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CULTUUR DOET LEVEN
DE LEIDERDORPSE CULTUURNOTA VANAF 2021

Foto: Leiderdorps Museum, kunstenaar: Theo van der Nahmer
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Samenvatting cultuurnota Leiderdorp

Culturele instellingen hebben behoefte aan:

•	Een helder beleidskader;

•	Een vast aanspreekpunt binnen de gemeente;

•	Meer verbindingen met culturele instellingen onderling en met  
maatschappelijke instellingen, zoals zorg- en welzijnsinstellingen  
en het onderwijs;

•	Een energiek en kundig netwerk met een aanjager en een verbinder;

•	Meer merkbare waardering door de gemeente gemeente (zowel van 
B&W, de ambtenaren als de politiek); en

•	Hernieuwde aandacht voor kunst in de openbare ruimte.

De missie van ons cultuurbeleid is gericht op een levendig en cultureel 
bruisend Leiderdorp. Alle inwoners van onze gemeente krijgen de kans 
en de gelegenheid te genieten van het culturele leven.  Wij zien de 
waarde van cultuur in de mogelijkheden die het biedt om te verrijken  
en te verbinden. 

Activiteiten richten zich op het bereiken en betrekken van alle inwoners, 
ook meer kwetsbare groepen. Daartoe wordt nauw samengewerkt met 
onze maatschappelijke organisaties, zodat expertise wordt gedeeld  
en vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Kruisbestuiving en 
dwarsverbanden staan centraal. 

Cultuur geeft veel aanknopingspunten tot het inzetten ten behoeve  
van maatschappelijke vraagstukken. Een concrete verbinding tussen 
cultuur en het sociaal domein blijkt lastig. De in deze nota opgenomen 
koers heeft daarom als doel de gemeente meer regie te geven over de 
verbinding en koppeling tussen culturele instellingen onderling en over 
de verbinding tussen en koppeling met culturele instellingen en maat-
schappelijke organisaties. 

Het cultuurbeleid van de gemeente concentreert zich op de verbinden-
de waarde van kunst en cultuur voor de gemeenschap. De inzet is  
dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om zich cultureel te  
ontwikkelen. De inspanningen van de gemeente worden in belangrijke 
mate bepaald door de ondersteuningsbehoefte van de sector,  
van maatschappelijke instellingen en de vraag vanuit de inwoners.  
De gemeente ondersteunt alleen initiatieven die aansluiten bij de  
missie en visie van deze nota en die zonder gemeentelijke financiële 
ondersteuning niet gerealiseerd kunnen worden.

De gemeente heeft de beschikking over vrijwel alle voorzieningen die  
in de eerste ring van het VNG-model – voor gemeenten van 25.000  
tot 30.000 inwoners - zijn opgenomen, met uitzondering van een  
expositieruimte, waarvoor mogelijk ruimte gevonden kan worden in de 
Sterrentuin. Daarnaast kunnen de voorzieningen die passend zijn bij 
een grotere gemeente in onze regio worden gevonden, met name in  
de gemeente Leiden. Uit het burgerpanel komt naar voren dat men 
tevreden is over aantal voorzieningen en de culturele activiteiten.
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De culturele aanbieders geven aan behoefte te hebben een prominenter 
rol te spelen in het lokale netwerk als een sterker, beter georganiseerd 
cultuurnetwerk. Er is behoefte aan een aanjager en verbinder,  
die partijen in de gemeente en op wijkniveau kan opzoeken en  
activeren. Het gaat om samenwerking op het gebied van activiteiten 
voor nieuwe (kwetsbare) doelgroepen en activiteiten in de wijken  
(zie paragraaf xx, pagina xx). De cultuurcoach opereert zelfstandig,  
dus is niet verbonden aan de gemeente of een van de culturele  
instellingen en kan:

•	de culturele instellingen vertegenwoordigen in de gesprekken met 
het netwerk;

•	een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van het culturele aanbod 
bij alle inwoners door middel van onder meer het beheer van een 
centrale agenda;  

•	de culturele instellingen ontlasten in het organiseren van extra  
activiteiten en door het organiseren van samenhang tussen de  
activiteiten van de verschillende aanbieders;

•	met een bescheiden innovatiebudget nieuwe initiatieven en  
activi teiten opstarten; 

•	heeft kennis van en genereert extra middelen voor het uitvoeren van 
activiteiten via  landelijke regelingen, particuliere fondsen en het 
bedrijfsleven; en 

•	maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk van cultuurcoaches.

Foto: BplusC
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Instrumenten bij de implementatie van de bibliotheekvisie zijn: 

•	de ambtenaar cultuur krijgt ruimte in zijn/haar pakket om een 
regierol op zich te nemen in de samenwerking tussen de verschil-
lende ‘bewoners’ van de Sterrentuin;  

•	vanaf 2021 worden inhoudelijke verbindingen gelegd tussen de acti-
viteiten en interventies van Incluzio en BplusC voor laaggeletterden; 

•	de mogelijkheid en wenselijkheid van het aanstellen van een  
dorpsdichter worden onderzocht.

•	De derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit verloopt langs  
twee lijnen: 
1.  een regionaal samenwerkingsprogramma met aandacht voor 

ontwikkeltrajecten voor scholen en een intensieve samenwerking 
tussen het onderwijs en de cultuursector; en 

2.  een lokale aanpak waarin onze scholen worden begeleid naar 
activiteiten op maat die zij op termijn zelfstandig, in samenwerking 
met de culturele instellingen uit Leiderdorp, kunnen uitvoeren. 

Voor een nadere invulling van kunst in de openbare ruime en cultuur-
historische plekken zal een speciale werkgroep worden ingericht,  
die de gemeente adviseert. Deze werkgroep kan suggesties doen  
aan de cultuurcoach voor wat betreft de rol van kunst in de openbare 
ruimte bij activiteiten in de wijken.
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1. Inleiding 

1.1. Voorwoord 
Voor u ligt de nota voor het cultuurbeleid van Leiderdorp vanaf 2021. 
De oude nota liep tot 2019. Hoogste tijd dus voor het herijken van onze 
missie en visie. 

Veel in Leiderdorp gaat goed. We hebben een groot aantal culturele 
voorzieningen in onze gemeente, bijna 60% van onze inwoners is  
cultureel actief en we hebben een overweldigend aantal vrijwilligers, 
die bereid zijn hun ziel en zaligheid te leggen in een divers en prikke-
lend cultureel aanbod. Om deze reden zal voor menig lezer gelden dat 
dit nieuwe cultuurbeleid minder vernieuwd is als misschien gedacht. 
Alle reeds goede zaken en afspraken blijven ook in het nieuwe beleid 
gewoon van toepassing.

En dat is belangrijk. Want zoals de Raad voor Cultuur het onlangs  
treffend omschreef, cultuur is de zuurstof van de samenleving. Cultuur 
verbindt, inspireert en maakt gelukkig. Om maar wat te noemen.  
En daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te 
doen aan culturele activiteiten. Ook de meer kwetsbare doelgroepen.

Hiermee sluit cultuur naadloos aan op onze sociale doelstellingen 
waarmee de integraliteit van het beleid is gewaarborgd. We stimuleren 
zelfredzaamheid, maken ons hard voor het bestrijden van eenzaamheid 
en zetten in op de ontwikkeling en kansengelijkheid van alle Leider-
dorpse kinderen. Cultuur helpt bij al deze speerpunten. Laat ik een 
voorbeeld noemen. Hoe verschillend we ook zijn, één ding hebben we 
gemeen: we worden allemaal elke dag een beetje ouder. Als je wilt dat 
mensen gelukkig oud worden, moet je er natuurlijk voor zorgen dat ze 
gezond blijven. Maar ziekte bestrijden alleen is niet voldoende om je 
goed te voelen. Meedoen, betrokken zijn en plezier maken zijn essen-
tieel wanneer je een beter leven wilt hebben. Onze gezondheidszorg is 

hier niet voor ingericht. Maar de cultuursector wel. Voor de praktijk in 
Leiderdorp betekent dat we een lezing volgen bij de volksuniversiteit, 
dansen bij een dansschool en creatief zijn in een wijkgebouw of elkaar 
ontmoeten aan de leestafel in de Sterrentuin.

Daarom investeren we de komende jaren niet zozeer in meer en ander 
en vernieuwend aanbod. Nee, we zetten in op meer samenhang, een 
andere manier van verbindingen leggen en een vernieuwende kijk op 
samenwerking. Want als je iets alleen doet gaat het misschien wel 
sneller, maar als je iets samen oppakt wordt het beter en bereiken we 
meer Leiderdorpers.

Laten we er met elkaar opnieuw de schouders onder zetten.  
Want cultuur doet leven.

Rik van Woudenberg, Wethouder Kunst & Cultuur
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1.2. Werkwijze
Deze nota is geschreven in nauw contact met verschillende betrokke-
nen en stakeholders. Dit contact hebben we als volgt vormgegeven:

•	In april 2019 heeft een eerste evaluerend gesprek plaatsgevonden 
met de instellingen uit het cultuurnetwerk. 

•	In het voorjaar van 2019 is er een burgerpanel gehouden met 
betrekking tot kunst en cultuur in de gemeente. 

•	In december 2019 werd het coalitieakkoord gesloten, waarin werd 
vastgesteld dat er geïnvesteerd zal worden in kunst en cultuur ten 
behoeve van de gezondheid en het welzijn van inwoners.  
Ook wordt melding gemaakt van de cultuurnota in het kader van  
de recreatiegebieden.

•	In april 2020 werd de opdracht verstrekt voor het opstellen van een 
cultuurnota voor de periode vanaf 2021. In mei begon de externe 
schrijver met het voorbereidend werk.

•	In juni tot en met september heeft de schrijver individuele gesprek-
ken gevoerd met de leden van het cultuurnetwerk ten behoeve van 
de visie en speerpunten van het beleid. Deze ronde gesprekken is 
afgesloten met een plenaire bijeenkomst eind september op het 
gemeentehuis.

•	In juni tot en met september heeft de schrijver gesprekken gevoerd 
met individuele ambtenaren en betrokkenen van aanpalende beleid-
sterreinen, waaronder zorg, welzijn en onderwijs.

•	In november 2020 is de conceptnota voorgelegd aan het college, 
waarna de zienswijze intrad.

•	In november 2020 is opnieuw gesproken met alle deelnemers uit  
het cultuurnetwerk. De input uit dit gesprek is meegenomen bij de 
aanpassingen aan de cultuurnota.

•	In november werd het cultuurbeleid besproken op de informatie-
avond met de gemeenteraad. De input uit deze avond is mee   ge-
nomen bij de aanpassingen aan de cultuurnota.

•	In november reageerde de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp 
op de nota. De opmerkingen van de Adviesraad zijn meegenomen 
bij de aanpassingen aan de cultuurnota.

•	In december is een aangepaste versie van de cultuurnota  
voorgelegd aan het college.

•	In december is de aangepaste versie van de cultuurnota ingediend 
bij de gemeenteraad.

•	Deze nota is op [datum] vastgesteld in de gemeenteraad.

Naast gesprekken met de betrokken partijen hebben we bij het  
opstellen van deze nota gebruik gemaakt van een aantal geschreven 
bronnen. Een overzicht hiervan hebben we opgenomen in bijlage 1.

1.3. Leeswijzer
Omdat voor ons het publieke belang van kunst en cultuur vooral  
gelegen is in de mate waarin het een bijdrage levert aan vergroten van 
het welzijn van onze inwoners, leggen we in de gehele nota steeds 
expliciet de verbinding met de doelstellingen uit onze sociale agenda 
voor 2017-2021. Aan de hand van de vier thema’s van deze agenda -  
te weten: zelfstandig leven, opgroeien en ontwikkelen, gezond dorp  
en samenleven in de buurten – werken we de uitgangspunten van het 
cultuurbeleid verder uit. 

Deze cultuurnota vormt het kader voor het cultuurbeleid binnen de 
gemeente Leiderdorp vanaf 2021. Hij laat zien waarom we in cultuur 
investeren, wat we nodig hebben om de gewenste resultaten te 
bereiken en op welke manier we dat doen.
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Deze cultuurnota gaat vooral over het waarom en het wat van ons cul-
tuurbeleid en we doen een aanzet tot het hoe. Hij moet gezien worden 
als startpunt: we brengen de vraag in beeld, we stellen prioriteiten en 
doelen en we geven het beleid dusdanig vorm dat na vaststelling in de 
gemeenteraad onmiddellijk beginnen kan worden met de uitvoering.  
De nota borduurt voort op het beleid dat in de vorige Cultuurnota,  
die liep van 2016 tot 2019. Over een aantal onderdelen – de biblio-
theekvisie en de deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit – is in 
een eerder stadium reeds een besluit genomen. Het uitgangspunt voor 
het nieuwe beleid is het bestaande aanbod van de huidige culturele 
instellingen. Inspanningen zijn erop gericht om met dit (aangepaste) aan-
bod ook nieuwe, kwetsbare doelgroepen te bereiken. Daarnaast is ook 
ruimte voor nieuwe activiteiten van bestaande of nieuwe aanbieders. 

