebben we na een lockdown zowel de
Leiden zijn gehuisvest in dure, monumentale bibliotheek- als leslocaties stapsgewijs weer
panden en de discrepantie tussen de hoge kunnen heropenen, waarbij altijd veiligheid
huisvestings- en onderhoudslasten enerzijds van onze klanten, bezoekers en medewerkers
en beschikbare financiële middelen anderzijds. voorop heeft gestaan bij onze keuzes.
Het eindrapport van dit onderzoek wordt medio
2022 verwacht.
Door onze dienstverlening snel aan te passen
aan de steeds veranderende omstandigheden
BplusC en corona
en tijdig bij te sturen hebben we een groot deel
Ook in 2021 zijn we geconfronteerd met van de KPI's (soms in aangepaste vorm) kunnen
de ingrijpende gevolgen van de corona realiseren en de financiële schade beperkt
maatregelen. Juist in de moeilijke coronaperiode weten te houden.
heeft de laagdrempelige toegang tot kennis,
kunst en cultuur een verbindende rol gespeeld,
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nemen aan het maatschappelijke leven. BplusC
– een plek waar mensen welkom en gelijk zijn,
ongeacht achtergrond, etniciteit, seksualiteit,
Gemeente Leiden heeft opdracht gegeven voor inkomen, religie, politieke overtuiging of
een aantal onderzoeken naar bv De Nieuwe kennisniveau. Waar je niets hoeft, maar - als je
Muziekschool, de huisvestingsproblematiek van wilt - wordt uitgedaagden geprikkeld.
de culturele instellingen in Leiden, waaronder
BplusC en de toekomstige huisvesting van de In samenwerking met ProBiblio en een aantal
bibliotheek. BplusC heeft meegewerkt en input collega-organisaties neemt BplusC in 2022 deel
geleverd aan de onderzoekers, hetgeen – naast aan het project ‘Third Place’, met als doel een plan
de uitvoering van onze prestatie-opdracht in uit te werken met diverse scenario’s, die kunnen
combinatie met de uitdagingen waar corona ons worden uitgerold in 2023-2025, afhankelijk van
voor heeft gesteld – veel heeft gevraagd van de de beschikbare mogelijkheden (financieel en
organisatie en onze medewerkers. De nu al qua huisvesting). Verder wordt een onderzoek
jarenlange onzekerheid over de toekomstige gestart naar de mogelijkheden van het concept
huisvesting en de organisatie in het algemeen ‘De bibliotheek op school’ (dBos) in de wijken
zijn een voortdurende bron van onrust binnen Slaaghwijk, Zuidwest en de Mors en wordt het
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) verder
de organisatie.
ontwikkeld.
Certificering
De ingrijpende gevolgen van de corona uitbraak
In december 2021 heeft de CBCTcertificeringsaudit van BplusC plaatsgevonden. zullen ook in 2022 impact hebben op onze
Medewerkers, samenwerkingspartners, OR dienstverlening en de mogelijkheden om de
en leerlingen hebben de auditcommissie een gemaakte prestatieafspraken na te komen. Zelfs
inkijk gegeven in het reilen en zeilen van de zonder nieuwe uitbraak of lockdowns zal het
organisatie. Doel van de audit is te beoordelen veel tijd en moeite kosten om terug te komen op
of BplusC voldoet aan de kwaliteitseisen van de het niveau van vóór corona, als dit in het geheel
CBCT en aanbevelingen te formuleren waardoor al mogelijk is.
de organisatie zich kan blijven verbeteren
en ontwikkelen. We zijn bijzonder trots dat Kunst- en cultuureducatie
BplusC voor vier jaar is gecertificeerd met een Eén van de definities van kansengelijkheid is dat
beoordeling die over de gehele linie ruim boven ‘iedereen met dezelfde talenten ook dezelfde
het landelijk gemiddelde ligt. Hiermee hebben kansen krijgt’. Kennismaken met kunst en
we een driedubbel kwaliteitskeurmerk voor de cultuur draagt bij aan het vergroten van
BplusC Bibliotheek, Kunst- en cultuureducatie kansengelijkheid voor jong en oud en is een
manier om ontmoeting te stimuleren, mensen te
en het Taalhuis.
verbinden en tegenstellingen te overbruggen.
Daarom is kennismaken met kunst en cultuur in
Verwachtingen 2022
Leiden – Stad van Ontdekkingen - zo belangrijk,
Bibliotheekvernieuwing
BplusC draagt bij aan Leiden als inclusieve, je leert niet alleen allerlei vormen en smaken
betrokken stad waar iedereen gelijke kansen van cultuur en kunstuitingen kennen, je leert
krijgt en in staat wordt gesteld om volledig deel te kijken, luisteren, samenwerken en genieten en je
creativiteit en gemeenschapszin te ontwikkelen.
Voor de doelgroep Jeugd bouwen we aan een
‘leerecosysteem’ waarin het kind centraal staat
en we de betrokkenheid van kinderen vergroten
door samenhang aan te brengen tussen de
verschillende leeromgevingen. We doen dit
door kinderen op school te laten kennismaken
met een breed programma kunst en cultuur, het
programma Verwonder om de Hoek/CmK3 en
BplusC heeft geen aanspraak hoeven maken op
enige vorm van compensatie van coronaschade.
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de Regeling Cultuurcoaches en ons buitenschoolse aanbod. Door de ervaringen in de
verschillende leeromgevingen op elkaar af te
stemmen geven we vorm aan het ‘leerecosysteem’
en kunnen kinderen daadwerkelijk een passie
ontwikkelen die de basis vormt voor hun verdere
leven.

Naast herstel van de culturele sector in Leiden
na twee coronajaren hebben de C6 de
volgende speerpunten geformuleerd:
Diversiteit en Inclusie (D&I) Code
•
•
Fair Practice Code
•
Huisvesting

Gemeente Leiden heeft besloten dat de subsidie
voor buitenschools kunst- en cultuureducatie
met ingang van 2022 uitsluitend mag worden
besteed aan muziek- educatie voor de
doelgroep tot 18 jaar en samenspel. De overige
buitenschoolse
kunsteducatie
(disciplines
'Muziek volwassenen en jeugd individueel',
'Dans en Theater', 'Kunst en Beeld' en
'Volksuniversiteit') zal op termijn door gemeente
Leiden niet langer worden ondersteund met
subsidie. Deze lessen mogen door BplusC
alleen worden aangeboden op voorwaarde dat
dit commercieel rendabel is, d.w.z. dat hiervoor
een kostendekkend tarief in rekening wordt
gebracht.

De huren van een deel van de panden in Leiden
zijn miv 1-1-2022 aangepast naar marktconforme
huur. Gemeente Leiden heeft opdracht gegeven
voor onderzoek naar de overige voorwaarden
t.a.v. huisvestingslasten en het meerjarig
onderhoud (demarcatie). De resultaten van
het onderzoek worden in de loop van 2022
verwacht, waarna de gesprekken over de
overige voorwaarden t.a.v. de huisvesting met
gemeente Leiden zullen worden hervat.

