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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding voor een Deltaplan Cultuur
De cultuursector is een van de sectoren die het hardst getroffen wordt door de coronacrisis. Ook in Leiden heeft het culturele veld het zwaar te verduren, zowel de
organisaties als individuele kunstenaars en andere creatieven. De grote culturele
instellingen van de stad, ruggengraat van het Leidse culturele bestel, worden in hun
voortbestaan bedreigd.
De gemeente Leiden is zich terdege bewust van de ernst van de situatie en heeft medio
vorig jaar al in aanvulling op landelijke regelingen een steunpakket voor de
cultuursector samengesteld en ingezet. Dat steunpakket richt zich primair op de grote
culturele instellingen als ruggengraat van de Leidse culturele infrastructuur, maar biedt
ook maatwerk voor kleinere organisaties.
De gemeente Leiden realiseert zich dat steunpakketten om te overleven niet voldoende
zijn. Van de crisis en de na-ijleffecten zullen we nog lange tijd last hebben en het is
zelfs zeer de vraag of we überhaupt nog teruggaan naar het oude normaal. In dit besef
heeft de gemeente Leiden het initiatief genomen om een Deltaplan Cultuur op te
stellen. Een Deltaplan Cultuur dat de gemeente en het culturele veld handvatten moet
bieden om de effecten van de crisis het hoofd te bieden, zowel voor de korte termijn als
voor de lange termijn. Zoals de wethouder het zei: “een plan dat niet alleen voor
morgen is, maar ook voor overmorgen”, verwijzend naar het recente advies van de
Raad voor Cultuur over hoe de cultuursector een uitweg uit de crisis kan zoeken.
Het Deltaplan Cultuur zoals de gemeente dat voor zich ziet zal enerzijds bouwstenen
moeten bevatten waarmee de sector zich kan aanpassen aan de veranderende
omstandigheden en waarmee perspectief geboden wordt op een toekomstbestendige
cultuur- en erfgoedsector. Die bouwstenen kunnen betrekking hebben op omvorming
van het aanbod en het zoeken naar nieuwe wegen in publieksbereik, maar ook op
transities in organisatie en accommodatie. Meer op inhoud zijn daarbij richtinggevende
kaders de ambities van Leiden als Stad van Ontdekkingen en het nog niet zo lang
geleden vastgestelde cultuurbeleid Kracht van Cultuur.
Anderzijds zal het Deltaplan ook concrete maatregelen moeten bevatten voor de korte
termijn, waarbij de vraag aan de orde is welke initiatieven de sector zelf nog kan
nemen naast wat reeds in gang is gezet. Zijn er nog nieuwe maatregelen of innovatieve
aanpakken die helpen om verder kosten te besparen of toch nog inkomsten te
genereren? Hoe kunnen cultuuruitingen toch hun weg vinden naar het publiek, de
inwoners van Leiden? Deze vragen gelden voor elke instelling afzonderlijk, maar ook
voor de gezamenlijkheid. Wat zijn mogelijke maatregelen die vanuit samenwerking
kunnen worden opgepakt? Voor de korte termijn is ook de vraag aan de orde wat
aanvullend nodig is aan ondersteuning vanuit de gemeente. Met de kanttekening dat de
financiële mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn.
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Het gevraagde Deltaplan Cultuur moet zich primair richten op de grote culturele
instellingen: BplusC, Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau, Gebr. de
Nobel, Museum De Lakenhal en De Pieterskerk Leiden – ook wel aangeduid als de C6.
Hoewel de focus ligt op de C6, zal het Deltaplan Cultuur wel degelijk oog moeten
hebben voor het culturele veld in bredere zin, waaronder de kleinere instellingen, de
makers en de amateurkunst, en voor de samenhang tussen alle culturele initiatieven in
de stad.
1.2 Opdracht
Als beoogd resultaat is aan de onderzoekers gevraagd om in samenspraak met de
instellingen (C6) een Deltaplan Cultuur te ontwikkelen met daarin in ieder geval de
volgende elementen:
● bevat minimaal drie scenario’s, waarvan in ieder geval één met een heel gunstig
en één met een heel ongunstig verloop van de ‘crisis’;
● geeft per scenario een toekomstbestendig beeld met benodigde maatregelen op
zowel gemeentelijk als instellingsniveau; deze (inhoudelijke) maatregelen
worden vertaald in SMART geformuleerde financiële, personele en
gebouwtechnische consequenties;
● stimuleert samenwerking tussen instellingen en zoekt naar
instellingsoverstijgende oplossingen;
● wordt gedragen door de hierboven genoemde instellingen;
● geeft rekenschap van en laat zich inspireren door de relevante gemeentelijke
beleidskaders als de Cultuurvisie 2020 ‘De kracht van cultuur’ en de
Ontwikkelingsvisie ‘Leiden Stad van Ontdekkingen’.
1.3 Verantwoording
We hebben in het afgelopen najaar en rond de jaarwisseling de nodige gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van het culturele veld in Leiden. Als gevolg van de
COVID-19-maatregelen waren dit vooral onlinebesprekingen. We hebben in wisselende
samenstellingen gesproken met de directies/bestuurders van de C6. Ook hebben we
(aanvullend) gesproken met De Veenfabriek, PS Theater en de Cultuurmakelaar. Ook
heeft er regelmatig terugkoppeling plaatsgevonden met de ambtelijke
begeleidingscommissie van deze opdracht. Vanzelfsprekend hebben we de nodige
beleidsdocumenten en achtergrondinformatie tot ons genomen.
In de uitvoering van de opdracht is ons al snel duidelijk geworden dat er drie
categorieën maatregelen van belang zijn:
● maatregelen die betrekking hebben op het functioneren en de wendbaarheid van
de individuele instellingen in de (post)coronatijd, in casu de C6;
● maatregelen die betrekking hebben op de organisatiegraad van het culturele
bestel en welke stappen in collectief verband wenselijk en mogelijk zijn;
● maatregelen die betrekking hebben op de kwaliteit en de omvang van de
culturele infrastructuur van Leiden wat betreft de accommodaties: het cultureel
vastgoed.
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In elk van de genoemde categorieën zijn verschillende maatregelen denkbaar,
variërend van eenvoudige, meer voor de hand liggende maatregelen tot meer
fundamentele, verdergaande maatregelen. Tegen deze achtergrond hebben we ervoor
gekozen het Deltaplan Cultuur niet zozeer in scenario’s te presenteren, maar de typen
(categorieën) maatregelen leidend te laten zijn. Dat neemt niet weg dat we afrondend
de verschillende maatregelen wel degelijk in een scenariostructuur hebben kunnen
presenteren, ook bedoeld als samenvatting van het geheel aan maatregelen dat wij in
overweging geven.
De opdracht is vanuit BMC uitgevoerd door Jurjen Weemstra, Dick te Winkel en Marco
van Vulpen. Wat betreft het onderdeel cultureel vastgoed hebben we een beroep
kunnen doen op bureau Republiq, dat in 2019 in opdracht van de gemeente nog een
analyse heeft gemaakt van de huisvestingssituatie en de huisvestingslasten van de C6.
Tot slot nog een opmerking over ‘draagvlak onder de instellingen’. Met een Deltaplan
Cultuur vraagt de gemeente niet om halve maatregelen. Zeker in een zwaar-weerscenario is het een illusie te veronderstellen dat elke voorgestelde maatregel op
(evenveel) draagvlak kan rekenen bij (elk van) de instellingen. Denkbaar is ook dat niet
elke maatregel de goedkeuring zal krijgen van de gemeente. Deze rapportage Deltaplan
Cultuur moet dan ook gezien worden als een advies dat aanzet tot het nemen van
weloverwogen beslissingen.
Ons is gevraagd erop uit te trekken, analyses te maken, discussies te voeren en
uiteindelijk tot voorstellen te komen. Wij zullen in deze rapportage steeds aangeven
voor welke maatregelen wij draagvlak bij de instellingen ervaren en bij welke
maatregelen dat niet of niet geheel duidelijk is, maar die wij als onderzoekersadviseurs toch in overweging willen geven.
1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen wij eerst de uitgangssituatie met het huidige pakket aan
noodmaatregelen, de kerngegevens van de C6 (bijlage) en de hoofdlijnen van de
relevante gemeentelijke beleidskaders. Ook geven we in dit hoofdstuk onze bevindingen
weer van de verkennende gesprekken met de instellingen, om op te halen hoe zij
aankijken tegen de toekomst van de cultuursector in de (post)coronaperiode en welke
punten zij graag opgenomen zien in het Deltaplan Cultuur.
Hoofdstuk 3 is een scharnierhoofdstuk. We zetten daarin op een rij hoe landelijke
adviesorganisaties en kennisinstellingen aankijken tegen het verloop van de crisis, wat
ons te wachten staat in de periode daarna. We gaan ook in op het advies van de Raad
voor Cultuur Op weg naar overmorgen. Tegen deze achtergrond analyseren we in dit
hoofdstuk de opgave waar de Leidse cultuursector voor staat en komen we tot een
beredeneerd voorstel van de drie categorieën maatregelen.
In de hoofdstukken 4, 5, en 6 hebben we die drie categorieën maatregelen zo concreet
mogelijk uitgewerkt. Met ‘zo concreet mogelijk’ bedoelen we wat redelijkerwijs mogelijk
was gegeven het beschikbare budget voor deze opdracht.

5/85 ‘Deltaplan Cultuur’ gemeente Leiden

Bij het uitwerken van elke categorie maatregelen hebben we voor een opbouw in
maatregelen gekozen van wat in onze ogen in elk geval zou moeten, dat wil zeggen: in
het meest gunstige scenario qua verloop van de crisis tot en met maatregelen waarvan
wij menen dat die pas aan de orde zijn in een zeer ongunstig scenario qua verloop van
de crisis.
Hoofdstuk 7 is de samenvatting, waarbij we alle voorgestelde maatregelen hebben
gerangschikt in scenario’s:
● een scenario De Crisis voorbij (het gunstige scenario);
● een scenario De Crisis houdt aan (het ongunstige scenario).
Hierbij geldt de kanttekening dat er ook elementen uit beide scenario’s kunnen worden
geplukt, wat dan leidt tot een derde (tussen)scenario.
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Hoofdstuk 2 Uitgangssituatie
2.1 Kerngegevens van de grote culturele instellingen (C6)
De grote culturele instellingen van Leiden zijn:
● Museum De Lakenhal. Het stedelijk museum van Leiden e.o. Maakt deel uit van
de gemeentelijke organisatie. Is in de periode 2017-2019 geheel gerenoveerd en
uitgebreid. Trekt op jaarbasis ruim 100.000 bezoekers.
● BplusC. Gecombineerde organisatie van Bibliotheek en Centrum voor de
kunsten. Is gehuisvest over verschillende locaties in het centrum in de wijken
(Huizen van de Buurt). De Bibliotheek trekt jaarlijks in haar vestigingen een
klein miljoen bezoekers en heeft bijna 900.000 uitleningen. Op het gebied van
kunst- en cultuureducatie bedient BplusC jaarlijks zo’n 10.000 leerlingen in het
vrijetijdsaanbod en bijna 70.000 leerlingen in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs.
● Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal. Is gehuisvest in twee monumentale
panden in de binnenstad met elk verschillende zalen en foyers. Trekt in totaal
ruim 170.000 bezoekers per jaar.
● Theater Ins Blau. Is het vlakkevloertheater van de stad en fungeert tevens als
productiehuis voor eigentijdse theaterinitiatieven. Trekt zo’n 53.000 bezoekers
per jaar.
● Gebr. de Nobel. Is het poppodium voor Leiden e.o.. Beschikt over een grote zaal
en een kleine zaal, nieuw gerealiseerd (2014) in een oud fabrieksgebouw aan de
Marktsteeg. Trekt jaarlijks ca. 75.000 bezoekers.
● Pieterskerk. Multifunctionele voorziening in monumentale kerk. Wordt gebruikt
voor grote concerten en congressen, maar biedt ook een museale presentatie
over het verhaal van de Pilgrims en de geschiedenis van de kerk. Trekt jaarlijks
een kleine 120.000 bezoekers.
Deze instellingen worden de C6 genoemd. Van elk van deze instellingen hebben we in
de bijlage meer kerngegevens opgenomen, onder andere over aanbod, omvang van de
organisatie (aantal fte, vrijwilligers), subsidieniveau en huisvestingslasten (bijlage 1).
2.2 Huidig pakket ondersteuningsmaatregelen coronacrisis
De Leidse cultuursector is acuut en zwaar getroffen door de lockdown in het voorjaar
van 2020 en vervolgens door de anderhalvemeterbeperkingen en de nieuwe lockdown
van begin 2021. Veel instellingen en organisaties voor kunst en cultuur onderhouden
een directe relatie met de gemeente Leiden als ontvanger van subsidie en/of als
huurder van gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft direct maatregelen genomen
om de gesubsidieerde instellingen te ondersteunen. Zo is vooruitbetaling van subsidies
voor 2020 (op verzoek) mogelijk gemaakt en zijn afspraken mogelijk gemaakt over de
subsidie voor activiteiten die doorgeschoven worden of helemaal niet uitgevoerd
kunnen worden. Ten slotte is aangeboden om gebruik te maken van de mogelijkheid tot
opschorting van huurbetaling voor zover het gemeentelijke panden betreft.