Foto: De Theaterplaats

In hoofdstuk 2 zullen we allereerst ingaan op het belang van cultuur 
voor de sociale agenda van Leiderdorp. 
Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 een stand van zaken. We zoomen 
in op welke culturele instellingen er nu in onze gemeente actief zijn en 
hoe en blikken terug op de pijlers uit de vorige cultuurnota en in welke 
mate deze zijn gerealiseerd. 
In hoofdstuk 4 kijken we vervolgens vooruit: wat willen we de komende 
jaren met cultuur bereiken en welke rol speelt de gemeente daarbij. 
In hoofdstuk 5 gaan wij dieper in op de speerpunten van het beleid 
vanaf 2021 en de beoogde effecten daarvan. 
We sluiten de nota af met het financieel kader in hoofdstuk 6.
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In de tekst vindt u hier en daar kaders met een korte samenvatting  
van de paragraaf. Deze kaders vormen met elkaar de input voor de 
samenvatting aan het begin van deze nota. 

1.4. Begripsbepaling cultuur
Over de begrippen kunst en cultuur bestaat nogal wat onduidelijkheid. 
De definitie van kunst die over het algemeen gehanteerd wordt is als 
volgt: “Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols  
met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala 
aan menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, 
beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, 
fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.” Zoek je vervolgens 
door naar de betekenis van cultuur, dan dicteert de Van Dale: “Het 
geheel van normen, waarden, tradities, regels, kunstuitingen enz. van 
een land, volk of groep.” Of, mooier, de omschrijving van cultuur door 
de Raad voor Cultuur: “Cultuur is de zuurstof van de samenleving, zon-
der kunst en erfgoed verstikt zij. Cultuur doet een appèl op onze ver-
beeldingskracht. Kunst en erfgoed komen voort uit creatief denken en 

handelen, en inspireren op hun beurt ook weer tot creativiteit. Kunst-
werken en gebouwen uit heden en verleden, voorstellingen,  
concerten, films, boeken en vele andere culturele uitingsvormen laten 
ons kennismaken met andere werelden en denkbeelden en plaatsen 
daarmee onze eigen normen en waarden in een breder perspectief. 
Cultuur biedt ook een emotionele vrijplaats. Cultuur kan gevoelens van 
ontroering, troost en ontspanning veroorzaken, of juist walging, angst 
of medelijden oproepen. Kunstenaars zijn dé vertellers en verbeelders 
van onze samenleving. Cultuur kan ons verbinden, raken, veranderen 
en verwonderen”

Cultuur is dus een veelomvattend begrip, dat betrekking heeft op alle 
geestelijke verworvenheden en uitingen van een volk. Alle kunstvormen 
zijn in deze definitie te beschouwen als aspecten van cultuur. In deze 
nota wordt daarom steeds gerefereerd aan cultuur in de brede zin,  
dus inclusief alle kunstdisciplines. We stellen met deze cultuurnota dus 
geen kunstbeleid, maar een cultuurbeleid vast. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Creativiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwkunst
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2. De waarde van cultuur

2.1. Inleiding
Omdat wij in het beleid inzetten op het integrale beleid van de gemeen-
te sluiten we met de speerpunten van het cultuurbeleid direct aan bij 
de thema’s van de sociale agenda. Wij sturen de komende jaren dus  
op de waarde van cultuur voor het vergroten van het welzijn van de 
inwoners en (dus) op de waarde van cultuur voor maatschappelijke 
vraagstukken. 
Hiermee willen wij niets af willen doen aan de intrinsieke waarde van 
cultuur: cultuur verbindt, inspireert, maakt mensen alert en gelukkig. 
Het verbindt groepen mensen en helpt bij het vinden en bepalen van 
identiteit. De wezenlijke waarde van cultuur wordt door een grote groep 
mensen ervaren en gedeeld: een groot aantal kinderen en jongeren 
krijgt dagelijks cultuureducatie op school en volgens de Monitor  
Amateurkunst uit 2017 besteedt 40% van de Nederlandse bevolking 
van 6 jaar en ouder (dat wil zeggen: 6,4 miljoen mensen) een deel van 
de vrije tijd aan kunstbeoefening. 
Bij ons in Leiderdorp ligt dat percentage zelfs aanzienlijk hoger:  
uit het burgerpanel van juli 2019 komt naar voren dat 59% van de 
ondervraagden in de twaalf maanden daarvoor een of meerdere  
culturele of kunstzinnige activiteiten heeft beoefend. 

De gemeente ziet cultuur niet alleen als doel op zich, maar ook als 
een middel voor maatschappelijke vraagstukken. 
Om een impuls te geven aan verbinding tussen cultuur en het  
sociaal domein, faciliteert de gemeente de samenwerking tussen 
en de koppeling met culturele en maatschappelijke organisaties.

Daarnaast zijn volgens de Monitor Amateurkunst landelijk ruim één  
miljoen vrijwilligers actief in deze sector. In Leiderdorp wordt een groot 
deel van de culturele instellingen door vrijwilligers georganiseerd.  
Met alle activiteiten die zij – al dan niet met subsidie van de gemeente 
– organiseren, dragen zij zorg voor een levendig cultureel aanbod voor 
grote groepen van onze inwoners. 

Naast de waarde die uit cultuur zelf komt, geeft cultuur opvallend veel 
aanknopingspunten tot het inzetten ten behoeve van maatschappelijke 
vraagstukken. Hieronder verbinden we deze aanknopingspunten aan 
onze sociale agenda. Hoewel partijen de noodzaak, de urgentie en de 
meerwaarde ervan her- en erkennen, blijkt een concrete verbinding 
tussen cultuur en het sociaal domein in de praktijk nog lastig te maken. 
De in deze nota opgenomen koers heeft daarom als doel de gemeente 
meer regie te geven over de verbinding en de koppeling tussen culturele 
instellingen onderling en over de verbinding tussen en koppeling met 
culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. 
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“Inwoners sporten in verenigingsverband of individueel, maken 
gebruik van sportvoorzieningen, beoefenen een kunstvorm, 
lezen, wonen een voorstelling bij of volgen een cursus omdat ze 
zich daar prettig bij voelen. Sport, kunst en cultuur maken deel 
uit van de basisstructuur. Maar sport, kunst en cultuur kunnen 
ook als instrumenten worden gezien om de gezondheid en het 
welzijn van inwoners te verbeteren en sociale en maatschappe
lijke participatie te bevorderen. Zij hebben hun eigen intrinsieke 
waarden en vormen voor veel inwoners een doel op zich.  
Ze dragen bij aan vitaliteit, netwerkvorming, zelforganisatie, 
competentie ontwikkeling, zingeving, leefbaarheid en zorgen 
voor een positieve publieke beeldvorming. Sport, kunst en  
cultuur vormen daarom een belangrijk onderdeel van de basis
structuur waarbij het verenigingsleven een belangrijke plaats 
inneemt. Het zorgt voor ontmoeting en verbinding. Het vereni
gingsleven vergroot de betrokkenheid bij de samenleving.  
Ook vervullen volwassenen binnen het verenigingsleven een 
voorbeeldfunctie voor jongeren. Zoals alle onderdelen van de 
basisstructuur spelen sport, kunst en cultuur een belangrijke rol 
bij het voorkomen, oplossen en signaleren van problemen van 
inwoners. Het is daarom belangrijk dat zij goed samenwerken 
met partijen in de sociale infrastructuur.” 
Uit: Sociale agenda; Doelen voor het sociaal domein 2017-2021

2.2. De waarde van cultuur voor zelfstandig leven
De meeste van onze inwoners nemen zelfstandig deel aan de samen-
leving. Ons uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk zelf een 
oplossing organiseren voor de uitdagingen en belemmeringen die zij in 
hun leven tegenkomen. Als dat (even) niet lukt, doen ze dat samen met 
familie, vrienden en buren. Soms gaat het (tijdelijk) niet om zelfstandig 
deel te nemen aan de samenleving en is ondersteuning noodzakelijk. 
Dit kan verschillende redenen hebben, variërend van inkomensproble-
matiek, fysieke beperkingen of het niet machtig zijn van de Nederland-
se taal. Met het oog op dat laatste is één van de vier doelen die in dit 
kader expliciet wordt benoemd in de sociale agenda en die direct 
betrekking heeft op cultuur, dat meer inwoners de Nederlandse  
taal beheersen. Dit sluit namelijk direct aan op de bibliotheekvisie  
van 1 mei 2017. 

Cultuur en taalbeheersing
Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, 
spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.

Inzet van onze afspraken met de bibliotheek is het bereiken van doel-
groepen met een grotere afstand tot taal, de letteren en de kunsten. 
We hebben de bibliotheek omschreven als taalhuis, dat middels  
boeken, digitale middelen, nieuwe media en nieuwe technologieën 
voorziet in de meest basale kennismaking met taal en literatuur.  
Daarbij gaat het erom dat iedereen de kans wordt geboden om bij  
te blijven met wat de maatschappij van hen vraagt. Met de opening  
van De Sterrentuin in oktober 2020 is een begin gemaakt met het 
implementeren van de bibliotheekvisie. Dit zetten we in 2021 voort. 
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2.3.  De waarde van cultuur voor opgroeien en  
ontwikkelen

De maatschappelijke opgaven binnen dit thema van de sociale agenda 
zijn dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en gezond en veilig 
opgroeien. Met name met betrekking tot dat eerste doel speelt cultuur 
een belangrijke rol: kunstzinnige oriëntatie is onderdeel van de kern
doelen van het primair onderwijs en heeft betrekking op zich leren uit-
drukken via cultuur, het leren reflecteren op eigen werk en op dat van 
anderen en een kennismaking met en waardering van cultureel erfgoed. 

Cultuur en ontwikkeling
Het ontdekken en ontwikkelen van creatieve kracht maakt  
kinderen zelfredzaam, oplossingsgericht en inventief in  
verbinding met anderen. Dit is van grote waarde voor de  
samenleving en de economie.

Cultuur ontlokt creativiteit. De ontwikkeling hiervan start met een  
goede kennismaking op school: leerlingen leren zichzelf uit te drukken 
en hun creatief potentieel te benutten door te tekenen, te musiceren,  
te dansen, te schrijven, theater te maken, de culturele omgeving te  
verkennen en te leren over (het verleden van) de woonomgeving.  
Deze kennismaking wordt verder verbreed en verdiept in de vrije tijd, 
bijvoorbeeld via zangles of deelname aan een koor, door lidmaatschap 
van een buurttheater of een historische vereniging en door een cursus 
gameontwerp, graffiti of DJen te volgen. 

2.4. De waarde van cultuur voor een gezond dorp
De maatschappelijke opdracht van het thema ‘een gezond dorp’ is  
dat alle inwoners gelijke kansen hebben op een goede gezondheid.  
De betekenis van cultuur is vooral verbonden aan het onderliggend 
doel uit de sociale agenda van meer zelfredzaamheid en inclusie 
voor de meest kwetsbare inwoners, omdat cultuur kan worden  
ingezet ten behoeve van het fysiek en cognitief functioneren.

Cultuur en gezondheid
Verscheidene wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat  
cultuur bijdraagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, inclusie en 
zingeving. Ook is het effect aangetoond van cultuurparticipatie 
op het welbevinden van inwoners, zoals de mentale en fysieke 
conditie.

Met bijvoorbeeld sociaal-artistieke en erfgoedprojecten in de wijk ( 
welzijn), muziek- en dansles voor ouderen in een verpleegtehuis (zorg), 
samenwerking tussen verschillende verenigingen (sport), cultuur op 
school (onderwijs), onderhoud van monumenten (erfgoed), kunnen vele 
mensen bereikt worden en uitgenodigd worden om zich verder via  
cultuur te ontwikkelen. 
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2.5.  De waarde van cultuur voor samenleven in  
de buurten

In het laatste thema van onze sociale agenda draait het om de volgen-
de maatschappelijke opgave: inwoners ondersteunen en helpen elkaar 
en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving.  
Met name het doel in onze sociale agenda met betrekking tot een  
toename aan aantal inwoners en bedrijven dat zich inzet voor het 
dorp, hun buurt, wijk of straat en het doel van het bestrijden van  
eenzaamheid, liggen op het pad van cultuur. 

Cultuur en verbinding
Onze samenleving kenmerkt zich door vergaande individualise
ring, maar de behoefte aan zinvolle ontmoetingen blijft.