Ons uitgangspunt is en blijft dat iedereen moet
kunnen deelnemen aan het beoefenen van kunst
en cultuur, maar het gewijzigde beleid van de
gemeente zal onvermijdelijk invloed hebben op
de betaalbaarheid en toegankelijkheid van een
deel van ons buitenschoolse lesaanbod.
Raad van Bestuur
Willem van den Broek start per 1 mei 2022 als
voorzitter Raad van Bestuur bij BplusC. Hij
neemt het stokje over van Willem van Moort,
die deel blijft uitmaken van de Raad van
Bestuur tot zijn pensionering in de zomer.
Samenwerking C6
De zes grootste culturele instellingen in
Leiden (C6) werken samen aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda op thema’s, die waar
alle instellingen mee te maken hebben.

Foto credits: Gaetano Galluzzo
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Ook in 2022 zal de nawerking van de twee
coronajaren aanzienlijk zijn. Dit staat nog los van
mogelijke nieuwe uitbraken of (gedeeltelijke)
nieuwe lockdowns of andere maatregelen.
Het zal tijd en inzet kosten om voor wat betreft
het aantal bibliotheekleden, leerlingen en
bezoekers terug te komen op het niveau
van vóór corona. We hebben de afgelopen
jaren bewezen een wendbare organisatie
te zijn, die in staat is tijdig te reageren op
(onverwachte) ontwikkelingen en zich daarop
aan te passen. Dit wordt bevestigd door de
recente certificeringaudit, waarin de auditors
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tot de conclusie komen dat ‘BplusC een
toekomstbestendige organisatie is en een
positief maatschappelijk effect sorteert’.
Ondanks alle uitdagingen, die ongetwijfeld nog
op ons af zullen komen, zie ik de toekomst van
BplusC met veel vertrouwen tegemoet en kan ik
de leiding van de organisatie in de zomer 2022
met trots overdragen aan mijn opvolger.
Willem van Moort
Voorzitter Raad van Bestuur
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Raad van Toezicht
Het afgelopen jaar stond opnieuw in het teken
van corona en de uitdagingen die dit met zich
meebracht voor de medewerkers. De Raad van
Toezicht (RvT) kijkt met veel waardering naar
de inzet van alle BplusC-ers. De programmering
en cursussen zoveel mogelijk laten doorgaan,
op alle locaties de nodige aanpassingen treffen,
en ondanks de beperkingen onze klanten en
het publiek toch een gastvrij onthaal geven;
complimenten voor het hele team.
De coronacrisis heeft tot een herwaardering van
kunst en cultuur geleid. Zo was door eerdere
sluitingen zichtbaar geworden welke belangrijke
rol de bibliotheek in het leven van mensen
speelt, als laagdrempelig centrum voor kennis,
informatie en hulp bij digitale overheidszaken. In
het afgelopen jaar werden bibliotheken daarom
aangemerkt als essentiële voorzieningen, die
geopend moesten blijven. Een belangrijke
bevestiging van de waarde van bibliotheken.
Eind 2021 volgde een volgende erkenning
voor BplusC, toen een audit plaatsvond door
de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk,
Cultuur en Taalhuis. Naar aanleiding hiervan
heeft BplusC een driedubbel kwaliteitskeurmerk
ontvangen, voor de bibliotheek, voor kunsten cultuureducatie en voor het Taalhuis. Een
resultaat om trots op te zijn.

zoals voorgesteld door de brancheorganisatie
Cultuurconnectie. De auditcommissie bestaat
uit Daniel Mandel en Foort van Oosten.
De RvT heeft in 2021 vijf keer vergaderd, deels
digitaal. Net als in het voorgaande coronajaar
waren de financiën een belangrijk onderwerp.
Door scherp aan de (corona tegen)wind te varen
heeft BplusC het jaar met een positief resultaat
weten te af te sluiten. Bijzonder aandachtspunt
voor de RvT als werkgever was de aanstaande
pensionering van de bestuurder. In 2021 is een
uitgebreid wervings- en selectietraject van start
gegaan om een goede opvolger te vinden, met
nauwe betrokkenheid van Ondernemingsraad
en MT. Ook met de gemeente is overlegd over
het gewenste profiel van de nieuwe bestuurder.

In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit Gerda
van den Berg (tot 1 mei 2021), Els van Eijck van
Heslinga, Daniel Mandel, Foort van Oosten,
Sterre Rooijakkers, Christine Smittenaar en
Edwin van der Spek. Gerda van den Berg heeft
ruim 8 jaar het voorzitterschap met verve vervuld,
waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Zij is in
2021 opgevolgd door Edwin van der Spek. De
voorzitter en Els van Eijck van Heslinga vormen
de remuneratiecommissie, vanuit de rol van de
RvT als werkgever van de bestuurder. Met hem
is zoals gebruikelijk een eindejaarsgesprek
gevoerd, en is besloten het salaris van de
bestuurder te verhogen met de indexering
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Met Willem van den Broek heeft BplusC
inmiddels een ervaren en enthousiaste nieuwe
bestuurder gevonden. Hij start per 1 mei 2022.
De toekomst van BplusC stond centraal in
elke RvT vergadering. Grote zorgen waren
er over de voorgenomen aanbesteding van
cultuur- educatie. Deze aanbesteding ging
gelukkig niet door. Wel zet de gemeente
in op meer samenwerking en gezamenlijke
huisvesting van culturele partijen. Samen
met de bestuurder is hierover enkele keren
gesproken met de wethouder, evenals met de
Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal. Eind
2021 presenteerde de gemeente met steun van
deze podia en BplusC een plan voor uitbreiding
van het Schouwburgcomplex met een nieuwe
Muziekschool. Besluitvorming hierover zal na
de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.
Zo belooft 2022 opnieuw een spannend en
bijzonder jaar te worden. Met een nieuw
gemeentebestuur, een nieuwe bestuurder voor
BplusC en volop plannen voor de toekomst,
liggen er mooie kansen in het verschiet voor
onze organisatie. We zijn er klaar voor!
Edwin van der Spek (voorzitter)
Els van Eijck van Heslinga (vice-voorzitter)
Daniel Mandel
Foort van Oosten
Sterre Rooijakkers
Christine Smittenaar
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Ondernemingsraad
2021 was het tweede coronajaar, gemarkeerd
door een algemene vermoeidheid met de
maatregelen, zowel aan de kant van het
personeel, als de bezoeker en cursist. De
medewerkers hebben veel weerstand en
onbegrip moeten verduren tijdens, en in de
nasleep van de regelmatige aanpassingen van
de coronaregels.
Ook de ondernemingsraad heeft een turbulent
jaar gehad. We begonnen 2021 met vijf leden,
maar moesten afscheid nemen van Vivian
Treurniet in augustus, Ingeborg Cneut in
september, Léonie van der Geest in december
en ook Bas van Emmerik heeft zijn lidmaatschap
eind december opgezegd. Wel hebben we
twee nieuwe leden welkom mogen heten na
een spoedverkiezing eind september: Martien
de Kam, trombonedocent, en Rijk Jansen,
pianodocent.
Ook heeft de ondernemingsraad een belangrijk
instemmingsverzoek ontvangen in mei 2021.
Deze zou leiden tot een wijziging van
de instellingsregeling voor de docenten
van afdeling Lessen & Cursussen. Na een
achterbanraadpleging en het formuleren van
een alternatief heeft de ondernemingsraad
besloten niet in te stemmen met het voorstel.