7/85 ‘Deltaplan Cultuur’ gemeente Leiden

In mei vorig jaar hebben 22 cultuurorganisaties een brandbrief gestuurd aan het college
van Leiden dat de maatregelen onvoldoende zijn om het hoofd boven water te houden.
Naar aanleiding hiervan is de gemeente in overleg getreden met de grote culturele
instellingen. De gemeente was al bezig met het opstellen van een Tijdelijke Regeling
Compensatie Cultuur en Corona. De inzichten uit het overleg met het culturele veld zijn
betrokken bij de uitwerking van de Tijdelijke Regeling. Deze regeling is op 14 juli 2020
vastgesteld. Uitgangspunt van deze Tijdelijke Regeling is dat financiële steun kan
worden verleend aan Leidse culturele instellingen die een structurele subsidierelatie met
de gemeente hebben van minimaal € 75.000,- per jaar en waar de financiële schade als
gevolg van de coronamaatregelen aantoonbaar € 10.000,- of meer bedraagt. Ook is een
hardheidsclausule opgenomen om zo nodig financiële steun te bieden aan kleinere
organisaties. Hiervan hebben onder andere het LIFF en ARS Aemula gebruikgemaakt.
De omvang van de steun wordt uiteindelijk bepaald door de netto coronaschade die de
instellingen hebben geleden in 2020. Voorwaarde is wel dat partijen die een beroep
doen op de Tijdelijke Regeling ook maximaal gebruikmaken van de generieke en
sectorspecifieke steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid. Definitieve vaststelling van
de netto coronaschade vindt uiteindelijk plaats bij de vaststelling van de jaarrekening
(mei 2021).
De middelen voor deze steun heeft de gemeente voor een groot deel kunnen dekken uit
de rijksbijdrage voor steun aan de lokale basisinfrastructuur. Voor 2020 bedraagt die
rijksbijdrage voor Leiden € 1.070.000,-. Daarnaast is dekking gevonden uit een
provinciale bijdrage van ruim € 200.000,- en uit gemeentelijke middelen.
Alle grotere culturele instellingen hebben steun aangevraagd in 2020. De omvang van
de steunbijdragen verschilt doordat de bepaling van de nettoschade varieert. Zo konden
niet alle instellingen gebruikmaken van de NOW-regeling, kregen (ook) de door het rijk
gesubsidieerde instellingen extra rijkssteun en waren er specifieke rijksregelingen voor
ondersteuning, zoals die van het Fonds Podiumkunsten.
In 2020 heeft Leiden (voorlopig) de volgende bedragen toegekend:
Voorlopig toegekende compensatie netto coronaschade 2020
BplusC

106.591

LSSGZ

112.014

Nobel

170.000

InsBlau

79.160

Pieterskerk Leiden

166.060

Lakenhal

335.000

PS|Theater

28.242

Molen de Valk

25.000

ARS

23.000

Imperium

7.000

LIFF

5.000

Voorlopig totaal

1.057.067
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Voor 2021 wordt de Tijdelijke Regeling verlengd. Het rijk heeft al bekendgemaakt dat
Leiden voor dit jaar opnieuw een bijdrage voor steun van de culturele
basisinfrastructuur ontvangt, voor geheel 2021 € 1.900.000,-.
2.3 Relevante beleidskaders gemeente
Cultuurbeleid Kracht van Cultuur
Het nieuwe cultuurbeleid Kracht van Cultuur is vastgesteld door de gemeenteraad op
23 januari 2020, net voor het uitbreken van de coronacrisis. Kernpunten uit de visie
zijn:
● Cultuur biedt ieder die in Leiden woont, werkt of verblijft de gelegenheid mee te
doen in de Stad van Ontdekkingen.
● Cultuur geeft ieder de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot genieten
en ontdekken.
● Cultuur is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding, herkomst,
talent en/of vitaliteit.
Het beleid is uitgewerkt in drie kaders/ambities, die we onderstaand kort samenvatten.
Ambitie 1: ‘Op sterke benen’:
Het bestaande bestel blijft de sterke basis vormen voor cultuur in Leiden.
Met die sterke basis is de inzet om te komen tot een nóg groter bereik onder en meer
betrokkenheid van bewoners. De gemeente vraagt daarom aan de sector het
cultuuraanbod (nog) diverser en inclusiever te maken. Met oog voor toegankelijkheid,
spreiding in de stad, óók dicht bij de woonomgeving en bijzondere doelgroepen. Meer
concreet wil de gemeente (onder meer):
● Nieuwe presentatievormen stimuleren: cross-overs tussen verschillende
kunstdisciplines, gebruik van verrassende locaties, meer aandacht voor nietwesterse cultuur.
● Toepassing van de vier P’s uit de Code Culturele Diversiteit: de gemeente vraagt
instellingen hier meer werk van te maken.
● Meer cultuuraanbod in de wijk. De bewoners kunnen dan ‘vlak naast hun deur’
een voorstelling, expositie of concert bijwonen. Onder andere cultuurcoaches
kunnen hier een rol in vervullen.
● Kansrijke projecten subsidiëren vanuit cultuurbudgetten en via de
subsidieregeling Onderwijsinnovatie. Ook de culturele instellingen kunnen
bijdragen aan aansluiting op de (culturele) arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door
stageplekken te bieden of begeleiding van aankomend talent.
● Verdere ontwikkeling om het gebied rond de Lammermarkt te laten uitgroeien
tot het Cultuurkwartier, waar culturele activiteiten elkaar versterken en de
Lammermarkt een culturele ontmoetingsplek wordt.
● Leidse makers stimuleren. De makers hebben in januari 2019 aan de wethouder
Cultuur het MakersManifest 2019 aangeboden, waarin wordt gevraagd om
faciliteiten als broedplaatsen, expositieruimten, ondersteuning bij backofficeactiviteiten en meerjarige subsidies. De gemeente moedigt makers aan zelf de
regie nemen en met initiatieven te komen. De gemeente continueert het
Makersstipendium, projectsubsidies voor makers en haar subsidie aan
broedplaatsen als De Nieuwplaatz.
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Ambitie 2: ‘Met hart en ziel’:
De gemeente zet in op betere verbinding tussen cultuur en het sociaal domein. Voor
specifieke doelgroepen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken (integratie,
eenzaamheid) of die extra aandacht van cultuur verdienen, zoals jongeren. Cultuur als
middel. Meer concreet wil de gemeente (onder meer):
● helpen een structuur op te bouwen voor samenwerking en netwerkvorming die
vraag en aanbod bij elkaar brengt. Hiervoor is opdracht gegeven aan een extern
bureau;
● een van haar cultuurcoaches inzetten op het snijvlak van cultuur en zorg;
● integratieprojecten ondersteunen; dat kan vanuit cultuur, maar ook vanuit het
Culturele Integratiebudget dat sinds 2019 beschikbaar is. Het culturele deel van
het integratiebudget bedraagt € 75.000,- en kan worden bestemd voor culturele
initiatieven die integratie bevorderen.
Ambitie 3: ‘Met kop en schouders’:
Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met haar bijzondere weefsel van kennis en
cultuur. Cultuur én kennis maken samen de stad. Lokaal en regionaal, nationaal en
internationaal. Het cultuurbeleid is erop gericht het onderscheidend vermogen van
Leiden als stad van cultuur & kennis verder te ontwikkelen, onder meer door
programma’s cultuur & kennis te subsidiëren, onder andere als onderdeel van Leiden
European City of Science (2022). Wetenschap, kennis, kunst en cultuur komen dan een
jaar lang samen in Leiden.
De cultuurbegroting wordt in de nieuwe beleidsperiode min of meer gecontinueerd. Voor
de grote instellingen blijft de subsidie nagenoeg gelijk. Wel worden extra subsidiegelden
vrijgemaakt voor:
● een nieuwe subsidieregeling voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan inclusieve
cultuur met groter bereik, met een – in de gemeentebegroting beschikbaar –
budget van € 70.000,- (ambitie 1 en 2); het gaat om samenwerkingsinitiatieven
van twee of meer instellingen;
● de cultuurcoaches: Het beschikbare budget was € 90.000,- en is opgehoogd tot
€ 330.000,-. Hiermee kunnen in totaal 9 cultuurcoaches aan de slag. De
cultuurcoaches zijn inzetbaar op speerpunten als zorg, wijken en (kansarme)
jongeren;
● een deel van het integratiebudget (€ 75.000,-); dit wordt bestemd voor
culturele initiatieven die integratie bevorderen.
Met de grote instellingen worden Uitvoeringsovereenkomsten (UVOK) gesloten. Ons is
opgevallen dat in deze UVOKs nog geen SMART vertaling heeft plaatsgevonden van de
nieuwe beleidsdoelen. Wij begrijpen dat de gemeente voornemens is dit wel te doen,
maar nu even pas op de plaats maakt vanwege alle onzekerheden als gevolg van de
coronacrisis.
Beleidskader vastgoed
Het gemeentelijke beleidskader vastgoed is in 2014 vastgesteld.
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Hoofddoelstellingen van dit beleidskader zijn:
● De relatie tussen huurder en verhuurder (gemeente) transparant maken, met
een onderscheid in de rol van de gemeente als subsidieverstrekker en als
vastgoedeigenaar/verhuurder.
● Het zorgvuldig en doelmatig huisvesten van gebruikers van gemeentelijk
vastgoed, passend bij een efficiënt gebruik en doelmatige inzet van de
gemeentelijke vastgoedportefeuille.
● Komen tot een uniforme huurstelling en daardoor het opheffen van willekeur
(gelijke monniken, gelijke kappen).
● Het beperken van verlies op de portefeuille maatschappelijk vastgoed, onder
andere door actief te sturen op het voorkomen van leegstand.
● Het veiligstellen van goed onderhoud, ook door de gebruiker/huurder.
De gemeentelijke vastgoedportefeuille beperkt zich tot:
● vastgoed ter ondersteuning van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen;
● eigen huisvesting in het stadhuis en voor die onderdelen waarvoor geldt dat
huren via de markt duurder is dan eigen bezit;
● onderwijs;
● beleidsondersteunend vastgoed in gebruik bij maatschappelijke organisaties en
functies die beleidsmatig gewenst worden en waarvoor geldt dat die huisvesting
niet uit de markt kan worden betrokken of waarbij verkoop zal leiden tot
lastenverhoging voor de gemeente. Dit maatschappelijk vastgoed heeft onder
andere betrekking op culturele voorzieningen, waaronder bibliotheken, podia en
het (gemeentelijk) museum.
Belangrijke spelregels voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed:
● wordt multifunctioneel gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan;
● wordt intensief gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan;
● heeft een maatschappelijke (openbare) functie;
● wordt goed onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplan;
● wordt gebaseerd op meerjarenvastgoedexploitaties.
Voor de verhuur van gemeentelijk vastgoed worden marktconforme verhuurprijzen als
uitgangspunt genomen, met uitzondering van onder andere:
● strategisch vastgoed en panden die verkocht zullen worden waar marktconforme
huur niet mogelijk is;
● de verhuur van de specifieke vastgoedobjecten met hun daarmee
samenhangende unieke gebruik, zijnde de cultuurpanden Lakenhal, Gebr. de
Nobel, Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. Gezien het specifieke karakter
van het vastgoed en de bijbehorende exploitaties is het uitgangspunt hierbij om
niet een marktconforme huur in rekening te brengen, maar een
kostprijsdekkende huur.
De te ondersteunen maatschappelijke functies (waaronder kunst & cultuur) krijgen één
totaalsubsidie voor zowel activiteiten als huisvesting. Uitzondering hierop zijn De
Lakenhal en Gebr. de Nobel. Deze instellingen ontvangen aparte programmasubsidies.
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2.4 Resultaten gespreksronden met het culturele veld
Dit Deltaplan Cultuur hebben we opgesteld in dialoog met de grote culturele
instellingen, de C6, zoals hiervoor in beeld gebracht. Als eerste stap hebben we met elk
van de instellingen afzonderlijk gesproken en ook enkele plenaire sessies gehad,
overwegend door middel van videovergaderingen. Door deze sessies hebben we een
beeld kunnen krijgen van hoe de instellingen erin staan, wat hen opvalt, waar hun
noden liggen en welke kansen zij zien.
Los van het feit dat alle hiervoor genoemde organisaties vanzelfsprekend elk hun eigen
dynamiek, doelen, aandachtspunten en knelpunten kennen, is er in de informatie en
standpunten die we hebben opgehaald wel een aantal gemeenschappelijke opvattingen
en/of ontwikkelingen te herkennen:
● De instellingen spreken hun waardering uit voor de wijze waarop de gemeente
heeft geanticipeerd op de directe (financiële) nood als gevolg van de
maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Maar de zorgen over de effecten
op middellange en lange termijn zijn groot. Bij een aantal instellingen is de
‘inkomstenval’ enorm.
● De instellingen geven aan de ambities uit de vorig jaar vastgestelde Cultuurvisie
Kracht van Cultuur te ondersteunen. In lijn met deze visie willen zij graag een
groter bereik realiseren onder de bewoners door zich te richten op ‘nieuwe
doelgroepen’. Een aantal instellingen ziet de huidige ‘crisis’ als een momentum
om hier een extra inspanning op te leveren.
● Het culturele veld in Leiden is breed en gevarieerd. De instellingen zien dat als
een kwaliteit, maar onderkennen ook dat dit een schaduwzijde heeft. De
veelheid aan organisaties en initiatieven werkt versnippering in de hand. Wij
proeven bij de instellingen behoefte aan en bereidheid tot meer samenhang en
samenwerking, over instituties en disciplines heen en met meer verbinding
tussen top en basis. Ook op dit punt vinden de instellingen dat de crisis alle
aanleiding geeft om de handen ineen te slaan.
● De instellingen geven aan dat ze mogelijkheden/kansen zien voor meer
inhoudelijke samenwerking. Dat zou kunnen door aansluiting te zoeken bij het
DNA van de stad. Partijen zijn het erover eens dat het DNA zit in het zijn van
stad van Kennis en Cultuur. Daar zou vanuit de cultuursector veel actiever op
ingespeeld moeten worden, in coproductie met het brede onderwijsveld, van
basisschool tot universiteit. ‘Je leert het in Leiden’ hebben we aan verschillende
gesprekstafels als potentieel leidend principe opgetekend. De veronderstelling is
dat inhoudelijke focus helpt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en
goed is voor de herkenbaarheid van het cultuuraanbod in Leiden.
● We hebben met de instellingen ook de culturele infrastructuur doorgenomen aan
de hand van het model van de Creatieve Keten. Dit model biedt een
aanknopingspunt om het culturele bestel te bezien op samenhang en
ontwikkeling. Het model onderscheidt als schakels in de creatieve keten: Leren
> Produceren > Presenteren > Interesseren.
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Met de instellingen hebben we geconstateerd dat de culturele infrastructuur van
Leiden een accent kent op presentatie-instellingen, met een relatief hoge
dichtheid aan podia en musea. We constateren een behoefte aan meer balans
tussen de schakels van de Leidse creatieve keten. Dit betekent meer aandacht
voor de schakels ‘Leren’ en ‘Produceren’; belangrijke aandachtspunten hierbij
zijn talentontwikkeling en ruimte voor het makersklimaat.
Er is een breedgedragen gevoel bij de instellingen dat een te groot deel van het
cultuurbudget verdwijnt ‘in stenen’ en er bijgevolg relatief weinig budget voor
activiteiten overblijft. Dit gevoel wordt volgens de instellingen geschraagd door
het onderzoek van bureau Republiq, dat vorig jaar de huisvestingslasten van de
grote culturele instellingen in Leiden heeft onderzocht. De instellingen wijzen
erop dat uit dit onderzoek niet alleen gebleken is dat de instellingen problemen
ondervinden om de kosten van onderhoud te dragen (bij BplusC en Leidse
Schouwburg - Stadsgehoorzaal zelfs substantiële tekorten), maar ook dat de
huisvestingslasten vanwege de vaak monumentale panden relatief hoog zijn en
dat het subsidieniveau van de grote instellingen lager lijkt dan in vergelijkbare
steden en instellingen elders.1
De instellingen zien mogelijkheden om de rijke infrastructuur van voorzieningen
dan wel cultureel vastgoed beter te benutten. In combinatie met het besef dat er
relatief veel geld vastzit in stenen, ervaren we bij de instellingen een zekere
bereidheid om stappen te zetten in een herordening van de Leidse culturele
infrastructuur om te komen tot een meer doelmatig en efficiënt gebruik van
cultureel/maatschappelijk vastgoed. Daarbij valt op dat instellingen bereid lijken
te zijn om meer vanuit functies te redeneren dan vanuit instituties. Zo hebben
BplusC en Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal het initiatief genomen om te
komen tot twee cultuurhubs; een hub waar de bibliotheekfunctie wordt
gebundeld met de podiumfunctie van de Stadsgehoorzaal en een cluster waarin
de muziek- en theaterschoolfunctie wordt gebundeld met de podiumfunctie van
de schouwburg.
De advisering en besluitvorming met betrekking tot het toekennen/beschikken
van subsidie wordt door de instellingen als onvoldoende transparant ervaren.
Een aantal partijen pleit voor een ‘onafhankelijke adviescommissie’ en het
bundelen van geldstromen uit fondsen en subsidieregelingen. Ook is er behoefte
aan een duidelijk financieel perspectief, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen de grote culturele voorzieningen (beleid gericht op continuïteit),
organisaties die in lijn met de OCW-kunstenplansystematiek zich voor een aantal
jaren verzekerd weten van subsidie en subsidies voor incidentele projecten via
fondsen. Nu voorziet het subsidiestelsel alleen in structurele subsidie of
projectsubsidie.