Cultuur verbindt verschillende groepen in de samenleving.  
Mensen komen van oudsher bijeen om cultuur te maken en te beleven. 
Om inspiratie op te doen, te leren van elkaar, om hun passie en (levens)
verhalen te delen met anderen. En om hun identiteit verder vorm te 
geven. Culturele aanbieders zijn belangrijke plekken voor deze ontmoe-
tingen, waarin mensen leren over zichzelf en anderen, over verleden, 
heden en toekomst: waarin verschillen we van elkaar en wat delen we 
met elkaar? 

Foto: gemeente Leiderdorp
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3. Huidige situatie

3.1. Inleiding 
Voor onze gemeente was en is het publieke belang van cultuur vooral 
gelegen in de mate waarin het een bijdrage levert aan vergroten van 
het welzijn van de inwoners. Ons cultuurbeleid concentreert zich  
daarom op de verbindende waarde van kunst en cultuur voor de 
gemeenschap. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen 
om zich cultureel te ontwikkelen. Dit kan zowel door zelf actief kunst  
te maken, door te genieten van de kunst van anderen of door anderen 
te ondersteunen bij het maken van kunst. De gemeente verbindt en 
faciliteert.
De grens van ons beleid wordt vooral bepaald door de grenzen van  
wat de sector en de samenleving zelf kunnen en willen. Initiatieven  
op cultureel gebied zijn eerst en vooral de verantwoordelijkheid van 
culturele instellingen, culturele verenigingen, inwoners en onder-
nemers. Culturele instellingen en activiteiten opereren zo veel mogelijk 
zelfstandig. De aanbieders van culturele activiteiten streven ernaar dat 
deze kostendekkend kunnen worden gerealiseerd. Voor die activiteiten 
die aansluiten bij de uitgangspunten in deze nota, maar die een  
incidentele financiële impuls nodig hebben, kunnen hiervoor een  
subsidie aanvragen. 

Het cultuurbeleid van de gemeente concentreert zich op de  
verbindende waarde van kunst en cultuur voor de gemeenschap. 
De gemeente verbindt en faciliteert met als inzet dat zoveel moge-
lijk inwoners de kans krijgen om zich cultureel te ontwikkelen.

3.2. Ringenmodel
Om handvatten te bieden voor gemeentelijk cultuurbeleid heeft de  
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een ringenmodel ontwik-
keld dat door veel gemeenten gebruikt wordt als richtlijn voor de  
inrichting van de culturele infrastructuur. Dit model is ook gebruikt  
ten behoeve van het opstellen van onze vorige cultuurnota. Het is een 
toetsingskader voor de culturele infrastructuur en spoort eventuele  
hiaten op of signaleert de aanwezigheid van extra voorzieningen. 
 Die extra voorzieningen, die in principe buiten het ringenmodel vallen, 
dragen bij aan het onderscheidend vermogen van de gemeente. 

De gemeente heeft de beschikking over vrijwel alle voorzieningen 
die in de eerste ring van het VNG-model zijn opgenomen. In de 
regio zijn bovendien nog veel meer voorzieningen te vinden. Uit het 
burgerpanel komt naar voren dat men tevreden is over aantal voor-
zieningen en culturele activiteiten.

In het model is het aantal inwoners het uitgangspunt, waarbij een 
 minimaal takenpakket van de gemeente wordt aangegeven.  
Leiderdorp valt wat betreft het inwonertal in de eerste ring. Wij hebben 
beschikking over vrijwel alle voorzieningen die in deze ring zijn opge-
nomen en zelfs over een groot aantal voorzieningen uit de tweede ring. 
Daarnaast kunnen de voorzieningen die passend zijn bij een grotere 
gemeente in onze regio worden gevonden. Waar het op dit moment 
alleen aan ontbreekt is een tentoonstellingsruimte voor beeldende 
kunst (zie ring 1). De werkgroep beeldende kunst in de openbare ruimte 
(zie verderop) zal de gemeente adviseren over een geschikte plek voor 
een nieuwe tentoonstellingsmogelijkheid. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de Sterrentuin. 



15 Concept cultuurnota versie 3, 3 december 2020

Onze gemeente kent vele actieve culturele aanbieders, waardoor  
Leiderdorpers een grote keuze hebben aan verschillende activiteiten.  
In de volgende paragraaf gaan wij hier verder op in. Uit het burgerpanel 
van juli 2019 blijkt dat het merendeel van de respondenten vindt dat er 
voldoende bibliotheken en culturele festivals of evenementen in de 
gemeente zijn. Het aantal voorzieningen zoals theater, filmhuis en het 
aanbod van muziekvoorstellingen en concerten wordt volgens iets 
meer dan de helft van de mensen als voldoende of goed ervaren. 

Alle deelnemers aan het cultuurnetwerk geven aan dat zij hun leden-
bestand of het aantal deelnemers aan hun activiteiten willen vergroten 
en/of verbreden. Daarbij is expliciet behoefte aan het bereiken van 
nieuwe doelgroepen. Hiermee laten de culturele instellingen zien dat ze 
een bijdrage willen leveren aan de (culturele) diversiteit en inclusiviteit. 
En dat zij drempels willen slechten voor mensen die niet vanzelfspre-
kend met kunst en cultuur in aanraking komen. Zij zien samenwerking 
met maatschappelijke instellingen hierbij als een kans, evenals de  
verbindingen die binnen de Sterrentuin kunnen ontstaan. 

Foto: Balletstudio Giselle, more than dance, fotograaf: Renzo Versteeg
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3.3. Stand van zaken bij onze culturele instellingen
Onze culturele infrastructuur rust voor een belangrijk deel op organi-
saties die, al dan niet met financiële ondersteuning van de gemeente, 
een divers aanbod aan activiteiten presenteren, waarin inwoners actief 
kunnen participeren. De meeste organisaties zijn actief op het terrein 
van een specifieke kunstdiscipline. Hierdoor zijn alle kunstdisciplines 
vertegenwoordigd.

Interdisciplinair (educatie)
De Leiderdorpse Volksuniversiteit heeft een breed en divers cultureel 
aanbod, van cursussen yoga tot lessen Chinees, van cursussen aqua-
relleren tot workshops moderne filosofie, van een museumbezoek tot 
lezingen over Middeleeuwse geschiedenis. Deelnemers zijn mensen 
die extra kennis, creativiteit en ontwikkeling zoeken door middel van 
een plezierige, actieve vrijetijdsbesteding. Het aantal inschrijvingen 
loopt tegen de 1000, waarvan ongeveer 2/3e uit Leiderdorp komt. 
Ouderen vormen de grootste groep afnemers, driekwart van de deel-
nemers is boven de 55 jaar. De Volksuniversiteit wil met het aanbod 
graag nieuwe doelgroepen bereiken, met name mensen die niet als 
vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen. Hoewel de 
LVU al regelmatig met andere partijen samenwerkt, is er op dit gebied 
meer mogelijk. Het LVU ontvangt een subsidie van de gemeente. 

Muziek
Muzieklessen kunnen worden gevolgd op verschillende plekken.  
Leiderdorp kent een aantal zelfstandig muziekdocenten, die leerlingen 
individueel begeleiden. Daarnaast zijn er twee muziekscholen:  
Het MuziekCollectief en Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL). 
Beide organisaties werken met zelfstandige docenten, die privé- en 
groepslessen geven op een vaste locatie. Er worden zowel instrumen-
tale lessen als groepslessen aangeboden. De leeftijd van de ca. 300 
leerlingen varieert van 5 tot 88 jaar, waarbij MOL een duidelijke groei 
constateert onder cursisten van gepensioneerde leeftijd. De inkomsten 

van beide muziekscholen zijn afkomstig uit de lesgelden.  
De 20 docenten van MOL worden hiermee betaald. De randvoor-
waarden, zoals onderhoud van het gebouw, worden verzorgd door  
vrijwilligers. Hierdoor lukt het de organisatie om net quitte te draaien. 
De druk die dit met zich meeneemt is groot. De organisatie zou graag 
met de gemeente op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor  
organisatorische knelpunten. 
Leiderdorp heeft twee muziekverenigingen, Marchingband Tamarco 
Leiderdorp en de Vereniging voor Huismuziek. Met name die eerste is 
een begrip in Leiderdorp. De vereniging, die ruim 60 jaar bestaat, had 
in 2018 in totaal 70 leden, waarvan bijna de helft onder de twintig jaar. 
Activiteiten worden georganiseerd vanuit de lidmaatschapsbijdragen. 
Er zijn verschillende zangverenigingen in Leiderdorp die sterk uiteen-
lopen in omvang en genre, waarvan we de bekendste noemen:  
COV Excelsior, Gemengd koor Appassionato, Leiderdorps Kamerkoor, 
Popkoor Heart&Soul, Popkoor Songs 2 Singven Vocaal Ensemble Pur 
Sang. Deze koren hebben, naast culturele waarde, ook een belangrijke 
sociale functie, met name voor wat betreft het bestrijden van eenzaam-
heid onder oudere inwoners. 
Tot slot zijn er twee orkesten actief in Leiderdorp: Het Jeugd Symfonie-
orkest Rijnstreek, voor jongeren van 8 tot en met 19 jaar die orkest-
ervaring op willen doen, en het Leiderdorpskamerorkest, dat met  
40 leden twee tot drie concerten per jaar geeft, soms in combinatie 
met andere disciplines als film of theater. Ook koren en orkesten  
opereren zelfstandig en zonder subsidie van de gemeente. 
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Dans
Iedere Leiderdorper die zich wil ontwikkelen op het gebied van dans 
kan terecht bij een drietal ballet- en dansscholen: Balletstudio Giselle, 
Kreatief Danscentrum Leiderdorp, Dansstudio iddancefactory.nl en 
Rode Sneakerz. Al vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen leerlingen 
terecht. Plezier en kwaliteit gaan hand in hand. De nadruk ligt niet allen 
op het leren dansen, maar ook op de ontwikkeling van creativiteit, 
muzikale vaardigheden en het sociale aspect van samen dansen.  
De vier scholen draaien op de inkomsten van lesgelden. 

Theater
Wie toneel wil spelen kan zich in Leiderdorp aansluiten bij Theater 
Toverlei/Toverkids. Deze vereniging richt zich met name op volwasse-
nen en heeft een kleine jeugdafdeling. Jaarlijks worden met inzet van 
externe regisseurs drie producties gerealiseerd, naast een summer-
school en een sinterklaasvoorstelling. Op dit moment zijn er ca. 25 vol-
wassen leden en 23 kinderen aangesloten. Naast contributiegelden 
ontvangt de vereniging een subsidie van de gemeente. Deze is bedoeld 
voor de huur van een ruimte in de Sterretuin, waarvan Toverlei graag de 
faciliteiten zou willen vernieuwen. Daarnaast ambieert de vereniging 
om het aantal leden vergroten en jongere leden aan trekken.
Ook is er Jeugdtheaterschool Theaterplaats, die sinds 2007 kinderen 
en jongeren van 4 tot 18 jaar volgens een helder leerplan helpt ontwik-
kelen. Op dit moment zijn er ca. 60 leerlingen aan de jeugdtheater-
school verbonden, die wekelijks lessen volgen in het theaterlokaal van 
de Willem de Zwijgerschool. In schoolvakanties vinden verdiepende 
theaterworkshops plaats. Daarnaast is er een kleine groep van volwas-
senen die op verzoek lessen kunnen volgen. Twee keer per jaar worden 
er producties gerealiseerd met een sociaal-maatschappelijk thema. 
Deze worden uitgevoerd in kleinere zalen in Leiden. De Theaterplaats 
heeft ook een aanbod voor scholen met lessen en workshops volgens 
een doorlopende leerlijn. De Theaterplaats draait sinds een paar jaar 
alleen op deelnemersbijdragen. Het liefste zou de Theaterplaats op een 

meer centrale en zichtbare plek activiteiten aanbieden aan zowel kin-
deren en jongeren, als volwassenen. 
Bovendien is het gezelschap Fields of Wonder gevestigd in Leiderdorp. 
Dit collectief van theatermakers verbindt in haar projecten kunst, cul-
tuur en natuur met de sociale omgeving. Tijdens theatrale ontmoetin-
gen worden mensen met diverse achtergronden samengebracht: 
professionele theatermakers en amateurs, jongeren en ouderen uit ver-
schillende culturen. Met elkaar werken zij aan een verwonderende en 
originele theatrale ervaring. Met het Van Rijn Festival wordt met ver-
scheidene Leiderdorpse instellingen en organisatie verbinding gelegd. 
Veel van de activiteiten van Fields of Wonder komen zonder gemeente-
lijke subsidie tot stand. Het gezelschap zou meer activiteiten in Leider-
dorp kunnen ontwikkelen. 