deze op een goede manier vorm kunnen geven.
Aanleiding hiervan is een verschil van inzicht
tussen de ondernemingsraad en de raad van
bestuur wanneer wijzigingen gezien kunnen
worden als nieuw beleid, of een voortzetting van
bestaand beleid. De reden waarom dit van belang
is, is omdat in het geval van een substantiële
koerswijziging de ondernemingsraad om advies
gevraagd moet worden.
Ondanks de tegenvallers en meningsverschillen
is de ondernemingsraad trots op en blij met
BplusC. Wij zien onze organisatie als een
verrijking van het leven van de inwoners van
Leiden en omstreken. Onze hoop is dat BplusC
in 2022 in gesprek met gemeente Leiden de
bezuinigingstrend weet stop te zetten. Wij
geloven dat onze klanten en bezoekers recht
hebben op betaalbare en toegankelijke kunst en
cultuur.
Pepijn Uitterhoeve (voorzitter)
Martien de Kam (vice-voorzitter)
Kurt Berger
Rijk Jansen

Naast dit vraagstuk heeft de ondernemingsraad
zich gebogen over de vorm van de samenwerking
met de raad van toezicht, het thuiswerkbeleid,
de werkdruk, en zijn eigen reglement. Na een
jaar overleg met vele aanpassingen, zijn wij tot
een nieuw reglement gekomen waar we meer
ruimte bieden voor geïnteresseerde collega’s om
toe te kunnen treden tot de ondernemingsraad.
Dit vanuit de overtuiging dat het beter is om een
gevulde zetel te hebben dan een lege.
Sinds het eind van 2021 zijn de ondernemingsraad
en bestuurder met elkaar in gesprek over de
medezeggenschap binnen BplusC en hoe we
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Vernieuwing en dienstverlening
in tijden van corona
In 2021 zijn de uitdagingen rondom corona
helaas nog niet verdwenen. Wisselende
maatregelen hielden de organisatie
scherp en hebben de nodige flexibiliteit
gevraagd. Gelukkig bleek ook dit jaar dat
de medewerkers over genoeg creativiteit
en veerkracht beschikken om zelfs in het
tweede coronajaar aan vernieuwende
projecten te werken – al dan niet in
aangepaste vorm. Per onderdeel lichten we
de belangrijkste voorbeelden toe. Verder
is dit jaarverslag aangevuld met diverse
quotes uit het BiebPanel leden onderzoek.

“Sowieso zou iedereen eigenlijk gewoon lid
moeten zijn van de bibliotheek. Ook heel
fijn dat je bij alle filialen van BplusC terecht
kunt. Nieuwstraat is lekker groot met
uitgebreide collectie.”

“Mijn kinderen kunnen zich onderdompelen in
boeken en steeds weer nieuwe boeken lezen. Zelf
kan ik informatieve boeken lenen. Tijdens Corona
was het heel fijn dat we boeken konden bestellen en
afhalen zodat de kinderen zich niet gingen vervelen.
Het was een soort feest moment als we weer een
tasje boeken hadden.”

“Iedereen is welkom in de bibliotheek. Misschien
wel een van de weinige organisaties die nog iets
bijdraagt aan het tegengaan van de tweedeling
in de maatschappij.”

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021
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Bibliotheek
E-accounts en digitaal lezen

Afhaal- en bezorgservice

Het gebruik van de BplusC-app, ebook-accounts
en het digitaal lezen is sterk gestegen tijdens de
coronaperiode. De klantadviseurs en afd. ICT
hebben vele nieuwe e-leden verwelkomd en
met extra ondersteuning op weg geholpen bij
hun eerste ervaringen.

BplusC heeft een afhaal- en bezorgservice
gefaciliteerd tijdens de lockdowns en voor
bibliotheekleden die tijdens de coronaperiode
niet in staat waren de bibliotheek te bezoeken.
De afhaal-/bezorgservice komt vooral tegemoet
aan de meest kwetsbare doelgroepen, zoals
ouderen die niet naar buiten kunnen of durven
en mensen die weinig digitale faciliteiten tot hun
beschikking hebben. Mensen uit hun sociaal
isolement halen is – juist in deze tijd – een
zeer belangrijke taak van de bibliotheek. Voor
jeugdleden is een pakket boeken samengesteld
dat bestaat uit zowel lees- als informatieve
boeken en dat aansluit op leesniveau en
interessegebied van het kind. Verder hebben
de boekenpakketten geholpen bij het op niveau
houden van de leesvaardigheid onder onze
leden. De bezorgservice is tot stand gekomen
in samenwerking met Het Kringloopwarenhuis.
De biebbus heeft boeken bij de basisscholen
van Leiden bezorgd.

Publiekswerkplekken
Nieuwstraat

De publiekswerkplekken in de Nieuwstraat
hebben een nieuwe plek en een metamorfose
gekregen. Het verplaatsen van de werkplekken
vormt onderdeel van het plan om meer ruimte
te maken voor activiteiten en hier flexibeler
mee om te kunnen gaan. De tafels vormden een
groot “blok” dat niet verplaatst kon worden en
het belemmerde de doorgang naar de collectie
erachter. Het aantal werkplekken is minder
geworden, maar we hebben het gevoel met
dit aantal werkplekken in de vraag te kunnen
voorzien. Steeds meer mensen beschikken Opening Leidse Dementheek
over een eigen device. De ontstane open
ruimte is gevuld met de displaytafels en er zal
hoogstwaarschijnlijk ook nog een zitje geplaatst Leiden heeft zijn eerste permanente
worden om in de verblijfsfunctie te kunnen ’dementheek’. Het gaat om een informatiepunt
voorzien.
voor en over mensen met dementie, een
speciale plek waar informatie en romans over
dementie bij elkaar staan. In de dementheek
kunnen zowel zorgpersoneel, mantelzorgers als
Uitbreiding openingstijden
mensen met beginnende dementie terecht voor
informatie. Het Expertisecentrum Dementie
houdt wekelijks een spreekuur in BplusC
Door efficiënte inzet van front- en
Bibliotheek Nieuwstraat.
backoffice-uren zijn de wijklocaties in totaal 7,5
uur per week langer open. Beide locaties zijn nu
drie ochtenden per week geopend voor onze
klanten en bezoekers.
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(Jeugd)collectie

Historisch Informatiepunt (HIP)

BplusC heeft een collectieplan, afgestemd
op de specifieke behoeften en doelstellingen
per (wijk)locatie. Het BplusC collectieplan is
gebaseerd op:
• het ‘Beleidskader collectiebeleid
van het netwerk van openbare
bibliotheekvoorzieningen 2020-2024’ van
de KB
• Collectiebeleidsplan Zuid-Holland
• het wijkprofiel

De Leidse collectie heeft een prominente
nieuwe plek gekregen in de Burchtzaal in de
Nieuwstraat. In samenwerking met Erfgoed
Leiden en Omstreken (ELO) is de presentatie
van de collectie aantrekkelijker en makkelijker
toegankelijk gemaakt.