1

Wij tekenen bij dit ‘gevoel’ van de instellingen aan dat Republiq in het onderzoek vorig jaar heeft
aangegeven dat de huisvestingslasten per instelling niet bijzonder afwijken van vergelijkbare instellingen
elders in het land, maar dat wel opvalt dat er per instelling relatief weinig subsidie beschikbaar is voor
inhoud/programmering. Ook tekenen we bij dit punt aan dat de huisvestingslasten per (onderzochte)
instelling weliswaar niet opvallend hoog zijn, maar dat het geheel aan huisvestingslasten in de Leidse
cultuursector wel degelijk aantoonbaar hoger ligt dan in andere, vergelijkbare steden. Leiden heeft
bovengemiddeld veel culturele instellingen met culturele accommodaties. Hier komen wij nader op terug in
hoofdstuk 6. Het ‘gevoel’ van de instellingen dat er veel geld in stenen zit klopt dus wel degelijk, alleen niet
zozeer op instellingsniveau als wel voor de culturele infrastructuur als geheel.
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●

Last but not least: we constateren dat de instellingen ondanks het vaststellen
van het nieuwe cultuurbeleid de Kracht van Cultuur in de relatie met de
gemeente nog te weinig inhoudelijke visie en onvoldoende regie in de uitvoering
van beleid ervaren. Er is behoefte aan een stip aan de horizon; een ‘grand plan’.
Wat betreft meer regie op uitvoering van beleid ervaren de instellingen ook
gebrek aan samenhang bij de gemeente tussen de afdeling Cultuur en de
afdeling Vastgoed.
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Hoofdstuk 3 Verkenning van de opgave
3.1 Tijdshorizon coronacrisis
In Nederland is het vaccinatieprogramma gestart op 8 januari jl. Met het in grote
hoeveelheden beschikbaar komen van vaccins is de prognose dat in september van dit
jaar de hele Nederlandse bevolking ofwel besmet is geweest ofwel is ingeënt met een
vaccin. Hierdoor zal de groepsimmuniteit naar verwachting toenemen, waardoor het
aantal besmettingen als het goed is zal afnemen en daarmee ook de druk op de zorg.
Wanneer deze ontwikkeling zich daadwerkelijk voordoet, zal het kabinet naar
verwachting geleidelijk beperkende maatregelen versoepelen. Daarbij zal scherp
gemonitord worden hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. Mocht het aantal
besmettingen onverhoopt toch weer stijgen, dan zullen de maatregelen weer worden
aangescherpt. Op het moment van verschijnen van dit Deltaplan Cultuur gloort er weer
licht aan het eind van de tunnel. Of, zoals minister de Jonge het eind december 2020
stelde: ‘We staan aan het begin van het einde van de crisis.’ Anderen zijn wat minder
optimistisch en spreken van het ‘einde van het begin’.
Niemand weet precies hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. Zo ontstaan er nieuwe
varianten van het virus waarvan het nog niet duidelijk is of die niet of minder gevoelig
zijn voor de beschikbare vaccins. Mogelijk blijkt dat de periode dat de vaccins
bescherming bieden minder lang is dan gedacht of gehoopt. Over hoe het verloop van
de pandemie zal zijn bestaan verschillende inzichten en aannames. Veel
kennisinstellingen, waaronder het RIVM, onderscheiden drie fasen:
● De onmiddellijke fase: dit is de fase waarin we vechten om het virus eronder te
krijgen, waarbij alles draait om groepsimmuniteit. Zoals we in het afgelopen jaar
ervaren hebben verloopt dat gevecht met ups en downs.
● De herstelfase: in deze fase zijn we bezig met herstel van gezondheidsschade en
economische schade. Ook speelt hierbij een belangrijke rol het herstel van
vertrouwen en sociaal gedrag. Weliswaar kan het virus dan onder de knie zijn en
kunnen de maatregelen van de anderhalvemetersamenleving formeel zijn
opgeheven, maar dan nog is het zeer de vraag of en hoe mensen hun gedrag
aanpassen.
● De postcoronafase. De verwachting is dat uiteindelijk de behoefte aan sociaal
verkeer en ontmoeting weer helemaal terugkomt. Op basis van de ‘wet van de
uitgestelde behoeftebevrediging’ misschien zelfs aanvankelijk in verhevigde
vorm. ‘We duiken er weer op’, zoals het hoofd van de Innovatieafdeling van de
Rabobank zeer plastisch omschreef in zijn column Onze honger naar huid, herrie
en hosanna (Financieel Dagblad 16 december jl.). Uiteindelijk is de verwachting
dat we vroeger of later weer terug kunnen naar normaal menselijk contact, maar
mogelijk wel in een sterk veranderde sociaal-economische context.
Ook over hoelang deze fasen van het verloop van de pandemie duren verschillen de
inzichten en aannames. De meeste kennisinstellingen en onderzoeksbureaus gaan
ervan uit dat de onmiddellijke fase nog wel een jaar kan duren en dat de herstelfase
vervolgens ook nog één of twee jaar kan duren. Al met al is de verwachting dat we nog
enkele jaren zoet zijn met de crisis en de nasleep daarvan.
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3.2 Fieldlabs Back to Live
In februari van dit jaar wordt gestart met een aantal landelijk georganiseerde fieldlabs
om te onderzoeken wat de effecten van maatregelen en gedrag zijn bij evenementen
waar grotere aantallen mensen bijeenkomen. De fieldlabs moeten bouwstenen
opleveren die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van
COVID-19 (of eventueel toekomstige varianten), met als doel te zorgen voor een veilige
omgeving waarin de normale bezetting bij evenementen weer mogelijk is.
In totaal worden acht fieldlabs georganiseerd met evenementen waar ‘normale’
aantallen bezoekers aanwezig zijn (proefpersonen), waaronder een congres, een
festival, een theater-/cabaretvoorstelling (Guido Weijers) en een dance-event. In elk
fieldlab worden als standaardvariabelen toegepast: publieksgroepen met/zonder
mondkapje en statisch bezoek (zitplaatsen)/dynamisch bezoek (staan, rondlopen,
bewegen).
De bouwstenen hebben betrekking op:
● gedrag van bezoekers;
● triage, tracken en tracen;
● sneltesten;
● bezoekersdynamiek;
● luchtkwaliteit;
● persoonlijke bescherming;
● reiniging en desinfectie van oppervlakken en materialen;
● kwetsbare groepen.
3.3 Advies Raad voor Cultuur Onderweg naar Overmorgen
In zijn advies Onderweg naar overmorgen van 16 november jl. aan de minister van
OCW betoogt de Raad voor Cultuur dat er voor een bloeiend cultureel leven meer nodig
is dan sneltesten en een vaccin. In lijn met de opvattingen van de meeste kennisinstellingen en onderzoeksbureaus verwacht de Raad dat de effecten van de pandemie
nog jaren zullen doorwerken.
In zijn analyses heeft de Raad gebruikgemaakt van het zogenoemde Kwadrantenmodel.
Hierin worden vier verschillende situaties onderscheiden van cultuuruitingen met
betrekking tot de mate van interactiviteit tussen (publiek en kunstenaar(s)):
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Dit model is bruikbaar gebleken om te doordenken welke gevolgen de coronacrisis en
de bijbehorende maatregelen hebben voor de dagelijkse praktijk. In veel sectoren werd
de afgelopen periode onderzocht hoe activiteiten die in het zwaarst getroffen kwadrant
niet meer mogelijk waren (meer-op-meer) konden worden verlegd naar kwadranten
waar de bewegingsvrijheid nog wat groter was: theatervoorstellingen werden
gestreamd, musici traden online op, festivals vonden online plaats, producties werden
geschikt gemaakt voor één bezoeker tegelijk, publiek trok langs scènes in plaats van
samen plaats te nemen in een zaal enzovoort.
Op basis van zijn analyses komt de Raad tot een aantal concrete aanbevelingen. Voor
de korte termijn ligt de sleutel wat de Raad betreft bij een periode van één à twee jaar
experimenteren in zogenoemde fieldlabs. De bedoeling is dat deze labs worden
geïnitieerd door consortia van grotere instellingen en kennisinstellingen, met een grote
toegankelijkheid voor kunstenaars, artiesten, ontwerpers, docenten en culturele
organisaties, zowel gesubsidieerd als ongesubsidieerd. Doel van elk fieldlab is om
toepasbare inzichten en werkvormen te ontwikkelen, met als belangrijkste
zoekrichtingen:
● Artistieke kwaliteit: culturele organisaties moeten gemakkelijker hun aanbod
kunnen aanpassen bij de overgang tussen ‘normaal’, de ‘anderhalvemetermaatschappij’ en verschillende vormen van lockdown (productdifferentiatie).
● Technologisch: waar fysieke bijeenkomsten niet of beperkt mogelijk zijn, wint
digitale aanwezigheid aan belang. Nieuwe platforms waarlangs cultuuruitingen
hun weg naar het publiek kunnen vinden zijn van belang (digitalisering).
● Ruimtelijk: het is nodig om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van
ruimtegebruik in de anderhalvemetermaatschappij en flexibel aan te passen
accommodaties (ruimtelijk ontwerp).
● Financieel: aanbod voor minder bezoekers en langs digitale weg levert minder
inkomsten op. Het is noodzakelijk dat er nieuwe verdienmodellen worden
ontwikkeld.
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Maatschappelijk: de cultuursector had het al lastig met eerlijke betaling aan
creatieven en producenten, maar de waarden voor solidariteit, diversiteit,
vertrouwen en eerlijke betaling zijn nu eens te meer van belang (Fair Practice
Code).
Sociaal: met het veranderen van aanbod, aanbiedingswijze en verminderde
zichtbaarheid is het van belang niet alleen bestaand publiek te behouden, maar
vooral ook nieuw publiek aan te boren.
Bestuurlijk: rijk, provincies, gemeenten en cultuurfondsen moeten juist in deze
periode meer afstemming zoeken in het aanwenden van subsidiestromen voor
de culturele sector.