Literatuur
De bibliotheek BplusC is de voornaamste aanbieder als het gaat om de 
discipline literatuur. Deze discipline omvat in principe de volgende 
onderdelen: taaldrukken, taalexpressie, schrijven van gedichten en ver-
halen, leesbeleving en literatuurbeschouwing. In de nieuwe bibliotheek-
visie is vastgesteld dat BplusC zich concentreert op de 
bibliotheekfunctie vanuit de nieuwe locatie in de Sterrentuin. De nadruk 
ligt op het bemannen van de vestiging tijdens de openingstijden, opdat 
bezoekers een aanspreekpunt hebben. Hiervoor stelt de gemeente een 
subsidie beschikbaar.  
BplusC heeft aangegeven dat de organisatie bereid is en in staat is om 
een grotere rol in het cultuurbeleid te vervullen dan alleen die van het 
uitvoeren van de kerntaken, zoals die omschreven zijn in de biblio-
theekvisie. 

http://iddancefactory.nl
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Beeldende kunst
Op het gebied van beeldende kunst is met name Kunstkring Leiderdorp 
actief. Deze vereniging bestaat in 2021 40 jaar en richt zich met name 
op lezingen, exposities voor amateur kunstenaars en excursies. 
Voor inwoners die actief zijn in fotografie is er de fotoclub Daguerre, 
waar werk gedeeld en becommentarieerd wordt. Zowel de Kunstkring 
als Daguerre ontwikkelen activiteiten zonder subsidie van de gemeente. 
Op dit moment ontbreekt het aan een expositieruimte, zoals die in het 
verleden in de hal van het gemeentehuis was. Er zal de komende tijd 
onderzocht te worden waar een nieuwe expositieruimte kan komen. 
In het afgelopen decennium is het gemeentelijk beleid op het gebied 
van Beeldende kunst in de Openbare Ruimte verschoven van aankoop 
naar onderhoud. 
De gemeente heeft jarenlang het initiatief Kunst in de Heemtuin  
ondersteund, zowel financieel als facilitair. Deze subsidie is recentelijk 
stopgezet. In 2020 heeft de organisatie via particuliere fondsen  
middelen gevonden om een deel van de activiteiten voort te zetten. 
Zonder structurele ondersteuning van de gemeente in de toekomst is 
de kans groot dat dit programma komt te vervallen. De organisatie zou 
daarom graag zoeken naar een goede financieringsmix van gemeente-
lijke middelen en middelen van andere fondsen en sponsors. 

(Nieuwe) media
Sinds twee jaar heeft Leiderdorp een filmhuis. Elk maand worden  
twee vertoning van kwalitatieve films georganiseerd in de zaal in de 
Sterretuin, die wordt gehuurd van Toverlei. Hiermee wordt per keer een 
publiek van zo’n 50 tot 60 man bereikt. Het Filmhuis wordt gedraaid 
door 15 à 20 vrijwilligers en wordt gefinancierd met bijdragen van 
donateurs en de inkomsten van de vertoningen. Het filmhuis heeft een 
startsubsidie van de gemeente ontvangen om materiaal aan te kunnen 
schaffen voor de vertoningen. De ambitie van het filmhuis ligt in het 
verder uitbreiden van het aanbod, zowel voor wat betreft het aantal 
vertoningen als voor de diversiteit in het filmaanbod. Foto: Fields of Wonder
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Leiderdorp heeft bovendien een actieve lokale omroep, Unity,  
die nieuws uit de regio brengt. 

Erfgoed
Het Leiderdorps Museum is een plek waar men ‘alles waar Leiderdorp 
trots op mag zijn’ vindt. Het museum is voortgekomen uit de Stichting 
Oudheidkamer Leiderdorp en wil inwoners inzicht verschaffen in de 
vroege en recente geschiedenis van de regio en van Leiderdorp in het 
bijzonder. De expositieruimte is gevestigd in het gebouw van basis-
school De Bron. Het museum organiseert ook lezingen en educatieve 
activiteiten. Voor het bekostigen van de huur van de expositieruimte 
ontvangt het subsidie van de gemeente. 
Het museum heeft de wens uit om nog veel meer het visitekaartje van 
Leiderdorp te zijn. 
Jaarlijks vindt de Open Monumentendag plaats. Dit initiatief, dat wordt 
georganiseerd door het Leiderdorps Museum, kan rekenen op financi-
ele ondersteuning van de gemeente. 

3.4.  Terugblik op de inhoudelijke pijlers van de  
cultuurnota 2016-2019

De vorige cultuurnota, die de periode van 2016-2019 besloeg, bevatte 
vijf inhoudelijke pijlers waarlangs we het beleid hadden opgebouwd. 
Hieronder volgt een omschrijving van elk van deze pijlers, inclusief  
een korte reflectie. Hier en daar zijn de teksten gelardeerd met geano-
nimiseerde citaten uit de gesprekken die we voerden met de culturele 
aanbieders.

3.4.1. Pijler 1: Cultuurparticipatie als middel
‘We bieden kansen voor innovatie op het gebied van cultuur en welzijn. 
De gemeente is hierin faciliterend en regisserend, graag brengen wij 
partijen met elkaar in contact.’ 
Ook in het verleden hebben we ons actief ingezet voor het stimuleren 
van nieuwe initiatieven gericht op de verbinding tussen cultuur en  

welzijn via een zogenoemde ideeëngenerator. Om redenen die we niet 
hebben kunnen achterhalen heeft deze ideeëngenerator niet plaats
gehad en er zijn als gevolg hiervan dus geen projecten georganiseerd. 

Uit gesprekken met de culturele instellingen blijkt dat er bij hen de 
nodige wensen leven met betrekking tot de rol van en de relatie met de 
gemeente. Allereerst wordt opgemerkt dat in het verleden een helder 
gemeentelijk kader ontbrak.
Volgens de culturele instellingen schort het ook aan een vast aan-
spreekpunt, iemand die de sector kent, goed op de hoogte is van het 
gemeentelijk beleid en de subsidiemogelijkheden en die partijen en 
lijntjes met elkaar weet te verbinden. 

‘De vorige cultuur nota gaf alleen een financieel kader, inhoude
lijk werd er teveel overgelaten aan de organisaties.’

De verschillende culturele aanbieders zijn zich bewust van het belang 
van samenwerken. Door de toenemende individualisering en de daarbij 
behorende behoefte aan nieuwe vormen van sociale ontmoetingen bij 
gebruikers, moet een activiteitenplan, wil het toekomstbestendig zijn, 
verbindingen leggen met andere organisaties en doelgroepen. Er leven 
bij de culturele instellingen voldoende ideeën voor wat betreft verder-
gaande samenwerkingsverbanden. Met name in de verbinding met 
zorg en welzijn ziet men vele kansen en mogelijkheden. Toch komen 
deze verbindingen op dit moment en met de huidige inspanningen 
slechts mondjesmaat tot stand. 

‘We hebben in Leiderdorp een sterk amateurkunstenveld met  
aanbod in alle disciplines, maar er zit te weinig samenhang in.’
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Dit heeft twee belangrijke oorzaken:

•	Het ontbreekt de organisaties veelal aan slagkracht. Doordat 
gewerkt wordt in de ‘gestolen uren’ van vrijwilligers, is het al moeilijk 
genoeg om de doelen van de organisatie zelf voor elkaar te krijgen, 
laat staan dat er ruimte is voor een meer overstijgende, verbindende 
inspanning. Er is dan ook behoefte aan een duidelijker beleid op het 
gebied van verbinding en coproductie, aangestuurd door de profes-
sional die verstand van zaken, ruimte en tijd en een heldere 
opdracht heeft. 

•	Uit onderzoek komt naar voren dat cultuur het fysiek en cognitief 
functioneren positief beïnvloeden, mits cultuur op de juiste manier 
wordt aangeboden. Dit luistert nauw: om de invloed van cultuur op 
de kwaliteit van leven te vergroten, moeten culturele instellingen 
rekening houden met de wensen van kwetsbare inwoners. Alleen 
dan kunnen zij optimaal inspelen op de ontwikkeling van de passies 
van deze doelgroepen. Maar naarmate personen meer afhankelijk 
worden van anderen door fysieke en mentale belemmeringen, is het 
een extra uitdaging om kunst en cultuur op maat aan te bieden. Om 
ervoor te zorgen dat culturele aanbieders om kunnen gaan met de 
grote verschillen tussen mensen en situaties, is het noodzakelijk dat 
verschillende sectoren met elkaar samenwerken om tot oplossingen 
te komen. Een energiek en kundig netwerk is hierbij onmisbaar, 
evenals een aanjager en verbinder die de tijd en ruimte heeft om als 
spil in het web van dit netwerk kan fungeren. Deze aanjager dient te 
beschikken over kennis van de manier waarop kunst en cultuur kun-
nen worden ingezet en aansluiten op de wensen, behoeften en 
noden van doelgroepen die te maken hebben met beperkingen. 
Deze kennis is niet aanwezig bij de coaches die reeds actief zijn in 
onze gemeente, zoals de sportcoach en de welzijnscoach. 

Tot slot wordt in dit kader de waardering van de gemeente voor de 
inzet en activiteiten van de instellingen niet altijd gevoeld.

‘Soms denk ik echt dat ze ons maar een stelletje  
hobbyisten vinden.’

3.4.2. Pijler 2: Cultuureducatie
‘We verlengen de deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit en  
verwachten structurele samenwerkingsafspraken tussen het primair 
onderwijs en culturele instellingen voor het bieden van een doorlopen-
de leerlijn cultuureducatie aan basisschoolleerlingen.’ 

‘Natuurlijk zijn de middelen vanuit CMK vooral bestemd voor de 
kinderen, maar je krijgt het geld niet bij de leerling als je de 
school niet helpt bij het maken van een helder plan.’

In de periode 2016-2020 zijn alle basisscholen in het kader van het  
landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit ondersteund bij 
het verbeteren van hun cultuureducatie. In samenspraak met de scho-
len werden ontwikkeltrajecten opgesteld. Dit werd ondersteund door 
een speciale website met beschikbaar aanbod. Dit programma wordt 
in de periode 2021-2024 in samenwerking met de regio voortgezet.
Naast deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
deden we tot en met december 2020 mee aan het programma Cultuur 
om de Hoek. Dit was een proeftuinproject in het kader van de landelijke 
subsidieregeling voor regionale cultuurprofielen. Doel was om kinderen 
op betekenisvolle wijze binnen en buiten school in aanraking te bren-
gen met natuur, cultuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid.  
De resultaten van en ervaringen met deze pilot zullen door de project-
leiders van Cultuureducatie met Kwaliteit worden meegenomen als 
input voor de uitvoering van dat programma. 
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3.4.3. Pijler 3: Kansen voor de bibliotheek
‘We gaan aan de slag met nieuwe kansen voor de bibliotheek. We wil-
len op basis van de wet en de mogelijkheden in Leiderdorp toewerken 
naar een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening.’
De bibliotheek en het maatschappelijke veld zijn de afgelopen jaren 
volop in beweging. Door digitalisering, een terugtredende overheid, 
veranderende informatieconsumptie en flinke bezuinigingen, wordt een 
nieuwe rol van de bibliotheek verwacht. In de bibliotheekvisie, die we 
op 1 mei 2017 hebben vastgesteld, concluderen we dat de kerntaak 
van de bibliotheek verschoven is van het uitlenen van boeken naar het 
beschikbaar maken van informatie voor iedereen. De bibliotheek is een 
plek waar verbindingen worden gelegd, waar kennis kan worden opge-
daan en waar op verschillende manieren cultuur kan worden beleefd. 
De invulling van deze grote maatschappelijke rol vraag om samen-
werking met het gehele Leiderdorpse welzijnsveld. Het integreren van 
de vestiging van de bibliotheek in de Sterrentuin moet verbindingen 
tussen de bibliotheek en maatschappelijke organisaties makkelijker 
maken. 
In de bibliotheekvisie krijgen de vijf kerntaken van een bibliotheek een 
vertaling naar onze Leiderdorpse praktijk. Met de implementatie van de 
bibliotheekvisie zal in verband met de ontwikkeling van de Sterrentuin 
begin 2021 starten en maakt dus onderdeel uit van deze cultuurnota. 
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3.4.4. Pijler 4: Zichtbaarheid en bekendheid 
‘We verbeteren of vernieuwen van de website voor culturele activiteiten 
en gaan door met de bijeenkomsten van het cultuurnetwerk.’ 
De kracht van samenwerken met elkaar en met maatschappelijke  
organisaties wordt door de culturele instellingen erkent. De huidige 
vorm samenwerking binnen het cultuurnetwerk blijkt echter niet ieder-
een even goed te passen. De investering in tijd binnen het netwerk 
weegt op dit moment volgens de meeste partijen niet op tegen de 
resultaten die uit dat netwerk naar voren komen. 

Foto: Fields of Wonder, workshop door Balletschool Giselle, more than dance tijdens 
het van RIJN festival

‘Als je als gemeente echt iets voor elkaar wilt krijgen, dan moet je 
actief verbindingen faciliteren. Dus: omarmen wat er al gebeurt, 
partijen bij elkaar zetten en onderzoeken hoe je samenwerking  
het beste vormgeeft.’