Het collectieplan is uitgewerkt in concrete
prestatieafspraken, begroting (met een vast
budget per locatie en een apart budget voor
specifieke projecten) en jaarplanning. De
voortgang en uitvoering van het BplusC
collectieplan wordt maandelijks door onze
collectiespecialisten gemonitord.

Uitbreiding aantal
stiltewerk- en studieplekken
Langs de gehele balustrade op de eerste
etage zijn extra werkplekken voor bezoekers
gecreëerd. Hiermee is het aantal stiltewerken studieplekken uitgebreid. Net als bij de
werkplekken in de Huiskamer zijn ook deze
werkplekken geheel circulair gefabriceerd door
het Kringloopwarenhuis.

Herinrichting en vernieuwing

“Alles mooi tentoongesteld. Goed
geautomatiseerd. Halve dagen
bibliotheekmedewerker aanwezig aan
wie je vragen kunt stellen.”

“Ze weten precies waar ik van houd
en denken actief mee. Altijd
vriendelijk.”

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021

14

BplusC heeft in 2021 verschillende (wijk)locaties
heringericht:
• Zo is BplusC Bibliotheek Leiderdorp in de
eerste week van 2021 verhuist naar de recent
verbouwde locatie de Sterrentuin.
• Zijn we vanaf begin 2021 gaan werken met
displaytafels om ons aanbod verder onder
de aandacht te brengen bij de bezoekers.
De displaytafels zijn eerst alleen in de
Bibliotheek Nieuwstraat ingericht.
• Is de begane grond van de Bibliotheek
Nieuwstraat vanaf half maart 2021 anders
ingericht om meer plaats te bieden voor
onze jeugdcollectie.
• Is de bovenetage in Bibliotheek Stevenshof
heringericht om zo meer ruimte creëren
voor ontmoetingen en/of (digitale) curussen.
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Lessen en Cursussen
Lessen op alternatieve locaties
Tijdens de (gedeeltelijke) lockdowns kon een
deel van de lessen in de buitenlucht worden
gegeven. Door de taallessen online te geven, is
ruimte gecreëerd om groepslessen Muziek en
Beeldende kunst op 1,5 meter afstand te kunnen
geven door deze over meerdere lokalen te
verdelen. Een deel van de danslessen is gegeven
in de zalen van Ins Blau. Voorspeelavonden
en voorstellingen van leerlingen zijn buiten
gegeven voor verzorgings- en verpleeghuizen,
zodat de kwetsbare ouderen hiervan konden
genieten.

Creatieve groet vanuit de afdeling
Kunst en Beeld
Vanwege de beperkende coronamaatregelen
konden veel lessen van de afdeling Kunst en
Beeld niet plaatsvinden. Om in verbinding te
blijven met onze leerlingen hebben de docenten
een creatieve groet naar al hun leerlingen
gestuurd. De creatieve groet bestond uit een
pakket met materialen, waarmee de leerlingen
thuis aan de slag konden. De eindresultaten
hebben we gepresenteerd in een expositie bij
BplusC.

Dansfilm MYTHE
Alle leerlingen van de BplusC Dans- en
Theaterschool hebben ondanks de coronacrisis
er lustig op los gedanst. Op zaterdag 3 juli
presenteerden zij de online dansfilm MYTHE. Alle
stijlen kwamen voorbij: van hiphop tot klassiek
ballet en van streetdance tot kindertheater. Via
livestream konden ouders, broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s meekijken, en zelfs vrienden uit
het buitenland die er normaal niet bij hadden
kunnen zijn.
Dit was een uitdagend jaar voor de dans- en
theatergroepen van BplusC. Wat doe je als je
binnen moet blijven? Wat doe je als je niet meer
naar de studio kunt komen om samen te dansen
en voorstellingen te maken? Met een bijzonder
doorzettingsvermogen zijn de lessen online
doorgegaan. Zo is een start gemaakt met de
dansfilm MYTHE, waarin heel veel verschillende
dansstijlen aan bod komen.
Bekijk hier de trailer.
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Onderwijs
Leesclubs in Het Gebouw

De Nationale Voorleeswedstrijd 2021

In samenwerking met De Viersprong, De
Singel en De Springplank

Sarah-Roos van der Rijst van Katholieke
Daltonschool De Leeuwerik en Eliza Tekcan van
de Eerste Leidse Schoolvereniging hebben op
woensdag 17 februari 2021 de Leidse voorronde
van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.
De wedstrijd vond coronaproof plaats via een
onlineverbinding. Sarah-Roos en Eliza zullen
Leiden/Leidendorp vertegenwoordigen in de
regionale finale.

Vanuit de drie scholen in Het Gebouw is voor de
zomervakantie de vraag gekomen of BplusC na
schooltijd leesclubs kan opzetten en begeleiden
voor de leerlingen uit groep 3-4-5. Hierover zijn
we in gesprek gegaan en hebben samen een
concept uitgewerkt. We bieden 2 leesclubs
per week gedurende 6 weken voor kinderen uit
groep 3-4-5 van De Singel, De Springplank en
de Viersprong. De leesclubs vinden plaats op
dinsdag en donderdag in de bibliotheekruimte
van Het Gebouw. Helaas hebben we de start
van deze leesclub een aantal keer moeten
uitstellen wegens corona. Uiteindelijk zijn we na
de kerstvakantie van 2021 van start gegaan. Tot
nu toe zijn de eerste deelnemers enthousiast.
Een uitgebreider verslag volgt in het volgende
jaarverslag.

“Ik ben dol op boeken en omdat je niet
alles zelf kunt kopen is de bieb van
onschatbare waarde voor mij.”

“Fijne bibliotheek vooral voor
kinderen met ruime keuze, gezellig
ingericht en heel hulpvaardige
medewerkers.”

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021
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Veertien voorleeskampioenen uit Leiden en
Leiderdorp namen om de beurt plaats in de
digitale “voorleesstoel”. Floris, Sarah-Roos,
Isabella, Meike, Jan, Ilse, Fien, Farah, Olivia,
Éowyn, Eliza, Senna-Yulia, Fatima-Zahra en
Khalil hadden zich goed voorbereid en lazen
alle veertien mooi voor. Veel voorlezers werden
aangemoedigd door hun klasgenoten en
leerkracht, maar ook ouders en andere familie
luisterden via een link naar de onlinewedstrijd
mee!
De jury bepaalde uiteindelijk dat Eliza en SarahRoos een plek verdienen in de kwartfinale. Eliza
las een fragment voor uit het boek Dagboek
van een muts van Rachel Renee Russel. SarahRoos koos voor een fragment uit het boek Het
Piranha Complot van Jozua Douglas. De jury
vond dat Sarah-Roos en Eliza in een heel prettig
leestempo voorlazen, duidelijk articuleerden
en dat zij beiden de emoties uit het boek goed
konden overbrengen op het publiek.
De deskundige jury bestond uit:
•
Loes Riphagen, schrijver en illustrator
van kinderboeken
Marissa Verbeek, sociaal professional
•
Thuisprogramma's bij stichting JES
Rijnland
Merit van Wageningen, Jeugdboekhandel
•
Silvester
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Thema-avond Kinderboekenweek
Deze avond is een netwerkbijeenkomst voor
leescoördinatoren, leerkrachten en andere
professionals ter voorbereiding op de
Kinderboekenweek. Met 25 deelnemers uit het
primair onderwijs hebben we een interessante
avond gehad. Daarnaast waren we vooral
opgelucht dat de avond live plaats kon vinden
dit jaar.