3.4 Analyse Leiden
Maatregelen op instellingsniveau
Zolang de crisis duurt en er sprake is van een gehele of gedeeltelijke lockdown en
maatregelen in het kader van de anderhalvemetersamenleving, is het zaak dat de
overheid het voortbestaan van de culturele instellingen waarborgt. Naast continuering
van het steunpakket is het ook aan de instellingen zelf om door te gaan met het zoeken
naar tijdelijke maatregelen om kosten te besparen en waar mogelijk nog wat aan
inkomsten te genereren. Daarnaast staan de instellingen voor de opgave om hun
aanbod en bedrijfsvoering om te vormen en aan te passen aan de veranderende
omstandigheden. De resultaten van de fieldlabs Back to Live en het type maatregelen
zoals voorgesteld door de Raad voor Cultuur bieden daarbij goede handvatten. Wat
betreft de maatregelen die de Raad voor Cultuur heeft aanbevolen hebben we een
format opgesteld op basis waarvan we de instellingen hebben gevraagd aan te geven
welke maatregelen zij in dit verband al genomen hebben en nog denken te nemen.
In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de maatregelen op instellingsniveau en in hoeverre
daar in onze ogen nog winst te boeken valt.
Optimaliseren organisatiegraad
Gelet op de omvang van de stad kent Leiden een rijke en gevarieerde culturele
infrastructuur, met een relatief groot aantal organisaties en accommodaties. Dat is
absoluut een kwaliteit; Leiden onderscheidt zich daarmee van omliggende steden als
Zoetermeer, Alphen aan de Rijn en ook Delft, die qua inwonertal vergelijkbaar zijn.
Leiden is echt een cultuurstad. Zo is bijvoorbeeld niet alleen het aantal musea in Leiden
veel groter, maar Leiden kent ook een ruimer aanbod podiumkunsten, met een grotere
verscheidenheid aan podia en makers. De coronacrisis stelt de Leidse cultuursector en
de gemeente voor de uitdaging een goede balans te vinden tussen behoud van de
culturele verscheidenheid die zo kenmerkend is voor cultuurstad Leiden en ervoor te
zorgen dat de organisatorische slagkracht van het culturele bestel als geheel wordt
versterkt. Een goed georganiseerd cultureel veld is nodig om de effecten van de crisis
het hoofd te kunnen bieden en bij te dragen aan een toekomstbestendige cultuursector
in deze stad.
Het culturele bestel zoals Leiden dat nu kent kan gekenschetst worden met het begrip
co-existentie: er is een rijke schakering van culturele instellingen die in harmonie naast
elkaar bestaan. Dat is een waarde, maar deze wordt als gevolg van COVID-19 bedreigd.
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Wij denken dat het noodzakelijk en ook mogelijk is om de organisatiegraad van het
Leidse culturele bestel te optimaliseren. Daartoe zijn verschillende maatregelen
denkbaar:
● Opzetten van een samenwerkingsverband van culturele instellingen. Op
specifieke werkterreinen zijn er wel samenwerkingsverbanden, zoals Leiden
Marketing, het Leids Congresbureau of het maandelijks overleg van
museumdirecties, maar van structurele samenwerking tussen culturele
instellingen is nog geen sprake. Ook bij de C6, de grote culturele instellingen, is
wel sprake van samenwerking op ad-hocbasis, maar niet systematisch en
substantieel. Ook de instellingen zelf onderschrijven dat er in Leiden nog de
nodige winst te halen valt uit betere samenwerking. Te beginnen met een
samenwerkingsverband van de C6.
● Afzien van aanbesteding van onderdelen BplusC. BplusC is het resultaat van een
fusie tussen de Bibliotheek Leiden en het Centrum voor Kunst Leiden. Vanuit het
oogpunt van krachtenbundeling en het verhogen van de organisatiegraad is dat
destijds (2007) een logische beslissing geweest, maar nu ligt er het voornemen
om onderdelen van BplusC door middel van aanbesteding weer af te splitsen.
Hierdoor komen er mogelijk nieuwe spelers bij in het culturele veld. Naar onze
mening zal de organisatorische slagkracht van BplusC als gevolg van de
voorgenomen aanbesteding aangetast worden en dreigt een versnippering in
plaats van versterking van de organisatiegraad van het culturele veld. Het
besluit om toe te werken naar aanbesteding van onderdelen van BplusC is vóór
corona genomen. De wereld is inmiddels behoorlijk veranderd.
● Krachtenbundeling van instellingen. Het optimaliseren van de organisatiegraad
van het Leidse culturele bestel kan gebaat zijn bij een krachtenbundeling van
culturele instellingen. Dat gaat verder dan het opzetten van samenwerkingsverbanden. De ultieme vorm van krachtenbundeling is samenvoeging. Denkbaar
is alle professionele, gemeentelijk gesubsidieerde instellingen te fuseren tot een
‘cultuurbedrijf Leiden’. Elders in het land zijn hier al wel pogingen toe gedaan
(o.a. Sittard-Geleen), maar dat is bepaald geen onverdeeld succes gebleken.
Wel kan het lonen om functioneel gelijksoortige instellingen te bundelen;
instellingen die min of meer vergelijkbare activiteiten en bedrijfsprocessen
kennen. Voor Leiden geven wij in overweging te bezien in hoeverre een
krachtenbundeling, mogelijk samenvoeging, van de nu nog afzonderlijke
podiuminstellingen wenselijk is. Wij realiseren ons dat deze maatregel op weinig
bijval van betrokken instellingen kan rekenen. Ons voorstel is dan ook om deze
maatregel uitsluitend te bezien in het ongunstige scenario dat de coronacrisis
onverhoopt verergert en/of langer aanhoudt dan gedacht.
In hoofdstuk 5 werken we de maatregelen in deze categorie op hoofdlijnen uit. Daarbij
geven wij aan in welke mate de voorgestelde maatregelen op draagvlak van de
instellingen kunnen rekenen.
Herordenen en verdichten culturele infrastructuur
Leiden kent een omvangrijke en gevarieerde culturele infrastructuur met niet alleen
veel organisaties, maar ook accommodaties. Alleen al de portefeuille cultureel vastgoed
van de gemeente omvat 21 panden en in totaal ruim 50.000 m2 bvo.
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Voor een overzicht zie bijlage 2 ‘Omvang culturele infrastructuur’. Daarnaast telt Leiden
veel culturele voorzieningen en accommodaties die door andere partijen bekostigd
worden.
Meer gelet op type culturele voorziening valt op dat Leiden een hoge dichtheid van
musea en podia kent. Wat betreft de musea telt Leiden – Stad van Ontdekkingen –
maar liefst 13 musea, waaronder 4 rijksmusea (Naturalis, Museum Boerhave, Museum
voor Volkenkunde en Rijksmuseum voor Oudheden). Ook zijn in Leiden bijzondere
musea gehuisvest die geheel of in belangrijke mate op private middelen draaien, zoals
Corpus, Japanmuseum Sieboldhuis, de Hortus Botanicus en de Pieterskerk, die zich ook
als museum manifesteert. Daarnaast zijn er de gemeentelijk gefinancierde musea, met
Museum De Lakenhal als boegbeeld.
We constateren dat de rijke museale infrastructuur slechts in beperkte mate op de
gemeentebegroting drukt. Dat ligt anders bij het relatief grote aantal podia in Leiden;
die drukken wel allemaal op de gemeentelijke begroting. Vorig jaar hebben wij in
opdracht van de gemeente Delft onderzoek gedaan naar herhuisvesting van Theater de
Veste. In dat kader hebben wij een benchmark uitgevoerd naar de omvang van de
podiuminfrastructuur van de gemeente Delft in vergelijking met die van de
cultuursteden Dordrecht, Maastricht, Haarlem, Deventer en Leiden. De benchmark laat
zien dat Leiden in dit lijstje cultuursteden op Haarlem na de meeste zalen en het
grootste aantal stoelen kent. Overigens bereiken de Leidse podia een mooi resultaat
qua publieksbereik en komen ze als beste uit de bus qua bezoekersaantallen. Ook de
benchmark podia hebben we opgenomen in bijlage 2 ‘Omvang culturele infrastructuur’.
Verder valt op dat een aanzienlijk deel van het gemeentelijk cultureel vastgoed wordt
gebruikt door BplusC; 7 van de 21 gemeentelijke cultuurpanden zijn voor BplusC.
Inmiddels onderzoekt de gemeente mogelijkheden om de huisvesting van BplusC te
herstructureren.
Zoals gezegd: de rijke culturele infrastructuur die Leiden kent is een onderscheidende
kwaliteit, maar in tijden van corona ook een zorg. De vraag is hoe toekomstbestendig
zo’n omvangrijke culturele infrastructuur is. Of positiever geformuleerd: zijn er
mogelijkheden om de culturele infrastructuur van Leiden te herordenen en te
verdichten? Wij denken van wel. Wij stellen dan ook voor te komen tot een herordening
van de Leidse culturele infrastructuur, zodanig dat:
● de culturele infrastructuur waar mogelijk en zinvol wordt verdicht, waardoor er
structureel minder geld in stenen gaat zitten en meer middelen besteedbaar
komen voor programma;
● de grote culturele voorzieningen beter in staat zijn de kosten voor onderhoud te
dragen;
● accommodaties flexibeler en meer dan nu het geval is doelmatig en efficiënt
kunnen worden gebruikt, waarbij het delen van ruimten bevorderd wordt;
● het cultureel vastgoed niet op basis van instellingsstructuren is georganiseerd,
maar op basis van functies, waarbij ook bezien wordt of functies zodanig
geclusterd kunnen worden dat dit een verrijking is voor het activiteitenaanbod
en daarmee aantrekkelijker wordt voor gebruikers en publiek.
20/85 ‘Deltaplan Cultuur’ gemeente Leiden