Het culturele veld is bovendien kritisch over de bruikbaarheid van het 
online platform Cultuurpunt.nl, dat het aanbod aan culturele activiteiten 
voor de inwoners inzichtelijk moet maken. Het onderhoud kost veel tijd 
en aandacht, zeker als dat wordt afgezet tegen het bereik van het plat-
form: volgens onderzoek in het burgerpanel van juli 2019 maakt slechts 
3% van de respondenten er gebruik van om te weten wat er in de 
gemeente te doen is.

‘Ik heb zeker behoefte aan ondersteuning bij mijn marketing 
zodat ik beter zichtbaar ben. Daar heb ik als culturele aanbieder 
niet zelf de middelen voor.’
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3.4.5. Pijler 5: Kunst in de openbare ruimte
‘We realiseren geen nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte,  
behalve als er sprake is van nieuwbouw en dit volledig binnen het  
project gedekt kan worden. […] Op basis van dit eerste uitgangspunt 
en in het licht van de noodzaak tot bezuinigen bouwen we de subsidie 
aan stichting Kunst in de Heemtuin af.’
Zowel uit gesprekken met het culturele veld als uit onderzoek blijkt  
dat kunst in de openbare ruimte effect heeft op het gevoel van welzijn. 
Zichtbare cultuuruitingen, zoals beelden, muurschilderingen,  
monumenten of landgoederen, maken een buurt of regio aantrekke-
lijker. Mensen blijken zich daardoor prettiger voelen en meer verant-
woordelijkheid te voelen voor hun bijdrage aan een leefbare omgeving. 
Dit is ook af te lezen aan de uitkomsten van het burgerpanel uit 2019: 
60% van de respondenten geeft aan dat zij kunst in de openbare  
ruimte van groot tot zeer groot belang vinden. De helft van de onder-
vraagden in het burgerpanel geeft bovendien aan dat het belangrijk is 
dat de gemeente in beeldende kunst in de openbare ruimte investeert. 
De openbare ruimte is van iedereen en moet een ontmoetingsplek zijn 
die niet alleen een gevoel van veiligheid geeft, maar er ook voor zorgt 
dat bewoners en bezoekers er graag verblijven en elkaar kunnen  
ontmoeten. Kunst kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.  
Beeldende kunst in de openbare ruimte behoort tot de meest laag-
drempelige en toegankelijke cultuuruitingen. Kunstwerken en kunst-
projecten gaan een directe relatie aan met de omgeving en met het 
publiek. Bovendien kunnen kunstwerken via het verhaal dat zij vertellen 
een kapstok zijn om de omgeving beter te leren kennen. Daarmee 
 leveren ze een bijdrage aan de (culturele) identiteit van onze gemeente. 

Culturele instellingen hebben behoefte aan:
•	Een helder beleidskader;
•	Een vast aanspreekpunt binnen de gemeente;
•	Meer verbindingen met culturele instellingen onderling en met 

maatschappelijke instellingen, zoals zorg- en welzijnsinstellingen 
en het onderwijs;
•	Een energiek en kundig netwerk met een aanjager en een  

verbinder;
•	Meer merkbare waardering door de gemeente;
•	Hernieuwde aandacht voor kunst in de openbare ruimte.
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4. Beleid vanaf 2021

4.1. Inleiding
De gemeente heeft een aanvullende en ondersteunende rol; zo klein 
als mogelijk en zo groot als nodig. Het is de kunst om onze rol zo te 
kiezen dat we de sector op cruciale punten en momenten net het  
goede steuntje in de rug geven. We verbinden en faciliteren, waarbij  
we altijd in het oog houden wat we in deze visie hebben vastgelegd. 
Ons beleid is aanvullend op de vraag en de behoeften van de  
inwoners, de culturele sector en uit andere domeinen. Cultuur maakt 
onderdeel uit van het integrale beleid, dat inspeelt op maatschappelijke 
vraagstukken. Uit gesprekken met onze stakeholders komt naar voren 
dat hun behoeften voor de komende periode vooral liggen op het vlak 
van samenwerking, cross-overs met andere disciplines, verbindingen 
met andere sectoren en verbetering van de zichtbaarheid en bekend-
heid van culturele instellingen en activiteiten. Ons beleid richt zich dan 
ook voornamelijk op het ondersteunen van deze behoeften.  
Het uitgangspunt is dat de bestaande subsidierelaties met kunst- en 
cultuurorganisaties in stand worden gehouden. 

De gemeente verbindt en faciliteert. De inspanningen zijn erop 
gericht om te voorzien in de ondersteuningsbehoefte van inwoners, 
culturele instellingen en andere domeinen dan cultuur. De nadruk 
ligt vanaf 2021 op het faciliteren van de samenwerking, opdat er 
meer crossovers tussen disciplines en verbindingen tussen  
sectoren ontstaan en het huidige en nieuwe aanbod beter voor  
het voetlicht wordt gebracht.

4.2. Missie en visie

De missie van het cultuurbeleid is gericht op een levendig en cultu-
reel bruisend Leiderdorp. Alle inwoners kunnen genieten van het 
culturele leven. De waarde van cultuur ligt in de mogelijkheden tot 
verrijken en te verbinden.

De missie van ons cultuurbeleid is gericht op een levendig en cultu-
reel bruisend Leiderdorp. Alle inwoners van onze gemeente krijgen 
de kans en de gelegenheid te genieten van het culturele leven. Dat kan 
door zelf kunst te maken, dat kan door ervoor te zorgen dat anderen 
kunst kunnen maken (door de inzet van vrijwilligers en professionals) 
en dat kan door te genieten van de kunst die door anderen gemaakt is. 
Wij zien de waarde van cultuur in de mogelijkheden die het biedt om  
te verrijken en te verbinden. Het bruisende culturele aanbod maakt 
Leiderdorp een prettige plek om te wonen of te verblijven. En de leven-
digheid ervan draagt bij aan het welbevinden van onze inwoners. 

De gemeente wil activiteiten ondersteunen die zich richten op het 
bereiken en betrekken van alle inwoners, ook de meer kwetsbare 
groepen. De samenwerking tussen de culturele en maatschappe-
lijke organisaties staat centraal. Expertise wordt gedeeld en vraag 
en aanbod sluiten goed op elkaar aan.
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•	Het aanbrengen van focus op een meer efficiënte vorm van samen-
werken tussen culturele instellingen met elkaar en met andere  
maatschappelijke organisaties, waarin partners gestimuleerd  
worden elk hun individuele verantwoordelijkheid te nemen, opdat er 
een merkbare meerwaarde ontstaat die aansluit op de behoeften 
van alle betrokkenen en de individuele instellingen een stabielere 
basis geeft voor de toekomst; 

•	Het mogelijk maken van een open dialoog tussen gemeente en cultu-
rele organisaties, opdat tijdig kansen gegrepen kunnen worden voor 
wat betreft de inzet en borging van de bevlogenheid van de culturele 
partners, creatieve inwoners en vrijwilligers in Leiderdorp; en

•	Het investeren in het bevorderen van de zichtbaarheid van  
activiteiten, opdat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn  
van het culturele aanbod.

4.4. Speerpunten 
Op basis van de terugblik, de missie en visie, de doelen en de rol  
van de gemeente, hebben wij vier speerpunten bepaald, die de basis 
vormen voor het cultuurbeleid vanaf 2021, te weten: de inzet van een 
cultuurcoach, de implementatie van de bibliotheekvisie, het voorzetten 
en intensiveren van deelname aan het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit en het onderzoeken van de rol van kunst in de openbare ruim-
te en van cultuurhistorische plekken. De speerpunten en de beoogde 
effecten hiervan lichten wij in hoofdstuk 5 nader toe. 

Cultuur verbindt en biedt ontwikkelkansen. Van uit die visie vinden  
wij het van belang dat cultuur voor iedereen bereikbaar is en dat het 
culturele leven nauw aansluit bij onze eigen identiteit en bij de vraag 
en belevingswereld van onze inwoners. Leiderdorp zet in op een 
cultureel klimaat dat primair gedragen wordt door inwoners, verenigin-
gen, culturele instellingen en ondernemers die zich actief, innovatief en 
ondernemend opstellen en de krachten bundelen om samen meer voor 
elkaar te krijgen. Activiteiten richten zich op het bereiken en betrek-
ken van alle inwoners, ook meer kwetsbare groepen.  
Daartoe wordt nauw samengewerkt met onze maatschappelijke orga-
nisaties, zodat expertise wordt gedeeld en vraag en aanbod goed op 
elkaar aansluiten. Kruisbestuiving en dwarsverbanden staan centraal. 

4.3. Doelen
Het beleid vanaf 2021 streeft de volgende doelen na:

•	Door richting te geven aan het beleid door middel van een duidelijke 
afbakening, een heldere visie en gemotiveerde keuzes, is voor 
iedereen inzichtelijk op basis waarvan keuzes en afwegingen 
gemaakt worden;

•	Het bieden van een kader voor het subsidiebeleid. De doelen waar 
culturele activiteiten waarvoor subsidie wordt gegeven aan dienen 
bij te dragen, liggen vast in de Sociale Agenda en deze cultuurnota.

•	Het bieden van een kader voor het subsidiebeleid. De doelen waar 
culturele activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd aan  
dienen bij te dragen, zijn ontleend aan deze cultuurnota en de  
Sociale Agenda en liggen vast in het gemeentelijke subsidiebeleid. 

•	Het bieden van de basis voor een uitvoeringsplan, dat valt op te 
delen in jaarprogramma’s. Hierdoor wordt beter inzichtelijk onder 
welke voorwaarden activiteiten gerealiseerd kunnen worden;

•	Het faciliteren van méér dwarsverbanden tussen culturele instellin-
gen onderling en tussen culturele instellingen en maatschappelijke 
organisaties, opdat zoveel mogelijk Leiderdorpers de kans krijgen 
actief en receptief deel te nemen aan cultuur;



Foto: BplusC, fotograaf: Nico Groen (LAFC) 
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4.5. Monitoring en evaluatie 

Vanaf de start van de uitvoering beginnen we monitoren en zullen  
we regelmatig tussentijds evalueren. Dit is onmisbaar voor het verder 
ontwikkelen en (tussentijds) bijsturen van onze voornemens.  
Uitkomsten van kwalitatieve metingen tijdens de rit geven ons input 
voor aanpassingen en nieuw te ontwikkelen beleid, laten zien welke 
kansen er liggen in relatie tot aanpalende beleidsterreinen en zorgen 
ervoor dat partners betrokken blijven. 
Bovendien zal een nauwkeurig proces van monitoring en evaluatie  
ons op termijn in staat stellen om te bepalen of er over een aantal jaar 
aanleiding is tot het opstellen van een geheel nieuw meerjarenbeleid of 
dat te zijner tijd een actualisatie van deze cultuurnota volstaat.  
Hierin dient ook te worden meegenomen in hoeverre het huidige aan-
bod van culturele activiteiten en programma’s voorziet in de behoeften 
van de inwoners van de gemeente of waar hierin eventueel lacunes 
zichtbaar worden. 

Prioriteiten
en doelen

stellen

Vraag in
beeld

brengen

Evalueren
en

monitoren

Vormgeven 
en uitvoeren

Zodra we beginnen met de uitvoering van deze nota zullen we keuzes 
moeten maken hoe en wanneer we de doelen en het proces monitoren 
en evalueren. Daarin nemen we mee over welke data en indicatoren we 
al beschikken en wat we verder nog nodig hebben om ons een goed 
beeld van en oordeel over het effect van onze inspanningen te kunnen 
vormen. Een verdere uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van het 
uitvoeringsprogramma, dat separaat van deze nota volgt. Dit uitvoe-
ringsprogramma zal ook een verdere uitwerking van het hoe en met 
wie bevatten.
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5. Speerpunten van het cultuurbeleid vanaf 2021

wat betreft de slagkracht van de culturele organisaties, kunnen zij dit 
niet zelf organiseren en faciliteren. Er is dan ook behoefte aan een aan-
jager en verbinder, die partijen in de gemeente en op wijkniveau kan 
opzoeken en activeren. 

De cultuurcoach opereert zelfstandig en kan:
•	de culturele instellingen vertegenwoordigen; 
•	bijdragen aan de zichtbaarheid van het culturele aanbod; 
•	de culturele instellingen ontlasten;
•	nieuwe initiatieven en activiteiten opstarten; 
•	extra middelen genereren voor het uitvoeren van; en 
•	maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk van  

cultuurcoaches.