Verwonder om de Hoek/Cultuur
met Kwaliteit
BplusC is partner in Verwonder om de Hoek en
CmK 3.

BplusC heeft als partner van Verwonder om de
Hoek directe aansluiting door aanwezigheid in
regiegroep, kernteam. Voorbeelden: BplusC
levert de projectleider voor het onderdeel
Professionalisering (aansluiting binnenschools
De deelnemers konden kiezen uit verschillende en buitenschools aanbod), de cultuurcoaches
workshops, gegeven door:
voor de Om de Hoek wijken Leiden Zuidwest en
• Annemarie Bon, schrijver van o.a. de Stevenshof worden aangestuurd door BplusC.
boeken van Haas en tientallen AVI-boekjes, Ook participeert BplusC in de werkgroepen
waaronder de serie met Stoere Steffie.
communicatie en ontwikkeling van de het
• Pim Lammers, schrijver van o.a. Het lammetje platform verwonderomdehoek.nl.
dat een varken is en De boer en de dierenarts.
• Susan Suer, projectmanager educatie
Stichting Erfgoed Leiden, over de mystiek
rond het beroep Molenaar
• Yoeri Knijnenburg, BplusC, deed De grote
ook-je-tante-kan-bodybuilder-zijn-spelshow
met de deelnemers.
• Anja Schakel, i-Lab BplusC, presenteerde
een werkvorm Minecraft education voor in
de klas.

Programmering Schoolvoorstellingen

Voor het schooljaar 2021 – 2022 hebben
de programmeurs van InsBlau en Leidse
Schouwburg de voorstellingen geselecteerd en
ingekocht. Met deze samenwerking hopen we
naast goede programmering voor de scholen met
een cultuurpakket ook een betere aansluiting
van het aanbod in de stad te bewerkstelligen.
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Kinderboekenweek activiteiten
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 konden
kinderen (en hun ouders) eindelijk weer fysiek
naar een activiteit! Het bleef spannend tot het
laatste moment maar gelukkig hebben we in
2021 in onze bibliotheeklocaties workshops en
activiteiten voor kinderen kunnen organiseren.
In Het Gebouw kwam schrijver Mylo Freeman
langs. Mylo Freeman is fictieschrijver en
illustrator. Zij kreeg in 1998 de Kiekeboeprijs
voor haar prentenboek “Potje’. Inmiddels heeft
zij zo’n 50 prentenboeken op haar naam staan,
waaronder de Prinses Arabella boeken. Zij
heeft een tekenworkshop voor jonge kinderen
gegeven.

Léon Biezeman bezocht BplusC locatie
Stevenshof met een speciale bijeenkomst in
het kader van dyslexie. Hij schreef er een aantal
boeken over, waaronder Schrijven met dyslexie,
een boek dat hij schreef met ruim 80 kinderen
met dyslexie, en AppZurt-dyslexie van a tot
z, een boek voor kinderen met dyslexie, hun
vrienden, klasgenoten en broers en zussen.
In de Nieuwstraat stond Lisa Boersen in de
schijnwerpers met haar boeken waar je om kunt
lachen maar die ook spannend zijn! Timo en de
Oppasninja is zo’n boek. Lisa gaf interactieve
workshop voor kinderen uit de onderbouw waar
de vliegtuigjes door de lucht vlogen. Ook Jort
van der Jagt was aanwezig in de Nieuwstraat.
Hij illustreerde o.a. de boeken: Kwijt, weg,
foetsie en Billy de Kip.

Één tegen eenzaamheid
Een tegen eenzaamheid is een landelijk initiatief
waarvoor lokale coalities worden gevormd.
BplusC neemt deel aan dit initiatief en heeft
zich bij de Leidse coalitie aangemeld met een
vertegenwoordiger vanuit de wijken en de
Cultuurcoaches.
Het doel is het voorkomen en verminderen van
eenzaamheid door middel van een plan van
aanpak tegen eenzaamheid. Hierin behandelen
we aan de hand van de onderstaande vijf pijlers
verschillende actielijnen voor de komende vijf
jaar:
•
•
•
•
•
18

Bestuurlijke commitment
Creëer een sterk netwerk
Betrek mensen, eenzamen zelf
Werk aan een duurzame aanpak
Monitoring en evaluatie
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Het Cultuurbad

Project gebarentaal

Op 24 maart 2021 organiseerde BplusC in
samenwerking met de Cultuureducatiegroep en
Naturalis een nieuwe editie van het Cultuurbad.
Dit keer niet in een fysieke setting maar online.
En we mogen toch wel zeggen dat het een groot
succes was! Maar liefst 98 deelnemers uit het
onderwijs, culturele veld en diverse gemeenten
hebben deze online editie bijgewoond.

Begin oktober was de voorstelling “Het dier,
het dier en het beestje” te zien in de Leidse
Schouwburg. Theater Artemis speelde deze
voorstelling voor de leerlingen van groep 6-8
van Leidse basisscholen.

De aftrap werd gedaan door Mirjam Spoelstra
met een presentatie over de nieuwe periode
Cultuureducatie met Kwaliteit en de samenwerking Verwonder om de Hoek. Daarna namen
Suzan Lutke en Henna Pursiainen ons mee met
een interactieve presentatie rondom leren door
creëren.
Life long learning
Een van de inspirerende sprekers deze middag
was Henna Pursiainen. Zij sprak over de
noodzaak voor ‘Life long learning’. Kinderen
zouden in school een mindset moeten
ontwikkelen waardoor ze zich gedurende hun
leven verder willen ontwikkelen, zowel binnen
school als daarbuiten. Henna deelde inzichten
die in Finland de afgelopen jaren zijn opgedaan.

Eén van de bezoekende scholen was het
Auris College - De Weerklank. Leerlingen van
De Weerklank kunnen moeite hebben met
spreken, woorden onthouden en begrijpen. Ook
vinden de leerlingen het vaak moeilijk om met
woorden duidelijk te maken wat zij bedoelen
en is een aantal leerlingen van De Weerklank
slechthorend.
Om deze voorstelling voor iedereen toegankelijk
te maken, hebben de Cultuurcoaches tolk
Leanne gevraagd om de voorstelling te
voorzien van Nederlandse gebarentaal. Deze
samenkomst vormde een prachtig geheel en er
werd genoten van de voorstelling.