De Leidse culturele infrastructuur zal naar onze mening herordend moeten worden op
basis van een integraal huisvestingsplan. Een heroriëntatie op de huisvestingssituatie
van BplusC speelt hierin een sleutelrol, maar wij zien ook aanleiding om de herordening
van de culturele infrastructuur breder op te pakken, met bijzondere aandacht voor de
podiuminfrastructuur.
Van belang is dat een integraal huisvestingsplan niet vanuit gelegenheidsargumenten
wordt opgesteld, maar op basis van een goed doordachte inhoudelijke visie. Daarin
zullen gemeente en instellingen gezamenlijk moeten optrekken. Het recente besluit van
de gemeente om te onderzoeken op welke wijze BplusC anders kan worden gehuisvest
vinden wij een goede stap. Niettemin denken wij dat het mogelijk is om een spade
dieper te steken. Een spade dieper betekent wat ons betreft: vertrekken vanuit visie,
breder dan alleen BplusC, en inzetten op kwaliteitsverbetering.
Een herordening en verdichting van de Leidse culturele infrastructuur gaat substantieel
helpen om de cultuursector in Leiden niet alleen meer coronaproof te krijgen, maar ook
toekomstbestendiger. Daarmee wordt het Deltaplan Cultuur ‘niet alleen een plan voor
morgen, maar ook voor overmorgen’.
In hoofdstuk 6 werken we de maatregelen in deze categorie op hoofdlijnen uit. Daarbij
geven wij ook aan in welke mate de voorgestelde maatregelen op draagvlak van de
instellingen kunnen rekenen.
Samenhangend pakket maatregelen
De drie typen maatregelen die wij voor het Deltaplan Cultuur in overweging geven
kennen een onderlinge samenhang. Wij denken dat met het geheel aan maatregelen
niet alleen de Leidse cultuursector kan worden omgevormd tot een toekomstbestendig
geheel aan accommodaties en organisaties, maar er ook een inhoudelijk perspectief
geboden wordt om het culturele klimaat in Leiden van nieuwe impulsen te voorzien.
Daarbij merken we op dat de herordening van het gemeentelijk cultureel vastgoed niet
alleen moet zorgen voor een meer compacte en kwalitatief verbeterde culturele
infrastructuur, maar ook de financiële basis moet leggen om vanuit een gezamenlijke
aanpak te komen tot meer focus en effort in de programmering en een beter
publieksbereik. ‘Minder geld in stenen, meer voor inhoud’ is de centrale boodschap van
dit Deltaplan.
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Hoofdstuk 4 Maatregelen op
instellingsniveau
4.1 Vooraf
We hebben in het kader van dit Deltaplan Cultuur een inventarisatie gemaakt van de
maatregelen die de instellingen zelf al hebben getroffen of nog gaan uitvoeren om de
acute negatieve effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. We hebben dit
gedaan in de vorm van een vast format dat door de C6-instellingen op ons verzoek is
ingevuld. Bij dit format hebben wij zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de door
de Raad voor Cultuur geformuleerde zoek- en oplossingsrichtingen om de crisis het
hoofd te bieden, ook op termijn.
De resultaten van de inventarisatie van noodmaatregelen per instelling presenteren we
op hoofdlijnen in de onderstaande paragraaf, onder verwijzing naar de ingevulde
formats zelf (bijlage 3). We sluiten dit hoofdstuk af met onze overallbevindingen van
wat de instellingen aan maatregelen getroffen hebben, voorzien van enkele
aanbevelingen.
4.2 Overzicht actuele maatregelen
Productdifferentiatie
Een instelling kan, in plaats van zich te specialiseren in één artistieke vorm of
presentatiewijze, het aanbod aanpassen aan (de gevolgen van) de coronamaatregelen.
Deels kan bestaand aanbod worden doorontwikkeld, maar ook kan nieuw aanbod
worden ontwikkeld met een ander verdienmodel. We zien op dit punt binnen de
ingevulde formats van de instellingen de volgende rode lijnen en in het oog springende
maatregelen:
● De Pieterskerk is bezig haar museaal aanbod te versterken i.s.m. Erfgoed Leiden
& Omstreken en in combinatie met een grotere horeca-/ontmoetingsfunctie,
waardoor een zogenoemde Third Place ontstaat. In de Third Place kunnen
kleinschalige programma’s worden aangeboden zodra dat kan (poetry, artist
meetings, verdieping en debat) en daarnaast biedt de ruimte mogelijkheden
voor individueel werken via WiFi in booths. De Pieterskerk kan snel worden
omgebouwd om concerten en grote congressen te kunnen accommoderen
wanneer dat weer kan. Om de lasten te verlagen zijn 30-40 oproepkrachten en
freelancers verbonden aan de Pieterskerk Leiden voor de operationele uitvoer
van alle commerciële taken in maart losgekoppeld. Enkel een kleine vaste
organisatie van 6,5 fte is behouden om de continuïteit te garanderen.
● De Lakenhal heeft een verschuiving van gebouwgeoriënteerd aanbod naar
contentgeoriënteerd aanbod gecreëerd. Hierbij is er een gelijkmatiger verdeling
ontstaan over drie kanalen: in het museum, in de stad en thuis (digitaal).
● Bij BplusC kunstonderwijs worden de lessen grotendeels online aangeboden.
BplusC werkt met een ‘belteam kwetsbare ouderen’ om eenzaamheid te
bestrijden. Boeken kunnen worden thuisbezorgd.

22/85 ‘Deltaplan Cultuur’ gemeente Leiden

●

De accommodaties van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal worden extra
in de markt gezet als trouwlocatie met arrangementen van Grand Café van ‘t
Huis. Ook fungeert de Stadsgehoorzaal als tijdelijke studeerplek, als alternatief
voor de Universiteitsbibliotheek.