Deze professional is een aanvulling op de huidige spilfiguren die reeds 
in onze gemeente rondlopen omdat de focus ligt op cultuur. Dat wil zeg-
gen dat de cultuurcoach zich richt op zowel de samenhang tussen het 
bestaande aanbod van de verschillende culturele instellingen onderling, 
als een koppeling en ontwikkeling van dat aanbod in aansluiting op de 
sociale agenda. Dit valt buiten het takenpakket van bijvoorbeeld de wel-
zijnscoach en de sportcoach, die wel een behoefte kunnen signaleren 
en neer kunnen leggen bij het culturele veld, maar de culturele aanbie-
ders vervolgens niet kunnen begeleiden naar een samenhangend en 
passend aanbod. En ook niet kunnen ondersteunen bij het genereren 
van extra middelen om dit aanbod uit te kunnen werken. 
Bovendien kan de cultuurcoach de culturele instellingen vertegen-
woordigen in de gesprekken met het netwerk en er op die manier voor 
zorgen dat cultuur een geïntegreerd onderdeel wordt van de aanpak 

5.1. De inzet van een cultuurcoach
5.1.1. Inleiding
Zoals uit de terugblik naar voren komt, zijn de verschillende culturele 
instellingen zich terdege bewust van de noodzaak, het belang en de 
meerwaarde van intensieve samenwerking met elkaar en met de maat-
schappelijke organisaties die in onze gemeente actief zijn. Dit heeft 
geresulteerd in samenwerking binnen het Cultuurnetwerk. Ook is er 
geen gebrek aan ideeën hoe die samenwerking vorm en invulling te 
geven. Toch blijkt het in de praktijk vaak te lastig om hem vervolgens 
handen en voeten te geven. Dat heeft zoals gezegd met name te 
maken met twee factoren: 1) de culturele instellingen hebben te weinig 
slagkracht, omdat ze werken met beperkte budgetten en drijven op 
vrijwilligers; en 2) de kennis ontbreekt hoe in te spelen op de wensen 
en mogelijkheden van nieuwe, meer kwetsbare doelgroepen. 

De culturele aanbieders hebben behoefte aan een prominenter rol 
in een sterker en beter georganiseerd lokaal netwerk. Er is behoefte 
aan een aanjager en verbinder, die partijen in de gemeente en op 
wijkniveau kan opzoeken en activeren. 

De culturele aanbieders geven aan behoefte te hebben een promi-
nenter rol te spelen in het lokale netwerk als een sterker, beter geor-
ganiseerd cultuurnetwerk. Wanneer zij vroegtijdig betrokken zijn bij 
maatschappelijke vraagstukken, kunnen zij het vanuit hun eigen  
invalshoek benaderen en hebben zij vanaf het begin meerwaarde. 
Bovendien kan hun aanbod op die manier en met de kennis van  
anderen procesmatig uitgroeien tot maatwerk voor doelgroepen met 
mentale of fysieke beperkingen. Echter, vanwege de beperkingen voor 
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van maatschappelijke vraagstukken. 
En kan de cultuurcoach een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van 
het culturele aanbod bij alle inwoners. 

Het Rijk heeft een matchingsregeling opgezet voor gemeenten die 
gebruik willen maken van een cultuurcoach. Wat in 2012 als de Brede 
Impuls Combinatiefuncties begon, heet sinds 1 januari 2019 de Brede 
regeling Combinatiefuncties. In het verleden werden met name sport-
coaches ingezet via deze regeling – ook Leiderdorp maakt hier gebruik 
van - nu wordt landelijk steviger ingezet op de inzet van cultuurcoa-
ches. Zij vormen de schakel tussen het de cultuuraanbieders en andere 
domeinen. Hij/zij speelt een adviserende, coördinerende en stimuleren-
de rol in de verbinding tussen stakeholders. Hiermee levert hij/zij een 
bijdrage aan de deelname aan cultuur voor iedereen. 

Doelstellingen van de regeling rond de combinatiefuncties zijn:

•	Het mogelijk maken van een leven lang sporten, bewegen en deel-
nemen aan cultuur voor iedereen. Met in het bijzonder aandacht 
voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scho-
len, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die 
belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur (bij-
voorbeeld vanwege leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale 
gezondheid, seksuele geaardheid of etnische/ sociale achtergrond 
of positie). 

•	Het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cul-
tuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld op het gebied 
van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraagge-
richt handelen. 

•	Het tot stand brengen en uitbouwen van lokale verbindingen. Bij-
voorbeeld tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, 
gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, organisaties in 
onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven. 

Op dit moment loopt in 80% van de Nederlandse gemeente een cul-
tuurcoach rond. Soms hebben zij ook andere functietitels, zoals: cul-
tuurmakelaar, cultuurscout, cultuuraanjager, cultuurkoppelaar, 
regisseur en combinatiefunctionaris. Gemiddeld is een cultuurcoach 18 
uur per week actief. 
Uit een onderzoek uit 2017 door het Landelijk Kenniscentrum Cultuure-
ducatie en Amateurkunst komt naar voren dat de cultuurcoach voor 
veel gemeenten een bruikbaar instrument is om doelstellingen op het 
gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, en de verbinding 
daartussen, te realiseren. Aanbevelingen die uit de ervaringen met de 
regeling sinds 2012 naar voren zijn gekomen zijn: zorg voor structurele 
financiën voor het aanstellen van de cultuurcoach; stel een helder pro-
fiel op zonder de flexibiliteit van de functie teveel in te perken; schenk 
aandacht aan het monitoren en evalueren van de inzet van de cultuur-
coach; en formuleer heldere doeltellingen en maak richtinggevende 
keuzes. 

5.1.2. Inzet
Wij maken middelen vrij voor het aanstellen van een onafhankelijke cul-
tuurcoach via de Brede regeling Combinatiefuncties die in samenwer-
king met het netwerk van culturele, welzijns- en zorginstellingen 
activiteiten aanzwengelt en ontwikkelt. Deze activiteiten zullen betrek-
king hebben op het versterken van de betekenis van cultuur voor wel-
zijn en zorg. En op het aanjagen en ondersteunen van activiteiten die 
betrekking hebben op het versterken van de betekenis van cultuur voor 
de verbindingen in de wijken. Het kan gaan om het uitbreiden van 
bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten van bestaande partners en 
activiteiten van nieuwe partijen. Op deze manier worden innovatie en 
nieuwe kansen en ontwikkelingen tijdig opgemerkt en betrokken bij de 
ontwikkelingen.

De cultuurcoach kan de culturele instellingen ontlasten in het organise-
ren van extra activiteiten, voor de wijken of voor alle inwoners. Hierbij 
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wordt een duidelijke link gelegd tussen partijen die actief zijn in bijvoor-
beeld de scholen (ook door middel van een link met het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit), sport, welzijn en cultuur. De cultuur-
coach heeft daarom niet alleen contact met de afdeling cultuur van de 
gemeente, maar ook met andere relevante afdelingen en sleutelfiguren, 
zoals de wijkregisseur en de welzijnscoach. 
De cultuurcoach biedt een antwoord op de behoefte van de culturele 
instellingen aan een aanspreekpunt die de sector kent, goed op de 
hoogte is van het gemeentelijk en landelijk beleid en subsidiemogelijk-
heden en die partijen en lijntjes met elkaar weet te verbinden. De posi-
tionering, de functieomschrijving en het takenpakket zullen in nauw 
overleg met de belangrijkste stakeholders in het culturele veld en in het 
maatschappelijk domein worden opgesteld. Een eerste aanzet hiertoe 
is gegeven in bijlage 2. Een heldere taakverdeling tussen de gemeen-
teambtenaar en de cultuurcoach is van belang. In het uitvoeringpro-
gramma zal daartoe een samenwerkingsovereenkomst worden 
opgesteld, waarin helder is vastgelegd wat de bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden van de cultuurcoach zijn en hoe deze samenhan-
gen met de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het ambtelijk 
apparaat. 

De cultuurcoach is onafhankelijk in die zin dat hij/zij niet rechtstreeks 
verbonden is aan de gemeente of aan een culturele aanbieder. Dit 
maakt dat hij/zij flexibel is en geen belangen heeft. Hij/zij maakt de weg 
vrij voor een open dialoog tussen de gemeente en het culturele veld, 
waarin partijen zich als partners naar elkaar op kunnen stellen. Daarbij 
is het van belang om onderscheid te maken tussen de rol en taken van 
de cultuurcoach en de ambtenaar van de gemeente. De cultuurcoach 
is er nadrukkelijk ter ondersteuning en versterking van de culturele 
instellingen. Dat betekent dat hij/zij zoveel mogelijk vraaggericht werkt 
en reageert op de wensen en noden van de culturele instellingen. Hij/zij 
kan als aanspreekpunt fungeren, die de signalen van de culturele en 
maatschappelijk partners bundelt en onder de aandacht brengt bij de 

gemeente. Samen met de ambtenaar kan vervolgens naar wegen 
gezocht worden waarin de gemeente deze signalen kan adresseren en 
een antwoord kan formuleren op kansen en bedreigingen. 

De cultuurcoach beschikt over een bescheiden innovatiebudget, dat 
hij/zij kan inzetten om nieuwe initiatieven en activiteiten die uit de 
samenwerkingsverbanden naar voren komen op te starten. Het gene-
reren van extra middelen voor het uitvoeren van activiteiten, bijvoor-
beeld door aansluiting te zoeken bij landelijke regelingen of particuliere 
fondsen, maar ook door samenwerking te stimuleren met het bedrijfs-
leven, behoort ook tot het takenpakket. Eén van de meest kansrijke 
ingangen is het landelijke Programma Cultuurparticipatie, dat erop is 
gericht om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken door drempels 
weg te nemen door bestaande activiteiten te verdiepen, verbreden en/
of professionaliseren. Er is expliciet ruimte voor zowel professionele 
aanbieders als het verenigingsleven en voor maatwerk in de lokale uit-
voering.

Een aantal gemeenten uit de regio ontwikkelt op dit moment plannen 
voor het aantrekken van een cultuurcoach of kennen deze functie al, 
zoals de gemeente Leiden en de gemeente Noordwijk. Onze cultuur-
coach zal deel uitmaken van het regionale netwerk van deze cultuur-
coaches, opdat kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de 
verschillende gemeenten. 
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Foto: Leiderdorps museum

5.1.3. Instrumenten en resultaten
Met inzet van onderstaande instrumenten worden de volgende resulta-
ten beoogd:

•	Bij aanvang van de uitvoering van deze cultuurnota stellen we via de 
Brede regeling Combinatiefuncties een cultuurcoach aan. 

•	Deze cultuurcoach zwengelt in samenwerking met het netwerk van 
culturele en zorginstellingen activiteiten aan die de kwaliteit van 
leven vergroten voor Leiderdorpers met fysieke of mentale belem-
meringen. 

•	Deze cultuurcoach zwengelt ook activiteiten aan die van betekenis 
zijn voor verbinding in de wijken. 

•	De inzet van de cultuurcoach resulteert in minimaal twee nieuwe 
activiteiten per jaar vanaf 2021. Deze nieuwe activiteiten hebben 
aantoonbaar betrekking op het versterken van de betekenis van 
cultuur voor welzijn en zorg en/of voor verbinding in de wijken. 

•	De cultuurcoach is de aanjager van betere zichtbaarheid van het 
culturele aanbod bij alle inwoners door middel van onder meer het 
beheer van een centrale agenda. 

•	De cultuurcoach heeft kennis van en genereert extra middelen voor 
het uitvoeren van activiteiten via landelijke regelingen, particuliere 
fondsen en het bedrijfsleven.

•	Doordat de cultuurcoach onderdeel uitmaakt van een regionaal net-
werk van cultuurcoaches worden verbindingen gelegd met activitei-
ten en partijen van buiten de gemeente. 

5.1.4. Effecten
Over vier jaar is een energiek en kundig lokaal netwerk ontstaan van 
culturele en maatschappelijke organisaties, die actief kennis delen en 
inspanningen leveren ten behoeve van een betere aansluiting van acti-
viteiten op de wensen en mogelijkheden van (kwetsbare) Leiderdor-
pers. Dit netwerk is aanvullend op, maar kan ook in de plaats komen 
van het Cultuurnetwerk, dat bestaat uit de samenwerkende culturele 
instellingen. 