De rol van kunst
De tweede spreker Suzan Lutke nam ons mee in
de rol van kunst. Wat leren we van kunst? Kunst
stelt vragen en geeft geen omlijnde antwoorden,
het gaat niet om waarheid maar om betekenis,
het prikkelt meer dan alleen ons denken, het
nodigt uit tot innemen van ander perspectief.
Veel deelnemers hebben geinspireerd dit
Cultuurbad verlaten. Vol inspiratie en natuurlijk
met een goodiebag. Een fysieke goodiebag
werd wat lastig voor een online Cultuurbad,
daarom hebben we deze keer gekozen voor een
digitale variant.
Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021
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Wijken
In de wijken

Leren in je wijk

Een belangrijke focusgroep is jeugd en in het
bijzonder jeugd die niet van huis uit in contact
komt met kunst en cultuur en waarvan de ouders
niet veel te besteden hebben. I.s.m. SOL is een
programma ontwikkeld waarbij de kinderen
vijf verschillende disciplines in carrouselvorm
kregen aangeboden: muziek – zang – klei – dans
– lettertekenen. Deze carrousel trok langs vijf
wijken met een afsluitende bijeenkomst.

In samenwerking met SOL zijn we gestart met
‘Leren in je wijk’ in Het Gebouw en de Stevenshof.
Het initiatief ‘Leren in je wijk’ combineert
bewegen, huiswerkbegeleiding en Skoolzone
en is een alternatief voor de HuiswerkKamers.
‘Leren in je wijk’ richt zich op leerlingen uit
groep 7 en 8 van het primair onderwijs en klas 1
en 2 van het voortgezet onderwijs.

Aan de Telderskade wordt een nieuw Huis
van de Buurt ontwikkeld – gebouwd door de
gemeente, beheerd door Incluzio. I.s.m. de
gemeente en Incluzio is BplusC betrokken bij
de invulling van deze accommodatie (cursussen
– boeken – Taalhuis – etc.). Het wordt geen
BplusC vestiging, maar BplusC is een partner
in het gebouw. Om onze komst alvast aan te
kondigen, staat de Bibliobus een dagdeel in de
week op de Telderskade.
Cultuurcoaches en 'Talentplaza'
De Cultuurcoaches hebben per wijk een
contactpersoon van SOL. Met dit intensieve
contact helpen ze elkaar bij het promoten
van de activiteiten en houden contact over de
invulling van de workshops. Inhoudelijk zijn er
door de Cultuurcoaches in de Mors workshops
beeldende kunst georganiseerd.
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Kunst op recept
Bij Kunst op Recept krijgen mensen met fysieke
of geestelijke klachten van psycho-sociale aard
speciaal ontwikkelde culturele activiteiten
aangeboden.

Zingen in de wijk
Met elkaar communiceren kan lastig zijn als
je een verschillende taal spreekt, maar samen
zingen gaat prima in een ‘vreemde’ taal. De
taal van muziek is immers universeel en bij
uitstek geschikt om mensen te verbinden. In
samenwerking tussen Verwonder om de Hoek
(Cultuurcoaches) en BplusC vakleerkrachten
zijn op verschillende scholen International
Choirs van start gegaan. Na schooltijd leiden
zangdocenten en koordirigenten van BplusC
deze koren in de wijken Zuidwest en Stevenshof.
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Taalhuis
De Morsch Basisvaardigheden

IDO inloopspreekuur ‘Hulp bij
vaccinatieafspraak’

In het Huis van de Buurt Morschwijck is een
computercursus verzorgd vanuit het Taalhuis
van BplusC. Deze vrouwen hadden nog weinig
ervaring met de computer en het internet en
hebben in enkele weken al behoorlijke stappen
gezet. Van een Word-document maken en
opslaan tot het zoeken van informatie op
internet. Deze dames hebben niet alleen meer
kennis en vaardigheden opgedaan, maar ook
hebben zij meer zelfvertrouwen gekregen. Ze
zijn allen enthousiast om door te gaan met een
vervolgcursus!

Veel mensen hebben in het voorjaar van 2021
een brief gekregen met de oproep om een
vaccinatieafspraak te maken tegen corona. Daar
kunnen mensen vragen over hebben, en ook een
afspraak maken kan niet iedereen zelf. Daarom
heeft onder andere BplusC met het Taalnetwerk
en de regionale GGD in Leiden het initiatief
genomen om hulp hierbij aan te bieden via de
bibliotheek. BplusC biedt een inloopspreekuur
in de bibliotheek. De hulp is voor mensen die zich
willen laten vaccineren, maar moeite hebben
om telefonisch een afspraak te maken. Of voor
Daarnaast was de samenwerking ook succesvol. mensen die hierover nog vragen hebben. Het
Incluzio faciliteerde de ruimte en zorgde voor gaat hierbij niet om de keuze of iemand zich wel
computers, Buzz zorgde voor deelnemers en of niet moet laten inenten. Het inloopspreekuur
BplusC verzorgde de cursus.
is van start gegaan met toestemming van de
veiligheidsregio.

Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO)
In 2021 hebben we de uitgestelde opening van
het IDO Nieuwstraat kunnen vieren en vond de
opening van IDO Leiderdorp plaats.

BplusC is de eerste bibliotheek in Nederland
die zo’n coronaspreekuur heeft opgezet. In
samenwerking tussen GGD, KB en Stichting
Lezen en Schrijven heeft BplusC Taalhuis
Leiden/Leiderdorp een toolkit ontwikkeld, die
alle bibliotheken konden downloaden om een
coronaspreekuur op te zetten.

CBCT Certificering
Eens per vier jaar wordt BplusC geaudit voor
de CBCT Certificering. Het betreft een driedubbele
certificering
van
bibliotheek,
kunsteducatie en Taalhuis. De Taalhuis
certificering is nieuw en BplusC is een van de
eerste organisaties die hieraan deelneemt. De
auditcommissie was zeer onder de indruk van
wat BplusC samen met de partners binnen het
Taalpact heeft opgebouwd en wat het Taalhuis
– ook in coronatijd – kan betekenen voor de
doelgroep.

“Bevorderen leesplezier, bijdragen aan
ontmoetingsplek voor mensen die zich
geïsoleerd of eenzaam voelen, mogelijkheid
om op een rustige, inspirerende plek
te studeren.”