Wat betreft nog uit te voeren maatregelen valt met name het plan van Gebr. de Nobel
op om, zodra de sportscholen weer open mogen, in samenwerking met lokale DJ’s
work-out (gyms) te organiseren met de COVID-19-beperkingen. Hetzelfde wil Gebr. de
Nobel doen met yogaclubs. Ook wil Gebr. de Nobel na de verbouwing voor makers
oefen- en repetitieruimte realiseren tegen een redelijk tarief.
Nieuwe doelgroepen
In lijn met de Cultuurvisie Kracht van Cultuur is het wenselijk om een groter bereik te
realiseren onder de bewoners door gericht te zijn op ‘nieuwe doelgroepen’, niet alleen
voor de korte, maar ook voor de lange termijn. Opvallende punten uit de ingevulde
formats:
● Voor de Pieterskerk geldt dat er vóór corona een breed (inter)nationaal publiek
werd bediend: zo’n 50.000 bezoekers op de museale openstellingen en circa
65.000 bezoekers bij commerciële en culturele verhuur. De nieuwe setting richt
zich voornamelijk op Leiden en omgeving en het NL-toerisme. Het Leidse 2040+-publiek is nieuw publiek. Bij de tentoonstellingen wordt ook ingezet op
schoolbezoek.
● Theater Ins Blau heeft een kwartiermaker aangesteld om contacten te leggen in
de wijken, in eerste instantie voor de organisatie van het FAT Festival in juni
2021, maar ook om structureel voet aan de grond te krijgen in de wijken.
● BplusC richt zich actief op mbo-studenten en met de inzet van cultuurcoaches op
onder andere kwetsbare ouderen in de wijken en bewoners in focuswijken.
● De Lakenhal wil het aanbod in de stad onderzoeken met lokale partners. Daartoe
heeft het een ‘Open call’ uitgeschreven voor creatieve makers en denkers in de
stad en het land, ten behoeve van lokaal bereik en participatie van publiek.
Wat betreft nog uit te voeren maatregelen zien we eigenlijk bij alle instellingen
voorbereidingen om verbinding te leggen met en aanbod te bieden aan specifieke,
kansrijke doelgroepen: expats, Leidenaren met een migratieachtergrond, jeugd en
jongeren, doelgroepen buiten Leiden.
Technologische kansen
Omdat fysiek bijeenkomen niet in elk scenario mogelijk is, wint digitale aanwezigheid
aan belang; het is nodig goed werkzame platforms te ontwikkelen, goede digitale
aanbiedingsvormen te vinden, publiek te zoeken voor digitale uitingen en hieraan een
verdienmodel te koppelen. In de formats zien we dat eigenlijk elke instelling al nieuwe
manieren heeft gevonden om publiek gepersonaliseerd te bereiken via de website of
een app.
Wat betreft nog uit te voeren maatregelen zien we dat bijna alle instellingen actief op
zoek zijn naar mogelijkheden om cultuuraanbod te streamen.
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Wellicht het meest concreet is Gebr. de Nobel, dat plannen heeft om via het platform
De Leidse Burcht liveoptredens op te nemen en te streamen:
● Kraak & Smaak: promotie livestream voor de Amerikaanse markt;
● 3voor12: bandpresentatie drie bands;
● Lokale bands (regio Leiden): de bands kunnen sinds 19 januari 2021 gratis een
videoclip of livestream opnemen in een van de zalen van Gebr. de Nobel. De
opname kunnen de bands gebruiken om hun band digitaal te promoten. Voor de
technische begeleiding zet Gebr. de Nobel haar zzp’ers (betaald) in die op dit
moment grotendeels werkloos thuis zitten.
Ruimtelijk ontwerp
Het is nodig om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van ruimtegebruik in de
anderhalvemetermaatschappij en flexibel aan te passen accommodaties. Zo kan worden
ingespeeld op veranderende sets maatregelen en wordt ook het multifunctionele
gebruik van ruimten bevorderd. Uit de ingevulde formats maken we op dat elke
instelling bezig is de accommodatie zodanig in te richten dat voldaan kan worden aan
de maatregelen in het kader van de anderhalvemetersamenleving. Enkele instellingen
gaan zelfs nog een stapje verder:
● De Pieterskerk biedt een Third Place-inrichting en mogelijkheden tot opschaling
voor grote events zodra de omstandigheden dat weer toelaten.
● Gebr. de Nobel heeft mede met inzet van eigen personeel de capaciteit van de
grote zaal uitgebreid van 750 naar 850 bezoekers. Met deze uitbreiding kunnen
grotere bands naar Leiden worden gehaald. De financiering van deze verbouwing
is mogelijk gemaakt via een lening bij de gemeente Leiden. De verbouwing heeft
ook de horeca veel beter bereikbaar gemaakt voor het in de grote zaal
aanwezige publiek.
Wat betreft nog uit te voeren maatregelen zien we verschillende initiatieven qua
ruimtelijk ontwerp:
● De Lakenhal wil een aparte kassa buiten, om de bezoekersstroom beter te
kunnen organiseren.
● In algemene zin zien we verschillende plannen waarbij wordt toegewerkt naar
minder m2 en meer multifunctioneel gebruik van de accommodaties:
○ bij BplusC en Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal plannen voor
herhuisvesting in twee cultuurhubs;
○ bij Gebr. de Nobel het plan om ook de foyer te verbouwen, zodat het
publiek langer voor en na optredens aanwezig kan zijn zodra dat weer
kan;
○ bij Theater Ins Blau het plan om de accommodatie zodanig uit te breiden
dat ruimte geboden wordt aan oefen-/repeteermogelijkheden voor
makers en gezelschappen;
○ bij Gebr. de Nobel het plan om alle muziekactiviteiten in Leiden in het
cultuurkwartier (Marktsteeg) te concentreren. Zo worden gesprekken
gevoerd om de organisaties die nu in de Q-bus programmeren,
waaronder Hothouse en de X, onderdak te bieden bij Gebr. de Nobel.
Marktsteeg wordt Muzieksteeg.
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Fair Practice
De cultuursector had het al lastig met eerlijke betaling aan creatieven en producenten,
maar de waarden voor solidariteit, diversiteit, vertrouwen en eerlijk betaling zijn nu
eens te meer van belang. Uit de informatie van de instellingen maken we op dat bij 5
van de C6 een deugdelijke cao wordt toegepast voor het vaste personeel. Wat betreft
de inzet van zzp’ers zien we ook dat de instellingen zich inspannen voor redelijke
vergoedingen, zodanig dat ook rekening wordt gehouden met pensioenopbouw. Met de
kanttekening dat enkele instellingen aangeven hiervoor compensatie nodig te hebben in
het subsidieniveau.
4.2 Overallbevindingen BMC
De belangrijkste conclusie van de inventarisatie is dat alle C6-instellingen al veel
inspanningen hebben gepleegd om hun producten, organisatie en bedrijfsvoering zo
veel mogelijk aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. In dat opzicht kan worden
gesteld dat de desbetreffende instellingen met steun van de gemeente en het rijk
adequaat hebben gereageerd op de meest acute nood.
De rode lijn die zich aftekent in de door de instellingen genomen maatregelen is de
volgende:
● Het activiteitenaanbod is zo veel mogelijk aangepast: van gebouwgebonden naar
contentgebonden, van fysiek naar digitaal/hybride, van grootschalige naar
kleinschalige activiteiten et cetera.
● De instellingen hebben daar waar mogelijk hun organisaties af geschaald, onder
meer door het opzeggen en/of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.
● Er zijn al dan niet tijdelijke aanpassingen gedaan binnen de accommodaties om
binnen de anderhalvemeterregelgeving (nog) publiek te kunnen ontvangen.
● Er wordt onderzocht hoe de beschikbare capaciteit per instelling op korte,
middellange of lange termijn kan worden aangewend voor andere activiteiten
en/of een ander gebruik, of kan worden gecombineerd met andere functies (bijv.
horeca, les-, studie- of werkruimten).
● Er worden nieuwe producten/productcombinaties ontwikkeld die een (beperkt)
deel van de inkomstenderving als gevolg van de lockdownmaatregelen
compenseren.
● Er wordt geïnvesteerd in ICT-oplossingen die het aanbieden van alternatieve
content (beter) mogelijk maken.
● Met name de instellingen die voor een deel afhankelijk zijn van landelijke of
internationale bezoekers richten zich meer op de ‘lokale markt’.
● Er wordt actief gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden om de drastische
terugloop van eigen inkomsten deels te compenseren.
Wat betreft de maatregelen met het oog op de toekomst zien we ook enkele rode
draden: maatregelen waarbij de gemeente nodig is en maatregelen die de instellingen
in gezamenlijkheid kunnen oppakken.
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Maatregelen waarbij de inzet van de gemeente nodig is:
● Verschillende instellingen (BplusC, Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal, Gebr.
de Nobel, Theater Ins Blau) vragen hulp van de gemeente om hun
accommodaties toekomstbestendig te maken. Het pakket maatregelen
‘Herordenen en verdichten culturele infrastructuur’ (hoofdstuk 6) haakt hierop
in.
● De meeste instellingen vragen om een herziening van de prestatieafspraken in
het kader van de UVOK’s. Dit lijkt ons gegeven de sterk veranderde
omstandigheden niet meer dan logisch.
● Enkele instellingen vragen om herziening van het subsidieniveau om de Fair
Practice Code te kunnen toepassen. Wij gaan ervan uit dat de gemeente dit
verzoek in overweging neemt.
We zien dat alle instellingen voor de korte termijn willen experimenteren met
productdifferentiatie en het zoeken naar nieuwe doelgroepen en meer divers publiek.
Ook zien we de behoefte en ook eerste acties om online beter zichtbaar te zijn en langs
deze weg programma’s te ontwikkelen en aan te bieden. In het verlengde hiervan
kunnen de uitkomsten van de fieldlabs Back to Live ook in Leiden worden toegepast om
weer veilige bijeenkomsten met grotere groepen bezoekers te kunnen organiseren.
Allemaal onderwerpen die zich goed lenen voor een gezamenlijke aanpak. Op zijn minst
om af te stemmen en uit te wisselen, maar ook om samen te ontwikkelen en uit te
voeren. Door de inventarisaties heen zien we nadrukkelijk de wens om samen te
werken op deze onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook op het thema ruimtelijk ontwerp:
hoe krijg je je accommodatie meer flexibel ingericht en is wat de ene instelling daarvoor
heeft bedacht ook bruikbaar voor de andere instelling?
In hoofdstuk 5 gaan we nader in op het opzetten van een samenwerkingsverband van
de C6. We adviseren de C6-instellingen en de gemeente om de uitvoering van ‘kortetermijnmaatregelen’ op instellingsniveau zo snel mogelijk te agenderen voor een
bijeenkomst van het beoogde samenwerkingsverband. Gezamenlijk optrekken om te
komen tot een coronaproof programmering en publieksbereik zal zeker bijdragen aan
de effectiviteit van maatregelen op (individueel) instellingsniveau. Zo kunnen de
instellingen onderling én de gemeente van elkaar leren.
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Hoofdstuk 5 Optimaliseren organisatiegraad
5.1 Samenwerkingsverband C6
Belang van samenwerking
De grote culturele instellingen van Leiden willen hun onderlinge samenwerking
versterken. De bereidheid tot samenwerken was er in zekere mate altijd al, maar nu de
coronacrisis hard heeft toegeslagen, zeker ook in de cultuursector, zien de instellingen
eens te meer het belang van samenwerking. De culturele instellingen willen de handen
ineenslaan om het culturele leven in Leiden te revitaliseren en de beschikbare middelen
in samenhang en efficiënt in te zetten, inspelend op steeds weer wisselende
maatregelen en omstandigheden vanwege de pandemie en de nasleep daarvan.
Samen sterk!
Een krachtenbundeling van de grote culturele instellingen is een belangrijke maatregel
in het kader van het Deltaplan Cultuur Leiden. In samenspraak met de culturele
instellingen stellen wij voor om vorm en inhoud te geven aan een geformaliseerd
samenwerkingsverband van de grote instellingen. Anders dan andere maatregelen in
het Deltaplan Cultuur is deze maatregel niet zozeer gericht op het behalen van
kostenbesparingen of financiële effecten, maar eerst en vooral op het bieden van een
instellingsoverstijgend inhoudelijk perspectief, het zoeken naar nieuwe verbindingen
met het publiek en het gezamenlijk optrekken in het invoeren, monitoren en bijstellen
van maatregelen in het kader van de anderhalvemetersamenleving.
Stedelijke programmering Kennis & Cultuur
De instellingen willen collectief de schouders zetten onder een stedelijke programmering
die inspeelt op het onderscheidende grondthema van Leiden als stad van Kennis en
Cultuur. Inhoudelijke focus kan worden gevonden in programma’s die inspelen op het
grondthema ‘Je leert het in Leiden’.
Waar tot op heden sprake is van wisselende jaarthema’s (bijvoorbeeld European City of
Science), is het wenselijk om gezamenlijke programma’s te enten op de onderliggende
identiteit van Leiden als stad van Kennis en Cultuur. Het grondthema ‘Je leert het in
Leiden’ biedt prima aanknopingspunten voor onderscheidende activiteiten met meer
aandacht voor ‘leren’ en ‘produceren’ en waarin de verbinding wordt gezocht tussen
‘top’ en ‘basis’. Het productiehuis van Theater Ins Blau en broedplaats Nieuwplaatz
voorzien hier al deels in, maar er is meer mogelijk. Ook de grote instellingen zouden
zich kunnen committeren aan programma’s ‘Je leert het in Leiden’. Bij voorkeur in een
bottom-upbenadering en cocreatie met andere organisaties en creatieven van binnen en
buiten het culturele veld. Een interessant voorbeeld in dit verband is het initiatief van
museum De Lakenhal om door middel van een ‘open call’ uiteenlopende partijen uit te
nodigen om met initiatieven te komen voor een nieuw stedelijk activiteiten- en
tentoonstellingsprogramma.
Van belang is op te merken dat het grondthema ‘Je leert het in Leiden’ een uitstekende
aanleiding biedt om de samenwerking met het onderwijs richting te geven, waaronder
de Universiteit Leiden.
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Gegeven het (post)coronatijdperk is het wenselijk om concrete projecten ‘Je leert het in
Leiden’ op te zetten in nieuwe vormen, in de geest van de fieldlabs van de Raad voor
Cultuur en gebruikmakend van praktische inzichten die de fieldlabs Back to Live
opleveren voor coronaproof visitormanagement van grote groepen bezoekers. Maar ook
bijvoorbeeld met onlineaanbod of projecten in de openbare ruimte voor kleine groepen
of individueel gebruik.
Een interessante suggestie die in een van de sessies met de instellingen naar voren
kwam is om gezamenlijk een programmalijn Jong Talent op te zetten in verschillende
kunstdisciplines, waarbij op vaste tijden optredens/voorstellingen/presentaties van
jonge (amateur-)kunstenaars opgenomen en gestreamd worden. Dat zou een vast
format kunnen worden in programma’s rond ‘Je leert het in Leiden’.
Vanuit het besef dat samen werken aan de culturele toekomst van de stad nu
relevanter is dan ooit, hebben de Leidse podia in de afgelopen periode samen met
Cultuurfonds Leiden al verschillende gesprekken gevoerd over gezamenlijke
programmering. Dat heeft geleid tot een notitie waarin zij een gemeenschappelijke
ambitie formuleren: in plaats van te concurreren op programmering met de grote
steden in de regio, willen zij vanuit eigen kracht en authenticiteit coproduceren,
gebaseerd op het oer-Leidse DNA: ‘Je leert het in Leiden’. De notitie bevat een
inhoudelijke en prikkelende aanzet om te komen tot een stedelijke programmering met
gezamenlijke producties. De notitie hebben we bijgevoegd (bijlage 4).
In het kader van de planontwikkeling voor een Deltaplan Cultuur is de notitie van de
podia ook besproken met de C6. De richting van de notitie wordt door alle grote
instellingen onderschreven, met de kanttekening dat een stedelijke programmering ‘Je
leert het in Leiden’ niet beperkt moet blijven tot de podiumkunsten (podia en de
gezelschappen/makers) in de stad, maar toe zou moeten groeien naar een cultuurbrede
aanpak, waarbij ook het cultureel erfgoed van Leiden betrokken kan worden en waarin
producties van zowel professionals als amateurs het podium krijgen.
De instellingen hebben aangegeven tijd en energie te willen investeren in een stedelijke
programmering van niveau, maar tegelijkertijd ook realistisch te willen blijven. Want
om breedgedragen eigen producties op te zetten is veel menskracht en (ook) veel geld
nodig. Vooralsnog kan een alternatieve, meer realistische aanpak zijn om kleinschalige
producties te gebruiken als focuspunt voor een event of festival waar alle C-partners
zich bij aansluiten met eigen programmering. Zo wordt er nog weleens gevraagd naar
de Theatermarathon die in Leiden een aantal jaren geleden werd georganiseerd en die
het midden hield tussen een theaterfestival en de ‘Nacht van Kunst en Kennis’. Het
concept van een festival ‘Je leert het in Leiden’, met een publiekstrekker als middelpunt
en met randprogrammering in en om de huizen van de C6 en andere partners, lijkt
haalbaar.
Aanboren nieuw publiek
Het samenwerkingsverband van de C6 zou zich in het verlengde van een stedelijke
programmering ‘Je leert het in Leiden’ ook moeten richten op een gezamenlijke aanpak
in de noodzakelijke zoektocht naar nieuw publiek en het behouden van bestaand
publiek.
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Wat betreft de zoektocht naar nieuwe doelgroepen is een betere verbinding van de
cultuursector met het sociaal domein van groot belang. Dit sluit ook aan bij de
doelstellingen van het nieuwe cultuurbeleid Kracht van Cultuur.
In plaats van dat elke culturele instelling eigener beweging de wijk in trekt en/of
partnerships zoekt met organisaties die actief zijn in het sociaal domein, is het
wenselijk dat hierin gezamenlijk wordt opgetrokken. Het samenwerkingsverband van de
C6 kan daarbij uitstekend van pas komen. Ook is het wenselijk om ervaringen in de
zoektocht naar nieuw publiek onderling uit te wisselen. Ook daarvoor kan het
samenwerkingsverband uitstekend worden benut. De contacten en de faciliteiten die
BplusC met Huizen van de Buurt al in de wijken heeft, kunnen hierbij goed van pas
komen.
Het aanboren van nieuwe publieksgroepen en het behouden van bestaande
publieksgroepen heeft ook alles van doen met marketingcommunicatie. Daarin heeft
elke culturele instelling een eigen verantwoordelijkheid en ja, Leiden Marketing is hierbij
ook van belang, maar er valt zeker ook resultaat te boeken met een gezamenlijke
marketingcommunicatiestrategie op C6-niveau, bijvoorbeeld door gezamenlijke
campagnes of voordeelacties aan te bieden (‘word lid van de Bibliotheek en ontvang
een vrijkaartje voor …’; ‘bezoek voorstelling Y en krijg 50% korting op …’). Van belang
daarbij is om expliciet in te zetten op specifieke doelgroepen.
Vanuit BMC hebben we eerder al op basis van de Whize-methodiek een hanteerbare
doelgroepsegmentatie voor Leiden aangereikt. Deze zou nog aangevuld kunnen worden
met een analyse van doelgroepen in de regio waarvoor Leiden een centrumfunctie
vervult. Deze doelgroepsegmentatie kan structuur bieden aan gezamenlijke marketingcommunicatieacties van het samenwerkingsverband.
Doelgroepsegmentatie op basis van het Whize-model ziet er voor Leiden als volgt uit:

In bijlage (6) hebben we meer informatie over de Whize-doelgroepsegmentatie
opgenomen. Wij denken dat deze doelgroepsegmentatie een goed hulpmiddel kan zijn
voor het benaderen van nieuwe doelgroepen. En dat zou op deze wijze heel goed vanuit
het samenwerkingsverband van de C6 kunnen worden opgepakt.
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Coronaproof programmeren
In hoofdstuk 4 hebben we aangegeven dat gezamenlijk optrekken in coronaproof
programmeren en publieksbereik hoog op de agenda van het samenwerkingsverband
moet staan. Al was het maar om alle inzichten die landelijk worden opgedaan vanuit de
fieldlabs zoals geïnitieerd door de Raad voor Cultuur en de fieldlabs Back to Live goed te
volgen en toepasbaar maken voor de Leidse cultuurpraktijk. Het is onzinnig dat elke
instelling dit afzonderlijk zou moeten doen.
Belangenbehartiging van de cultuursector
Behalve voor het samen optrekken in een stedelijke programmering ‘Je leert het in
Leiden’ en in het aanboren van nieuw publiek en het behouden van bestaand publiek,
kan het samenwerkingsverband van de C6 worden benut voor belangenbehartiging van
de Leidse cultuursector:
● Het samenwerkingsverband kan in algemene zin kansen en bedreigingen voor de
Leidse cultuursector monitoren en hierover het gesprek aangaan met belangrijke
stakeholders, waaronder de gemeente en koepels/platforms in het onderwijs,
het sociaal domein en het bedrijfsleven.
● Het samenwerkingsverband kan ook belangen behartigen dan wel input leveren
bij voor de cultuursector relevante samenwerkingsverbanden, waaronder:
o Leiden Marketing (optimaliseren publiciteit & promotie cultuuraanbod);
o Leids Congresbureau (verbeteren van de sales- & verhuurpropositie die de
C6 ook als collectief te bieden hebben);
o Leids Cement, het nieuwe onlineplatform voor de creatieve community van
Leiden e.o.;
o Leidse Burcht, het nieuwe onlineplatform voor jongeren in Leiden.
Samenwerking in de backoffice
Een vierde aandachtsgebied voor het samenwerkingsverband van de C6 heeft
betrekking op samenwerking in de backoffice, bijvoorbeeld op het gebied van financiële
of salarisadministratie, gezamenlijke inkoop, gedeelde ICT-diensten, personeelspools.
Niet elke C6-instelling ziet hier de voordelen van in. BplusC en de Leidse Schouwburg/
Stadsgehoorzaal wel; zij willen de mogelijkheden onderzoeken van shared services, ook
gelet op het naar elkaar toe groeien qua huisvesting, programmering en organisatie.
Mogelijk willen op termijn ook andere C6-instellingen gebruikmaken van shared
services, maar het is niet wenselijk dat op voorhand nu al af te dwingen.
Organisatie van de samenwerking
De instellingen zijn het erover eens dat het samenwerkingsverband van de C6 niet
vrijblijvend moet zijn. Het wordt van belang geacht de samenwerking te formaliseren.
Niettemin zijn de instellingen het er ook over eens dat elke reorganisatie en het formeel
afstaan van verantwoordelijkheden, budgetten en/of personele capaciteit op voorhand
gedoemd is te mislukken. Keep it simple, maar niet vrijblijvend. Daarom komen we uit
op de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Op termijn kan naar bevind van
zaken altijd nog worden bezien in hoeverre het wenselijk is om een verdergaande vorm
van samenwerking aan te gaan.
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Qua organisatie is het voorstel als volgt:
● Coördinatiegroep, bestaande uit de directies van de C6: Taak van de
coördinatiegroep is de koers van het samenwerkingsverband te bepalen,
afspraken te maken over de uitvoering van gezamenlijk op te pakken activiteiten
en de voortgang te bewaken. Het voorzitterschap van de Coördinatiegroep kan
roulerend worden ingevuld; de instellingen opteren voor een halfjaarlijkse
wisseling. Hierdoor wordt de betrokkenheid van elke afzonderlijke instelling bij
het samenwerkingsverband vergroot en ontstaat ook de mogelijkheid om steeds
wat andere accenten te kunnen leggen. De Coördinatiegroep stelt elk jaar een
werkplan vast en legt achteraf ook verantwoording af over de uitvoering
daarvan.
● Werkgroepen, bestaande uit stafmedewerkers van de C6:
○ Programmering. Hierin werken de programmeurs samen aan programma
en producties ’Je leert het in Leiden’.
○ Marketingcommunicatie. Publiciteit en promotie van programma’s ‘Je
leert het in Leiden’. Maar ook: strategische agenda bepalen: Wat is
wenselijk om in C6-verband aan marketingcommunicatie op te zetten?
Wat kan worden afgesproken met Leiden Marketing?
Cultuurfonds Leiden is bereid om in ieder geval in een opstartperiode ondersteuning te
bieden. Dat zou kunnen in de vorm van een secretarisrol van zowel de Coördinatiegroep
als de werkgroepen. Cultuurfonds Leiden kan vanuit deze positie ook meteen zijn
makelaarsrol waarmaken door waar nodig en zinvol verbindingen te leggen met andere
organisaties, makers enzovoort. Cultuurfonds Leiden fungeert tevens als
administratieve organisatie van samenwerkingsprojecten. Over de inzet van het
Cultuurfonds moeten nadere afspraken worden gemaakt, evenals over een vergoeding
van de inzet.
In een plenaire bespreking van een concept van dit Deltaplan Cultuur op 9 februari jl.
is besloten om als eerste voorzitter van het samenwerkingsverband te benoemen de
directeur van Gebr. de Nobel.
Financiering van de samenwerking
De insteek is om de inzet van directie- en stafleden voor hun werk ten behoeve van de
Coördinatiegroep en de werkgroepen dan wel de werkzaamheden die daaruit
voortvloeien voor eigen rekening te laten komen. Dat betekent dat elke instelling de
inzet van eigen mensen ten behoeve van het samenwerkingsverband inpast in haar
eigen instellingsbeleid.
Voor de out-of-pocketkosten van producties en programma’s ‘Je leert het in Leiden’ en
van marketingcommunicatieacties zal uitvoeringsbudget beschikbaar moeten komen.
Daarnaast is het reëel om in ieder geval voor de administratieve rol van Cultuurfonds
Leiden een vergoeding te betalen.
Voor het verwerven van uitvoeringsbudget zien de instellingen mogelijkheden om een
beroep te doen op verschillende landelijke en regionale fondsen.
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Voor succesvolle fondsenwerving is nodig dat het samenwerkingsverband kan
beschikken over een basisbudget voor cofinanciering. In een volgende fase zal voor het
samenwerkingsverband ook een eerste begroting moeten worden opgesteld.
Wat betreft het benodigde basisbudget merken we op dat dit in een aanloopperiode met
meer kleinschalige initiatieven nog bescheiden kan zijn. De instellingen geven aan dat
zij als cultureel ondernemers hiervoor zelf kunnen zorgen om daarmee ook succesvol
fondsen te kunnen aanboren. Op termijn wordt evenwel voorzien in grotere producties,
waarvoor substantieel budget nodig is. Dan denken we eerder aan enige tonnen dan
aan enige tienduizenden euro’s. Op basis van het motto ‘minder geld in stenen, meer
voor inhoud’ zou de bekostiging van een substantieel basisbudget voor een
gezamenlijke stedelijke programmering op termijn gedekt kunnen worden uit de
middelen die structureel vrijgespeeld worden door uitvoering van een integraal
huisvestingsplan. Hierop gaan we in hoofdstuk 6 nader in.
Verhouding tot het cultuurbeleid
Het beoogde samenwerkingsverband kan naar onze mening uitstekend inspelen op
verschillende ambities en doelstellingen van het beleidskader de Kracht van Cultuur en
deze plaatsen in de context van onze veranderende samenleving. Zo kan de stedelijke
programmering voorzien in ambitie 1: ‘Op sterke benen’, waarin de gemeente onder
meer aangeeft nieuwe presentatievormen te willen stimuleren, verbreding van het
publiek en impulsen voor het makersklimaat. Ook beoogt het samenwerkingsverband
expliciet in te spelen op ambitie 2 van de Kracht van Cultuur: ‘Met hart en ziel’,
waarmee beoogd wordt de verbinding met het sociaal domein te versterken en nieuwe
publieksgroepen te bereiken. Ten slotte sluit het samenwerkingsverband ook goed aan
bij ambitie 3: ‘Met kop en schouders’, waarmee de gemeente het cultuuraanbod nog
meer onderscheidend wil laten zijn op het (onderscheidende) snijvlak van kennis &
cultuur, om daarmee ook (inter)nationaal publiek aan te spreken.
Draagvlak bij de instellingen
Het samenwerkingsverband zoals hierboven op hoofdlijnen is uitgewerkt kan op
draagvlak rekenen van de C6.
5.2 Aanbesteding onderdelen BplusC?
Veranderende omstandigheden vragen om een heroverweging
De gemeente heeft besloten om het vrijetijdsaanbod van BplusC aan te besteden. Ook
overweegt de gemeente een deel van het bibliotheekwerk in deze aanbesteding mee te
nemen. De aanbestedingsgedachte past in het ‘oude denken’ over meer marktwerking
in de publieke sector. De coronacrisis heeft het denken over meer marktwerking in de
publieke sector fundamenteel veranderd. Wij denken dat het verstandig is om het
voornemen tot aanbesteding van onderdelen van BplusC te heroverwegen.
Heroverwegen aanbesteding vrijetijdsaanbod
De veranderende omstandigheden in onze samenleving vragen naar onze mening om
een heroverweging van het besluit tot aanbesteding van het vrijetijdsaanbod van
BplusC. Wij voeren hiervoor de volgende argumenten aan:
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●

●

●

●

Met een aanbesteding van het vrijetijdsaanbod wordt aangestuurd op het
creëren van een level playing field, waarin ook andere aanbieders de
gelegenheid krijgen om met gemeentelijk subsidie kunstonderwijs te verzorgen.
ondersteuning van de gemeente. Dat betekent dat het resultaat van de
aanbesteding kan zijn dat de gemeentelijke subsidie die nu aan één organisatie
verstrekt wordt bij verschillende organisaties terecht kan komen. Het culturele
bestel in Leiden kent al een veelheid van organisaties; nog een organisatie erbij
werkt de versnippering alleen maar verder in de hand. De koers zou naar onze
mening moeten zijn: minder versnippering en waar mogelijk en zinvol ook
minder organisaties. Juist deze tijd van de (post)coronacrisis vraagt om
bundeling en integreren, niet om desintegreren.
Het idee van aanbesteden is nog ingegeven vanuit het idee van meer
marktwerking. Inmiddels heeft de coronacrisis ons geleerd dat de marktwerking
in de publieke sector te ver is doorgeschoten. Dit nu toch doorzetten voor het
vrijetijdsaanbod in het Leidse kunstonderwijs spoort niet met het veranderde
inzicht in meer marktwerking.
Nog los van de coronacrisis, maar wel daardoor aangewakkerd, is het inzicht dat
de wildgroei aan zzp’ers niet goed is. We moeten waar mogelijk weer terug naar
vaste dienstverbanden. Een aanbesteding van (delen van) het kunstonderwijs
kan ertoe leiden dat de uitvoering daarvan terechtkomt bij aanbieders die
werken met zzp’ers.
Een aanbesteding van het vrijetijdsaanbod werkt verstorend op de algehele
herhuisvesting van BplusC. De herhuisvesting is een complex traject, dat ook
impact moet hebben op programmatische en organisatorische samenwerking.
Het opsplitsen van de organisatie van en de geldstromen voor BplusC vergroot
de complexiteit van de beoogde transitie.