5.2. De implementatie van de bibliotheekvisie
5.2.1. Inleiding
In de bibliotheekvisie, die we op 1 mei 2017 hebben vastgesteld, con-
cluderen we dat de kerntaak van de bibliotheek verschoven is van het 
uitlenen van boeken naar het beschikbaar maken van informatie voor 
iedereen. De bibliotheek is een plek waar verbindingen worden gelegd, 
waar kennis kan worden opgedaan en waar op verschillende manieren 
cultuur kan worden beleefd. Met deze invulling sluiten we aan op het 
doel uit de sociale agenda dat meer inwoners de Nederlandse taal 
beheersen. 
De invulling van deze grote maatschappelijke rol vraag om samenwer-
king met het gehele Leiderdorpse welzijnsveld. Het integreren van de 
vestiging van de bibliotheek in de Sterrentuin moet verbindingen tussen 
de bibliotheek en maatschappelijke organisaties makkelijker maken. 
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5.2.2. Inzet
In de in 2017 vastgestelde bibliotheekvisie omschrijven we de taken 
van de bibliotheek in onze gemeente als volgt:

1. De bibliotheek is een openbare plek van kennis en informatie.  
De collectie van BplusC in Leiderdorp biedt alle inwoners een basis 
tot uitlenen, raadplegen en uit een ander filiaal over laten komen. In 
de bibliotheek is overheids-, kunst-, cultuur- en welzijnsinformatie te 
vinden. De bibliotheek is open als De Sterrentuin open is voor 
publiek. Inwoners kunnen zelf hun boeken in- en uitchecken. Vieren-
twintig uur per week zijn er medewerkers van de bibliotheek aanwe-
zig om inwoners te ondersteunen bij hun informatiebehoefte. 
Bijzondere aandacht blijft er voor inburgeraars. 

2. De bibliotheek is een centrum voor ontwikkeling en educatie.  
De bibliotheek stelt projectcollecties samen en ondersteunt het 
onderwijs met producten en programma’s voor leesbevordering en 
mediawijsheid. Informatievaardigheden worden overgebracht aan 
andere doelgroepen, zoals laaggeletterden. Daarbij maakt BplusC 
gebruik van de expertise van partijen in Leiderdorp en sluit zij aan 
bij de (regionale) netwerken. De bibliotheek biedt studiemogelijkhe-
den voor iedereen met bijbehorende voorzieningen. 

3. De bibliotheek is een inspiratiebron voor lezen en literatuur.  
De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een 
doorlopende leeslijn. De collectie voor volwassenen sluit aan op het 
leesgedrag van de lokale bevolking en is bij afwezigheid eenvoudig 
(zelf of met hulp) te bestellen vanuit andere filialen. De bibliotheek 
organiseert literaire lezingen en voordrachten. De bibliotheek facili-
teert literaire leeskringen. 

4. De bibliotheek is onderdeel van en partner in de ontmoetingsplek 
De Sterrentuin.  
Het feit dat de bibliotheek een openbare plek is, creëert legio moge-
lijkheden om (samen met andere organisaties en inwoners) ontmoe-
ting te stimuleren. De bibliotheek is onderdeel van de 
maatschappelijke visie op het gebouw De Sterrentuin, waar ont-
moeting en activiteiten gericht op ontmoeting (waar debat een 
onderdeel van is) plaats vinden. De bibliotheek is open als de loca-
tie open is. Sterrentuinpartners voelen een medeverantwoordelijk-
heid in het toezicht houden. 

5. De bibliotheek is een netwerkplek van cultuur.  
De bibliotheek sluit aan op het lokale culturele netwerk en verwijst 
waar nodig naar het regionale aanbod. De bibliotheek is een plek 
voor promotie van het cultuureducatief cursusaanbod van haar 
samenwerkingspartners in en om Leiderdorp. De bibliotheek in De 
Sterrentuin biedt een plaats waar alle vormen van cultuur zich k 
unnen uiten en zo kruisbestuiving plaats kan laten vinden. 

5.2.3. Instrumenten en resultaten
Puntsgewijs zetten we in op de volgende instrumenten ten behoeve 
van een aantal (globaal benoemde) resultaten: 

•	In de bibliotheekvisie wordt geconstateerd dat de gemeente een 
belangrijke regierol heeft bij het aanjagen en organiseren van de 
samenwerking binnen het bedrijfsverzamelgebouw. Daarom krijgt 
bij aanvang van de uitvoering van de cultuurnota de ambtenaar cul-
tuur ruimte in zijn/haar pakket om een regierol op zich te nemen 
binnen de Sterrentuin ten behoeve van de inhoudelijke  
samenwerking tussen de verschillende partijen. Overigens zonder 
daarbij de partijen van buiten de Sterrentuin uit het oog te verliezen, 
zij zullen betrokken worden bij de ontwikkeling en implementatie 
van activiteiten. De ambtenaar stemt hierbij goed af met de cultuur-
coach, opdat de inspanningen van beide partijen elkaar versterken. 
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Deze samenwerking zal verder worden uitgekristalliseerd in de uit-
voeringsnota, waarin een samenwerkingsovereenkomst zal zijn 
opgenomen. 

In het kader van een goede implementatie van de bibliotheekvisie 
krijgt de ambtenaar cultuur ruimte in zijn/haar pakket om een 
regierol op zich te nemen. Vanaf 2021 worden inhoudelijke verbin-
dingen gelegd tussen de activiteiten en interventies van Incluzio en 
BplusC voor laaggeletterden. Daarnaast worden nieuwe ideeën en 
initiatieven verkend.

•	In 2021 worden de eerste inhoudelijke verbindingen gelegd tussen 
de activiteiten en interventies van Incluzio en BplusC voor laaggelet-
terden. In de jaren erna worden deze verbindingen verder geïntensi-
veerd, wat zal resulteren in een samenhangend programma ten 
behoeve van de beheersing van de Nederlandse taal.

•	Begin 2021 wordt door de gemeente in overleg met culturele part-
ners de mogelijkheid en wenselijkheid onderzocht van nieuwe initia-
tieven ten behoeve van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de 
letteren in het algemeen en van taalontwikkeling in het bijzonder. De 
denken valt bijvoorbeeld aan het aanstellen van een dorpsdichter. 

5.2.4. Effecten
Huisvesting in de Sterrentuin is voor de ons niet alleen vanuit het oog-
punt van accommodatiebeleid belangrijk. We zien ook vanuit de socia-
le agenda meerwaarde in de gezamenlijke huisvesting. De bibliotheek 
en maatschappelijk partners in de Sterrentuin hebben gemeenschap-
pelijke doelen. Zij kunnen elkaar versterken op inhoudelijke thema’s. 
We hebben een belangrijke rol in het regelmatig op de agenda zetten 
van het belang van deze meerwaarde voor de maatschappelijke en 
culturele partners. Dit vraagt om een actieve verbindende rol van de 
ambtenaar cultuur op dit dossier. Met voldoende tijd en ruimte om de 
samenwerking tussen cultuur en andere sectoren aan te jagen en te 
faciliteren, onder meer door af te stemmen met collega’s en organisa-
ties van andere domeinen. 

“De 5 functies met betrekking op de plek, zoals beschreven in 
hoofdstuk 4, kunnen alleen ten uitvoering worden gebracht als 
BplusC samen met partners uit het cultuur, onderwijs en wel
zijnsveld gemeenschappelijke doelen nastreeft en de ruimte van 
de bibliotheek multifunctioneel inzetbaar wordt gebruikt.” 
Uit: de bibliotheekvisie

Ook liggen er kansen in een inhoudelijke koppeling tussen de activitei-
ten van Incluzio, zoals met hun taalklassen en andere hulpverlening aan 
laaggeletterden. In de Sterrentuin komen beide organisaties nu reeds 
fysiek nader tot elkaar, hierdoor wordt het laagdrempeliger om ook 
inhoudelijk verbindingen te maken. 
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5.3.  Voorzetten en intensiveren van deelname aan 
Cultuureducatie met Kwaliteit 

5.3.1. Inleiding

De derde periode CMK verloopt langs twee lijnen: 1) een regionaal 
samenwerkingsprogramma met aandacht voor ontwikkeltrajecten 
voor scholen en een intensieve samenwerking tussen het onderwijs 
en de cultuursector; en 2) een lokale aanpak waarin scholen wor-
den begeleid naar activiteiten op maat.

Met de voortzetting van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
wil de minister blijven investeren in goed cultuuronderwijs. Daarbij 
draait het vooral om kansengelijkheid en integraal cultuuronderwijs.  
Dit sluit goed aan op ons doel uit de sociale agenda om kinderen zich 
te laten ontwikkelen. 
Het rijk biedt de komende periode meer ruimte om in te spelen op  
lokale wensen. Wij zullen de middelen die beschikbaar zijn voor Cul-
tuureducatie met Kwaliteit (€0,79 per inwoner vanuit het Rijk, gematcht 
door de gemeente met €0,79 per inwoner) langs twee lijnen inzetten.

5.3.2. Inzet
Cultuureducatie met Kwaliteit – regionale samenwerking  
Holland Rijnland
In de periode van 2021-2024 gaat het er binnen de regionale samen-
werking om, dat de kwaliteit van het cultuuronderwijs op scholen  
verder wordt versterkt. Daartoe wordt ingezet op:

•	Een vervolg op het spoor van ontwikkeltrajecten voor scholen, dat 
in de vorige periode is ingezet. Alle betrokkenen bij cultuureducatie 
– leerkrachten, Intern Cultuur Coördinatoren, vakdocenten, culturele 
instellingen – krijgen de ruimte hun deskundigheid te ontplooien.

•	Het bijstaan van scholen in het ontwikkelen van hun visie op cul-
tuureducatie en het formuleren van een cultuur- en activiteitenplan. 

•	Aansluiten bij de vernieuwingen in het curriculum. 

•	Aandacht voor het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen. 

•	Een intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de cultuur-
sector. Dit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd via trajecten van 
co-creatie, die de samenhang tussen wat scholen nodig hebben en 
hoe culturele instellingen hierop inspelen vergroten. Inzet is meer en 
betere verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. 

Cultuureducatie met Kwaliteit – lokale inzet
Bovenop het regionale programma zoomen we verder in op wat de 
scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en de leerlingen in 
onze gemeente specifiek nodig hebben. Doel is om onze scholen meer 
houvast geven bij het vormgeven van het cultuuronderwijs voor hun 
leerlingen. Want wanneer scholen duidelijker in beeld hebben wat hun 
leerlingen na acht jaar cultuuronderwijs horen te weten en te kunnen, 
kunnen scholen hen meer gericht begeleiden bij de ontwikkeling van 
hun creativiteit. 
Daarom worden scholen gedurende vier jaar door de Cultuureducatie-
groep één-op-één ondersteund bij het (her)ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van de door hen gekozen koers. Dit alles zal leiden tot  
activiteiten per school op maat, variërend van leerplannen cultuur en 
activiteiten die zowel betekenisvol zijn voor de leerlingen als inzicht 
geven in ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van cultuur.  
Het gaat om een aanpak die de school samen met lokale of regionale 
culturele partners kan uitvoeren en waarbinnen activiteiten samenhang 
vertonen met elkaar, met andere vakken en met lokale buitenschoolse 
activiteiten. Hierdoor kunnen de Leiderdorpse culturele instellingen hun  
aanbod voor het onderwijs uitbreiden en hun activiteiten beter imple-
menteren in het curriculum van de scholen in Leiderdorp. 
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5.3.3. Instrumenten en resultaten
Bovenstaande realiseren we door de inzet van de volgende instrumen-
ten ten behoeve van genoemde resultaten:

•	Na het toekennen van de subsidie voor Cultuureducatie met  
Kwaliteit door het Fonds voor Cultuurparticipatie, zal de Cultuure-
ducatiegroep met de scholen verder werken aan het ontwikkelplan, 
waarin de deskundigheidsbevordering van het team van de school 
centraal staat. Aan het einde van 2024 is de school in staat om zelf-
standig, in samenwerking met de culturele instellingen, invulling te 
geven aan het cultuuronderwijs.

•	Tot en met het einde van het programma zal de Cultuureducatie-
groep inzetten op het verbeteren van de samenwerking tussen 
scholen en culturele instellingen uit Leiderdorp bij het uitvoeren van 
binnenschoolse cultuureducatie en ten behoeve van de koppeling 
met buitenschools aanbod. 

•	Aan het einde van 2024 hebben scholen een programma van op 
maat activiteiten ontwikkeld, dat betekenisvol is voor de leerlingen 
en inzicht geeft in de ontwikkelkansen van kinderen op het gebied 
van cultuur. Deze activiteiten vertonen samenhang met elkaar,  
met andere vakken en met lokale buitenschoolse activiteiten.

5.3.4. Effecten
Het uiteindelijke effect van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is 
dat alle kinderen gelijke kansen ervaren om zich te ontwikkelen op het 
gebied van cultuur en creativiteit. Het ministerie heeft ervoor gekozen 
zich te richten tot het onderwijs, waar alle kinderen samenkomen. 
Scholen worden begeleid bij het duurzaam inbedden van cultuur-
educatie in het schoolplan. Voor Leiderdorp is het beoogde effect  
dan ook dat de scholen eind 2024 in staat zijn hun cultuuronderwijs 
zelfstandig voort te zetten en dat zij weten hoe zij de culturele partners 
hierbij in kunnen schakelen. 