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021
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Junior Taalcafé
Op 21 september 2021 heeft de eerste
bijeenkomst
van
het
Junior
Taalcafé
plaatsgevonden in de Nieuwstraat. Hier zijn
zestien leerlingen van het Bonaventura College
Agora gekoppeld aan een ISK-klas van ook
gemiddeld zestien leerlingen. Het ISK is een
onderdeel van het Da Vinci College waarbij er
onderwijs wordt gegeven aan nieuwkomers –
kinderen die de taal nog niet genoeg spreken
om deel te kunnen nemen aan het reguliere
onderwijs. Het Agora Leiden is een reguliere
school met een geheel eigen type onderwijs.
Alle leerlingen mogen zelf bepalen hoe ze
uiteindelijk naar hun eindexamen toewerken.
Dit doen zij d.m.v. ‘challenges’.
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Tijdens de bijeenkomst oefenen de leerlingen
hun Nederlands en komen ze erachter dat ze
eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar
verschillen.
Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst
van het Junior Taalcafé vond er - namens de
afdeling Onderwijs en de afdeling Taalhuis van
BplusC - een inspiratieworkshop plaats op het
Da Vinci College ISK over het nieuwe project
Junior Taalcafé. Tijdens deze workshop hebben
de leerlingen van het ISK en de leerlingen van
het Bonaventura College Agora elkaar voor de
allereerste keer ontmoet en hebben zij uitleg
gekregen over het hoe en waarom van het
project. Het Nederlandse sociale leven speelt
zich nog steeds vooral af op verengingen, die
niet altijd even bekend of toegankelijk zijn voor
deze groep ISK-leerlingen. Vandaar dat Junior
Taalcafé onder schooltijd plaatsvindt, waarbij
er elke week tijd wordt vrijgemaakt voor een
opdracht met een didactische invulling, om
daarna de leerlingen vrij te laten om samen te
ontdekken wat hen verbindt. Het idee is dat
beide groepen leerlingen van elkaar kunnen
leren, dat ze nieuwe contacten opdoen en
ongemerkt veel bezig zijn met taal in een rijke
omgeving als onze bibliotheek. Het Junior
Taalcafé heeft hiervoor een subsidie gekregen
van Het Leesoffensief.
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Ontmoeting en debat
Bibliotheektelescopen / Expositie: Stad in Steentjes
expeditie Astro Foto
In samenwerking met Erfgoed Leiden e.o.,
BplusC en de Open Monumentendagen is
Telescope Library is een samenwerking van de ‘Stad in Steentjes’ georganiseerd, waarbij
Oude Sterrewacht en BplusC en een pilot/ kick- kinderen – onder leiding van een groep Lego
off voor De N8 van de N8 op 29 oktober in het Masters – tientallen markante Leidse gebouwen
kader van Leiden 2022. We hebben gezamenlijk nabouwen.
een workshop voor kinderen en volwassenen
georganiseerd in Buurthuis de Stevenshof. In
deze workshop werd geleerd hoe je met een Debatten voor jongeren
telescoop kunt waarnemen en werken. Ook
waren de vrijwilligers van de Oude Sterrewacht
aanwezig om iedereen wegwijs te maken. De Online debatreeks met slotevent in het Volkshuis,
ondersteund door stagiairs van mboRijnland.
workshop werd gevolgd door een korte lezing.
Na afloop was het mogelijk de telescoop of
verrekijker met de bibliotheekpas te lenen bij
alle bibliotheeklocaties van BplusC. Er wordt
aan dit onderwerp ook aandacht besteed door
de expositie: Expeditie Astro Foto. Deze is te
bezichtigen in BplusC Bibliotheek Stevenshof.
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“Ik kan hier de boeken lenen die ik
anders niet zou kennen of misschien
zou moeten kopen.”

“Basisvoorziening in cultuur, plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en
alle rangen en standen welkom zijn en
afkomst geen rol speelt.”

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021

Debat rond het thema ‘Hoe
sociaal ben jij online?’
In samenwerking met SOL Leiden zijn de stoere
meiden van de Girlz lounge (groep 6, 7, 8)
onder leiding van een debatleider het gesprek
aangegaan – met voor- en tegenargumenten –
over het thema ‘Hoe sociaal ben jij online?’. De
stellingen die zijn besproken:
• Zie je je vrienden meer online dan offline?
• Hoe ervaar je eenzaamheid? Wat is
eenzaamheid?
• Hoe verslavend zijn online diensten, zoals
videogames, YouTube en TikTok?
• Hoe denk jij over cyberpesten, deepfakes,
nepnieuws en het gebruik van fotofilters?

Leiden City of Science
De aftrap van het Tulpenmanie-project heeft
plaatsgevonden in de binnentuin van BplusC
Bibliotheek
Nieuwstraat.
Ashley
North,
wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer
Openbare Ruimte heeft officieel de eerste
tulpenbol geplant. Het Tulpenmanieproject
heeft de ambitie om Leiden in 2022 te
veranderen in één groot ‘BioScience Park’. Bij
de aftrap waren ook kinderen aanwezig, zij
hebben de Masterpeace tulpenbollen geplant
volgens de instructies van John Huiberts,
biologische tulpenboer en bodemcoach. Het
project is een initiatief van Hogeschool Leiden
en het Leiden Centre for Applied Bioscience in
samenwerking met BplusC, Hortus Botanicus
Leiden, Universiteit Leiden, gemeente Leiden
Jaar van de Tuin en SV Nucleus. De resultaten
van het Citizen Science-project worden in juli
2022 verwacht.

24

Foto credits: Simon Duindam

Jaarverslag 2021

Algemeen
Subsidie voor focusgroep Jeugd en
speerpunten
De tariefdifferentiatie, die in lesseizoen 20192020 is ingezet, is verder doorgezet waarbij
prijswijzigingen niet generiek worden doorgevoerd maar gekoppeld zijn aan nieuw
BplusC prijsbeleid. Prijsbeleid dat aansluit bij
de afspraken met de gemeente Leiden (UVOK
2019-2021) en ook bij ontwikkelingen bij andere
gemeenten in de regio. Resultaat is een per
discipline, doelgroep, lesvorm soms zelfs per
cursus gedifferentieerde verhoging van de
tarieven, waarbij de subsidie zoveel mogelijk
ten goede komt aan de focusgroep Jeugd en de
speerpunten.

Samenwerking met partners
Doordat de activiteiten van de Leidse
Schouwburg – Stadsgehoorzaal door de coronamaatregelen langere tijd hebben stil gelegen
was het mogelijk de manager Operations van
de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal
te detacheren bij BplusC ter (gedeeltelijke)
vervanging van het vertrek van het hoofd
Vastgoed & Facilitair van BplusC.
Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen
de C6 en een goede voorbereiding op een
mogelijk nauwere samenwerking in de toekomst
tussen de organisaties in de culturele sector in
Leiden.

Vraag: Beschrijf jouw bibliotheek in max. 5 kernwoorden?
Vaak genoemde kernwoorden voor BplusC zijn: veel boeken (collectie, aanbod),
locatie (centraal, ruim), overzichtelijk, vriendelijk en behulpzaam.

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021
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Leer-werkplekken stagiairs
MboRijnland niveau 1-2
Ook tijdens de lockdowns hebben we deze
kwetsbare doelgroep een veilige stageomgeving geboden, waardoor zij ook tijdens
de lockdowns in beeld zijn gebleven bij hun
docenten, hun leer- en werkritme konden
behouden en voortijdige schooluitval verkomen
is.

"BplusC is best practice op het
toegankelijk maken van kennis voor
mensen met weinig geld en ervoor
zorgen dat mensen beter mee kunnen
doen in de samenleving."

Alles begint met samenspel
Voor BplusC geldt meer en meer als centraal
motto: ‘Alles begint met samenspel’ – in de
breedste zin van het woord. Dit komt onder meer
tot uiting in méér groepslessen, ensemblespel
en minder individuele lesvormen; méér
debatten; méér aandacht voor de integratie van
kunst en cultuur in het Taalhuis en Taalcafé;
huiswerkkamers; voorlezen aan groepen in
verschillende talen; Minecraft-challenges; méér
samenwerking, in allerlei vormen, met partners
in de stad.

"Leden van BplusC zien dat iedereen
welkom is in de bibliotheek, ongeacht
leeftijd of achtergrond. De bibliotheek
zorgt voor leesbevordering,
ontwikkeling en ontspanning."

Bron: BiebPanel Ledenonderzoek 2021

26

Jaarverslag 2021

Beknopt financieel jaarverslag 2021
Net als voorgaande jaren blijft ook in 2021 de
indexering van de subsidie achter bij de cao-, huuren prijsontwikkeling. De eigen inkomsten zijn lager
dan begroot. In de afgelopen coronajaren hebben
we gezien dat tijdens (gedeeltelijke) lockdowns
het aantal leerlingen en leden terugloopt. Ook
de eigen inkomsten uit verhuur en horeca
hebben geleden onder de coronacrisis. Zodra de
maatregelen worden versoepeld treedt er een
herstel in. Dit is ook zichtbaar in het eerste kwartaal
2022 nu alle coronamaatregelen zijn losgelaten.
Aanvullend zet BplusC gerichte wervingsacties in
om het herstel van leden-/leerlingen aantallen te
bevorderen.

BplusC wordt vanuit het principe ‘sober en
doelmatig’ bestuurd. Door kostenbesparende
maatregelen te treffen, investeringen uit te
stellen en de inzet van personeel waar mogelijk
te beperken zijn de financiële gevolgen van de
coronacrisis beperkt gebleven en heeft BplusC
2021 met een positief resultaat kunnen afsluiten.
De resultaten komen ten goede aan de versterking
van het eigen vermogen van BplusC.
BplusC werkt volgens de Governance Code
Cultuur.

2021

2020

€6.184.360

€6.347.819

Subsidies voor projecten

€409.501

€265.315

Eigen verdiensten

€1.655.507

€1.804.396

€8.249.368

€8.417.530

Salarissen

€4.627.998

€4.830.571

Huisvesting

€1.809.053

€1.922.795

Organisatie

€456.797

€441.856

Specifieke lasten

€740.029

€615.513

Overige

€100.352

€67.683

Projecten

€408.826

€265.874

€8.143.054

€8.144.292

€106.314

€273.238

Inkomsten
Subsidies

Uitgaven

Toevoegen aan algemene reserve

De cijfers en resultaten van 2021 wijken, net als in 2020, af van voorgaande jaren. Dit in verband
met de gevolgen van de coronapandemie.
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BplusC
Algemeen
Leerlingen en cursisten
Totaal aantal leerlingen en cursisten

5.876
1.820

3.140

2.736

Muziek

1.744

3.564 in totaal

238

774

Dans- en Theater
1.012 in totaal

546

373

Kunst en Beeld
919 in totaal

296

Taal en Literatuur

85

Volksuniversiteit

296 in totaal

85 in totaal
Bron: Lessen en Cursussen
Bron: Onderwijs
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BplusC
Algemeen
Geregistreerde accounts
Totaal aantal geregistreerde accounts

3.902

Dit is een stijging van

+61%
31 dec.

Ten opzichte van 2020

Leners e-boeken

3.366
86%

mensen leenden minimaal 1 e-boek

8%

van de leners leenden elke maand
een e-boek

van de gebruikers leenden dit jaar
minimaal 1 e-boek
E-boeken

Hoe werden de e-boeken gelezen?

61%
gebruikt de
app

38%
gebruikt een
e-reader

Bron: de Koninklijke Bibliotheek
30

0,8%
leest via het
internet

BplusC
Gemeente Leiden
Bibliotheekleden en bezoekers

17.746

Leden in totaal

Jaarverslag 2021
Resultaten

51,1%
van alle bibliotheekleden in de
gemeente Leiden is onder de 18 jaar.

Totaal aantal bezoekers gemeente Leiden
tot 18 jaar (9.064 in totaal)
vanaf 18 jaar (8.682 in totaal)

252.576

Fysieke uitleen
Totaal fysieke uitleningen

341.585

Circa

936

uitleningen per dag

BplusC onderwijs in de gemeente Leiden

5.174

67,8%

35

32,2%

Totale bereik onderwijs

(vakleerkrachten, voorstellingen
en cultuurpakketten)

scholen in de gemeente Leiden

van alle BplusC leerlingen en cursisten
betrokken bij onderwijs in de gemeente
Leiden is muziekdeelnemer.

van alle BplusC leerlingen en cursisten
betrokken bij onderwijs in de gemeente
Leiden is cultuureducatiedeelnemer.
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BplusC
Gemeente Leiden
Totaal aantal bezoekers in de gemeente Leiden

5.069

1.929

Leerlingen en cursisten

3.140

Leerlingen uit onderwijs

bezoekers

Leerlingen en cursisten in de gemeente Leiden
Totaal aantal leerlingen en cursisten

1.929

479

828

Muziek

Taal en literatuur

leerlingen 1.307 in totaal

leerlingen 172 in totaal

479

828

170

2

Dans- en Theater

Volksuniversiteit

leerlingen 168 in totaal

leerlingen 64 in totaal

146

Leerlingen: jeugd en jongeren

Kunst en Beeld
leerlingen 218 in totaal

27

64

22

Leerlingen: volwassenen

191

(bron: lessen en cursussen)
Onderwijs in de gemeente Leiden
Muziek

Kunst en Beeld

1.820 546
leerlingen

Dans- en Theater

774

32

leerlingen

leerlingen

Totaal

3.140
leerlingen

(bron: onderwijs)

Jaarverslag 2021
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Overige gemeenten
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Resultaten

Oegstgeest, Wassenaar, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Hazerswoude-Dorp en Voorschoten
Bezoekers, leden en cursisten

Totaal aantal bezoekers overige
gemeenten

48.420

6.920
Leden in
totaal

Totaal aantal buitenschoolse
leerlingen en cursisten

706

Totaal aantal leerlingen en cursisten
buitenschools (706 in totaal)
Totaal aantal leerlingen en cursisten
binnenschools (6.214 in totaal)

Leerlingen en cursisten buitenschools
Muziek

347
leerlingen

Kunst en Beeld

149
leerlingen

Dans- en Theater

67

leerlingen

Taal en Literatuur

122

leerlingen

Volksuniversiteit

21

leerlingen

(bron: Lessen en Cursussen)
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Totaal aantal leerlingen en cursisten in de gemeente
Wassenaar

101
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BplusC
Overige gemeenten

Oegstgeest, Wassenaar, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Hazerswoude-Dorp en Voorschoten
Aantal leerlingen binnenschools 0-18

Hillegom
Aantal leerlingen

1.768

Lisse
Aantal scholen

7

Noordwijk
Aantal leerlingen

208

650

1.534

Aantal scholen

7

Oegstgeest
Aantal scholen

1

Voorschoten
Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

1.430

Aantal scholen

6

Hazerswoude-Dorp
Aantal scholen

3

Aantal leerlingen

52

Aantal scholen

1

Aantal leerlingen binnnenschools 0-18

Totaal over alle gemeenten

Totaal over alle gemeenten

binnenschoolse leerlingen

scholen betrokken bij
binnenschools onderwijsaanbod

5.876
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Exposities
Exposities in de verschillende locaties

41
Totaal aantal
exposities

Merenwijk

10

Stevenshof

Exposities

5
Het Leidse Volkshuis

3
36

Exposities

Exposities

Nieuwstraat

23

Exposities
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Colofon
BplusC

Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur
Postbus 4035, 2301 RA Leiden
0900 23 23 000
info@BplusC.nl
www.BplusC.nl
Deze publicatie is een uitgave van BplusC.
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