5.4.  Onderzoeken rol van kunst in de openbare ruimte 
en cultuurhistorische plekken

5.4.1. Inleiding
Met het oog op de waardering van onze inwoners voor deze rol, zullen 
we de aandacht voor de rol van kunst in de openbare ruimte en de rol 
van cultuurhistorische plekken in komende periode intensiveren. Daar-
bij leggen we de nadruk op het vergroten van de betekenis van 
bestaand werk voor de omgeving. 

Voor een nadere invulling van kunst in de openbare ruime en  
cultuurhistorische plekken zal een speciale werkgroep worden 
ingericht, die de gemeente adviseert. Deze werkgroep kan sugges-
ties doen aan de cultuurcoach voor wat betreft de rol van kunst in 
de openbare ruimte bij activiteiten in de wijken.

Het gaat dan vooral om de zichtbaarheid van (de achtergrond van) de 
kunstwerken en cultuurhistorische plekken. Deze zichtbaarheid kunnen 
we verbeteren door ze bijvoorbeeld een rol te geven in de initiatieven 
die voortkomen uit de gesprekken tussen het netwerk en de cultuur-
coach. Door ze op te nemen in wandelingen. Of door informatie over de 
plek of het werk te geven via plakkaten, digitale media of anderszins. 
Met name voor wat betreft de cultuurhistorische plekken liggen kansen 
in een koppeling met het beleid van de provincie, dat onderzoekt hoe 
de aanpak rond erfgoedlijnen kan bijdragen aan de verbinding tussen 
steden, dorpen en waardevolle landschappen. 
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5.4.2. Inzet
Voor een nadere invulling van dit aandachtgebied zal een speciale 
werkgroep worden ingericht, wiens concrete voorstellen getoetst zullen 
worden op wenselijkheid (met name voor wat betreft de buurtbewo-
ners), haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hierbij wordt ook gekeken naar 
de mogelijkheden om aan te sluiten bij het provinciale beleid omtrent 
erfgoed.
Voor wat betreft het plaatsen van eventuele nieuwe kunstwerken in de 
openbare ruimte is de verbinding tussen cultuur en gebiedsinrichting 
van belang. Kunst in het publieke domein heeft een verandering door-
gemaakt van het traditionele ‘beeld op de sokkel’ tot multidisciplinaire 
kunstprojecten die inspelen op sociaal-maatschappelijke, economi-
sche of stedenbouwkundige aspecten. Dat betekent onder andere dat 
de totstandkoming van kunstprojecten steeds meer afdelingen raakt 
binnen de gemeente, ook wanneer het wél om een permanent object  
of beeld gaat, dat bijvoorbeeld moet worden opgenomen in bestem-
mingsplannen. Een kunstwerk kan niet zonder een goede samen-
werking tot stand komen, omdat geen enkel kunstopdrachtentraject 
hetzelfde is en er telkens nieuwe uitdagingen bij komen kijken. 
Ook kan de werkgroep de gemeente adviseren over de mogelijkheden 
van een nieuwe expositieruimte voor beeldende kunst. 

Foto: Kunst in de Heemtuin, kunstenaar: Hans Blank
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5.4.3. Instrumenten en resultaten
Ten behoeve van het onderzoeken van de rol van beeldende kunst  
in de openbare ruimte en cultuurhistorische plekken, zetten we de  
volgende middelen in:

•	Bij aanvang van de uitvoering van deze cultuurnota wordt een  
werkgroep gevormd die de gemeente adviseert op het gebied van 
beeldende kunst in de openbare ruimte.

•	Deze werkgroep adviseert ook de cultuurcoach met betrekking tot 
de inzet van beeldende kunst en cultuurhistorische plekken in de 
openbare ruimte bij het ontwikkelen van projecten ten behoeve van 
verbindingen in de wijken. Dit resulteert in een rol voor de werken of 
plekken in meerdere activiteiten. 

•	Deze werkgroep buigt zich ook over de vraag op welke manier de 
betekenis van de kunstwerken en plekken vergroot kan worden, 
bijvoorbeeld door het verhaal erachter meer zichtbaar te maken.  
Dit resulteert in een concreet advies aan de gemeente.

•	Tot slotte adviseert de werkgroep de gemeente over het voort-
bestaan van Kunst in de Heemtuin en de rol die de gemeente  
hierbij zou kunnen spelen. 

5.4.4. Effecten
Het effect van deze inspanningen zal een herwaardering zijn van 
belangrijke kunstwerken en plekken in de gemeente. Ook kan het 
onderzoek leiden tot herzieningen in het beleid voor wat betreft  
nieuwe kunstwerken. 
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6. Financieel kader

Alle bestaande subsidierelaties met kunst- en cultuurorganisaties  
houden we in stand. Dit is van belang voor de continuïteit van het 
bestaande aanbod, waarvan een groot aantal Leiderdorpers gebruik 
maakt. Daarbovenop zetten we de nieuwe speerpunten in, zoals  
hiervoor omschreven. Door onderbesteding in voorgaande jaren is op 
de gemeentelijke meejarenbegroting tot en met 2024 ruimte voor dit 
voorgestelde nieuwe kunst- en cultuurbeleid. 

Voor de inzet van de cultuurcoach zal aanspraak gedaan worden op de 
Brede regeling Combinatiefuncties. Bij het berekenen van het benodig-
de bedrag is uitgegaan van een zzp-constructie waarin de freelance 
cultuurcoach 16 uur per week inzetbaar is voor Leiderdorp gedurende 
een periode van 40 weken per jaar. Binnen de regeling betaalt het rijk 
40% van de kosten voor de aanstelling van de cultuurcoach. In onder-
staand overzicht is daarom gerekend met 60% van de kosten voor de 
aanstelling van de cultuurcoach, te weten € 28.800 per jaar.  
Voorgesteld wordt een budget op te nemen waarmee de cultuurcoach 
de activiteiten die in de samenwerking van de culturele en maatschap-
pelijke instellingen ontstaan kan faciliteren. Dit bedraagt €7.500 per 
jaar. Dit is een startkapitaal, een van de opdrachten aan de cultuur-
coach is het genereren van extra middelen voor het verder implemen-
teren van activiteiten. 

Met het vaststellen van de bibliotheekvisie is op de gemeentelijke 
begroting €225.980 gereserveerd voor activiteiten en €73.321 voor  
de huisvesting.

Met het vaststellen van deelname aan het landelijke programma  
Cultuureducatie met Kwaliteit is de bijdrage van Leiderdorp vastgesteld 
op €21.416.

Foto: Toverlei
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Het in het verleden gereserveerde budget voor incidenteel advies door 
de commissie kunstzaken kan in de komende periode worden ingezet 
voor de werkgroep rondom kunst in de openbare ruimte en cultuur-
historische plekken. Het gaat om een bedrag van €6.500. Voor het  
realiseren van beleid, voortkomend uit de adviezen van de werkgroep, 
kan eventueel worden aangesloten bij het provinciaal beleid op het 
gebied van cultureel erfgoed. 

Bij het implementeren van deze cultuurnota wordt voor de  
financiering zoveel mogelijk aangesloten bij bestaand (landelijk of 
provinciaal) beleid en lopende regelingen:
•	De cultuurcoach wordt gefinancierd middels de Brede regeling 

Combinatiefuncties van het Rijk;
•	De cultuurcoach zal met activiteiten onder meer aansluiten bij de 

mogelijkheden van het landelijke programma Cultuurparticipatie, 
dat door het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt uitgevoerd;
•	Voor het beleid op het gebied van cultuureducatie wordt gebruik 

gemaakt van de middelen uit de landelijke matchingsregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit;
•	Met betrekking tot de adviezen van de werkgroep Beeldende 

Kunst in de Openbare ruimte en cultuurhistorische plekken kan 
aansluiting gezocht worden bij de provinciale aandacht voor de 
rol van erfgoedlijnen bij de verbinding tussen steden, dorpen en 
waardevolle landschappen. 

Kostenplaats MJB
2021

uitgaven
2021

verschil
begr&werk

Toelichting

Openbare  
bibliotheek

225.980 -225.980 0 basissubsidie BplusC

73.321 -73.321 0 huisvestingssubsidie 
BplusC

299.301 -299.301

Kunst en Cultuur 6.674 6.674 vergoeding commissie-
leden

40.321 -21.909 18.412 LM en Lokale omroep + 
aanvulling CmK

9.422 -7.000 2.422 Tamarco en Open 
Monumentendag

21.671 21.671 incidentenfonds
57.736 -47.430 10.306 huisvesting LM, Toverlei, 

LVU

135.824 -76.339
Lokaal onderwijs 18.196 -18.196 0 Cultuureducatie met 

Kwaliteit CmK

18.196 -18.196
453.321 -393.836 59.485 saldo 2021

cultuurcoach -28.800 cultuurcoach 60%
activiteiten -7.500 activiteitenbudget  

cultuurcoach

advies -6.500 werkgroep kunst in de 
openbare ruimte

aanvullend -42.800
ruimte 16.685 incidentenfonds
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Bijlage	2:	Profielschets	cultuurcoach

Functieomschrijving
De cultuurcoach is in de eerste plaats een verbinder. Hij/zij richt zich 
op de samenhang tussen het bestaande aanbod van de verschillende 
culturele instellingen onderling en op het stimuleren van het ontwikke-
len van aanbod voor nieuwe doelgroepen. Hij/zij heeft een aanjagende 
en stimulerende rol binnen het netwerk van cultuur, welzijn en zorg. 
Vanuit die rol is hij/zijn aanspreekpunt en vraagbaak voor iedereen die 
cultuur wil inzetten bij maatschappelijke vraagstukken. Hij/zij vertegen-
woordigt de culturele instellingen in de gesprekken met het netwerk. 
Hij/zij onderhoudt niet alleen contact met de afdeling cultuur van de 
gemeente, maar via die afdeling ook met andere relevante afdelingen 
en sleutelfiguren en (uitvoerings)organisaties, zoals de wijkregisseur en 
Incluzio. Bovendien maakt de cultuurcoach onderdeel uit van het regio-
nale netwerk van cultuurcoaches in Holland-Rijnland, zoals de coaches 
van Leiden en die van Noordwijk. Op deze manier kunnen kruisbestui-
ving plaatsvinden tussen het Leiderdorpse aanbod en de Leiderdorpse 
aanbieders en het aanbod en de aanbieders uit de regio. 
De cultuurcoach treedt waar gewenst op als organisator. Hij/zij bege-
leidt en ondersteunt culturele aanbieders bij de totstandkoming van 
een samenhangend en passend aanbod. Hij/zij kan de culturele instel-
lingen ontlasten in het organiseren van extra activiteiten, voor de wijken 
of voor alle inwoners. Hij neemt niet over, maar zet de organisaties ‘in 
hun kracht’. Hierbij wordt een duidelijke link gelegd tussen partijen die 
actief zijn in bijvoorbeeld de scholen, en welzijn. Voor het ontwikkelen 
en uitvoeren van activiteiten heeft de cultuurcoach beperkt budget tot 
zijn/haar beschikking. Daarnaast neemt de cultuurcoach het voortouw 
in het zoeken naar en genereren van extra middelen. Denk hierbij aan 
het doen van subsidieaanvragen en het aantrekken van sponsors door 
verbindingen te leggen met het bedrijfsleven. 
De cultuurcoach is op de hoogte van relevante landelijke, provinciale, 

regionale en gemeentelijke ontwikkelingen. Hij/zij informeert het  
netwerk over kansen en mogelijkheden. Hij/zij zet zich actief in ten 
behoeve van de zichtbaarheid van het culturele aanbod bij alle  
inwoners en bij de specifieke doelgroepen in het bijzonder,  
bijvoorbeeld door middel van (het beheer van) een centrale agenda. 
Hij/zij onderzoekt in overleg met het netwerk op welke manier het  
aanbod goed voor het voetlicht gebracht kan worden en heeft hierin 
een coördinerende rol. 

Organisatie
De cultuurcoach zal naar alle waarschijnlijkheid worden ondergebracht 
bij BplusC. Dit is een logische organisatie omdat de bibliotheek zowel 
het cultuur- als het welzijnsveld van Leiderdorp beslaat. Bovendien  
huizen de cultuurcoaches van Leiden ook bij BplusC in. Onze cultuur-
coach kan gebruik maken van de kennis en ervaring van deze coaches 
en zich makkelijk aansluiten bij het regionale netwerk. 

Kosten
De cultuurcoach is ZZP-er. Het uurtarief van een hbo-geschoolde pro-
fessional op dit terrein ligt rond de €50 exclusief BTW. Inclusief BTW 
en met inachtneming van onkosten en reiskosten, houden we rekening 
met een uurtarief van €75 per uur. Uitgaande van 40 werkweken in een 
jaar van 16 uur per week komt dit neer op een bedrag van €48.000 per 
jaar. Volgens de Brede regeling Combinatiefunctionarissen wordt 40% 
hiervan gedekt door het Rijk. Voor onze gemeente resteert derhalve 
een jaarlijks bedrag van €28.800. 
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