Wij geven in overweging om in plaats van aanbesteding van een deel van het
kunstonderwijs van BplusC te bezien hoe er nadere afspraken tussen gemeente en
BplusC kunnen worden gemaakt over de bekostiging van het vrijetijdsaanbod.
Denkbaar is dat de gemeente het beschikbare subsidiebedrag voor het vrijetijdsaanbod
uitsluitend ingezet wil hebben voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jeugd t/m 18
jaar en niet meer aan volwassenen. Met mogelijk extra inzet van trajecten
talentontwikkeling, wat weer mooie aanknopingspunten biedt voor het
samenwerkingsprogramma ‘Je leert het in Leiden’.
Wat betreft het vrijetijdsaanbod aan volwassenen zou de lijn kunnen zijn dit aanbod
kostendekkend aan te bieden. Daarbij moeten er nadere afspraken worden gemaakt
over wat kostendekkend is: alleen de directe kosten (honorarium docent +
materiaalkosten) of ook (een deel) van huisvesting en overhead? Het is vervolgens aan
BplusC om waar mogelijk docenten in vaste dienst te houden, maar dan wel hun kosten
geheel terug te verdienen uit de markt. Dat vraagt het nodige aan ondernemerschap,
maar BplusC geeft aan daarvoor klaar te zijn.
Net als de andere grote culturele instellingen hanteert BplusC het zogenoemde
Iglomodel van Berenschot:
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Iglo-model
B

C

A

In het Iglomodel wordt onderscheid gemaakt tussen:
● Onderdeel A: alle voorzieningen, faciliteiten en formatie die de
bestaansvoorwaarde vormen om de activiteiten uit onderdeel B en C te kunnen
uitvoeren. Hieronder vallen alle kosten met netrekking tot huisvesting,
onderhoud en gebouwbeheer en de beheerorganisatie (HR, financiële
administratie, ICT-infrastructuur, enz.). De kosten van de voorzieningen in
onderdeel A worden niet doorberekend in de kostprijs/subsidie van activiteiten
uit onderdeel B of C. Op deze manier worden optimale randvoorwaarden
gecreëerd voor een hoge bezettingsgraad van de voorzieningen met activiteiten
uit onderdeel B en C.
● Onderdeel B: door de gemeente gesubsidieerde activiteiten (basis voor de
Uitvoeringskomsten).
● Onderdeel C: niet-gesubsidieerde activiteiten.
Wij geven dus in overweging om, in plaats van aan te besteden, te hercontracteren met
BplusC. Dat is naar onze mening de beste garantie om een samenhangend aanbod
kunst- en cultuureducatie te behouden en ook goede verbindingen te leggen tussen
vrijetijdsaanbod en cultuureducatie in het onderwijs. Wij denken ook dat een
hercontractering met BplusC op het vrijetijdsaanbod kan leiden tot een kostenbesparing
wanneer de gemeente als opdrachtgever helder aangeeft voor welk aanbod er wel
subsidie beschikbaar wordt gesteld, maar ook voor welk aanbod niet meer. Het is dan
aan BplusC om te bezien welke mogelijkheden zij als cultureel ondernemer ziet om het
aanbod waarvoor geen subsidie meer wordt verleend toch aan te bieden, maar dan als
C-onderdeel van het Iglomodel.
Een hercontractering van gemeente met BplusC zou er ook toe moeten leiden dat er
meer duidelijkheid komt in wat de gemeente aan prestaties vraagt en het subsidie dat
daarvoor nodig is. Dit vraagt van BplusC om meer transparantie in de begrotingsopzet
met eenduidig gedefinieerde kostenplaatsen, in de vorm van een outputbegroting.
BplusC is (vanzelfsprekend) voorstander van een heroverweging van de aanbesteding
en is bereid om mee te denken in een reorganisatie van het vrijetijdsaanbod met
bijbehorende herziening van subsidieafspraken met de gemeente.
Heroverwegen aanbesteden bibliotheekwerk
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) benoemt vijf
maatschappelijke functies waaraan elke bibliotheekorganisatie moet voldoen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ter beschikking stellen van kennis en informatie
Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
Organiseren van ontmoeting en debat
Kennismaken van kunst en cultuur

De gemeente overweegt om de vijfde kernfunctie (Kennismaken met kunst en cultuur)
af te splitsen van het bibliotheekwerk zoals BplusC dat nu uitvoert en te betrekken bij
het aanbod cultuureducatie en kunstonderwijs van BplusC. In die beweging is de
gemeente voornemens deze vijfde kernfunctie van het bibliotheekwerk mee te nemen
in de aanbesteding van het vrijetijdsaanbod.
Alle bedenkingen die wij hiervoor hebben aangevoerd bij een aanbesteding van het
vrijetijdsaanbod kunstonderwijs van BplusC gelden mutatis mutandis ook voor de
gekoppelde aanbesteding van de kernfunctie Kennismaken met kunst en cultuur zoals
bedoeld in de Wsob. Daarnaast zijn wij van mening dat de vijf kernfuncties van het
bibliotheekwerk niet gezien moeten worden als op zichzelf staande blokken, maar als
een geheel van met elkaar samenhangende bibliotheekfuncties die vragen om een
gecoördineerde uitvoering met centrale regie.
Draagvlak bij de instellingen
Deze maatregel wordt gedragen door de instellingen.
5.3 Samenvoeging podiumorganisaties
In onze analyse hebben we aangegeven dat het aantal podiumorganisaties in Leiden
bovengemiddeld is, vergeleken met andere gemeenten tussen 100.000 en 150.000
inwoners in de regio. We hebben ook aangegeven dat het een onderscheidende
kwaliteit is dat Leiden zo’n veelzijdig aanbod aan musea en podiumkunsten kent. We
onderschrijven dat het een kracht is dat elk podium een eigen identiteit en uitstraling
heeft en dat dit juist bijdraagt aan de veelzijdigheid van cultuurstad Leiden. Niettemin
zijn wij van mening dat er wanneer de coronacrisis verergert en langer aanhoudt dan
verwacht, aanleiding is om te komen tot verdergaande reorganisatie; mogelijk door
middel van een gezamenlijke backoffice, maar mogelijk ook door middel van algehele
samenvoeging van de instellingen. Van belang is om dan wel te bewaken dat de
eigenheid van de podia in stand blijft.
Voor musea is een samenvoeging niet aan de orde, omdat deze bekostigd worden door
verschillende subsidiënten en financiers. Voor de podia behoort samenvoeging wel tot
mogelijkheden. In het geval van een zwaar-weer-scenario geven wij in overweging om
te onderzoeken of de organisaties van de grote Leidse podia samengevoegd kunnen
worden in één organisatie. Concreet zou dit een samenvoeging betekenen van Leidse
Schouwburg – Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau en Gebr. de Nobel. Het idee is dan dat
verschillende podia vanuit één organisatie worden aangestuurd.
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Hoewel de podia elk met een eigen identiteit hun eigen programmering en
marktbewerking moeten behouden en de huisvestingslasten gelijk blijven, valt in
directievoering en overhead een substantiële besparing te bereiken. Wij hebben
begrepen dat bij elk van de podia binnen nu en enkele jaren een directiewisseling te
verwachten is vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit zou een
praktische aanleiding kunnen zijn om te komen tot samenvoeging van alle Leidse podia.
Het voert te ver om nu precies aan te geven welk financieel voordeel met een
samenvoeging van alle Leidse podia kan worden bereikt, maar met een besparing op
directiekosten en een efficiencyslag op financiële administratie, salarisadministratie, pr
en marketing, ICT en centrale inkoop moet structureel een aanzienlijk bedrag kunnen
worden vrijgespeeld.
Draagvlak bij de instellingen
Voor deze maatregel bestaat geen draagvlak bij de betrokken instellingen. Wij voegen
hieraan toe ook zelf niet te geloven in van bovenaf opgelegde fusies. Deze optie is wat
ons betreft dan ook alleen aan de orde in een zwaar-weer-scenario en zelfs dan zal het
besluit niet op voorhand moeten zijn dat er wordt samengevoegd, maar wel dat de
mogelijkheden daartoe worden onderzocht.
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Hoofdstuk 6 Herordenen en verdichten
cultureel vastgoed
6.1 Uitgangspunten en visie
Minder geld in stenen, meer voor inhoud
De uitkomst van een herordening van het cultureel vastgoed in Leiden moet zijn dat de
culturele infrastructuur in de toekomst minder m2 beslaat, efficiënter wordt benut en er
onderaan de streep structureel minder geld gaat zitten in huisvesting. De herordening
zal daarmee voorzien in het duurzaam oplossen van structurele tekorten op de
onderhoudsbudgetten, waar enkele instellingen in de huidige situatie mee te kampen
hebben. De plus die een herordening van de culturele infrastructuur op de huisvestingslasten mogelijk zal hebben kan daarnaast worden aangewend om meer budget voor
inhoudelijke activiteiten beschikbaar te krijgen. Wij geven in overweging om dit principe
bij de besluitvorming van dit Deltaplan Cultuur als zodanig vast te leggen.
In het vorige hoofdstuk hebben wij voorstellen gedaan voor meer samenwerking in een
stedelijk programma ‘Je leert het in Leiden’. Vrijvallend budget uit een herordening van
de gemeentelijke portefeuille cultureel vastgoed kan dan hiervoor worden ingezet.
Efficiënt en multifunctioneel gebruik van accommodaties
Een herordening van het cultureel vastgoed moet niet alleen vanuit financiële
overwegingen worden ingestoken, maar zal ook moeten worden opgepakt vanuit de
intentie de culturele infrastructuur kwalitatief te verbeteren. Dus kleiner in omvang,
maar van hogere kwaliteit. Dat betekent dat elke herhuisvestingsopgave aangevlogen
moet worden vanuit een inhoudelijke visie, op basis waarvan een programma van eisen
kan worden gemaakt. Daarbij zal niet zozeer geredeneerd moeten worden vanuit het
herhuisvesten van instellingen, maar vanuit functies. Verschillende invalshoeken zijn
hierbij van belang:
● Inhoudelijke meerwaarde. Welke combinatie van functies leidt tot meerwaarde in
het aanbod? Dat kan zijn door:
○ verschillende schakels (functies) van de creatieketen (Leren >
Produceren > Presenteren > Interesseren) qua accommodatie te
combineren; oefen-/educatieplekken bij productiefaciliteiten en bij een
presentatieplek/podium;
○ (betere) amateurkunst/talentontwikkeling te huisvesten bij professionele
kunst;
○ multidisciplinair te accommoderen. Zie bijvoorbeeld het Kunstenpand in
Rotterdam Zuid (het nieuwe Theater Zuidplein), dat een bijenkorf is van
professionele kunst en amateurkunst bij elkaar, ruimte biedt aan
talentontwikkeling, verschillende genres en disciplines bedient en ook
huiskamer wil zijn van Rotterdam-Zuid.
● Efficiency. Welke functies kunnen goed gecombineerd worden? Is dubbel
ruimtegebruik mogelijk? Wanneer dat het geval is, leidt dat tot een forse
besparing aan m2.
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●

●

Flexibilisering van gebruiksmogelijkheden. Welke mogelijkheden bieden de
accommodatie en de inrichting om gemakkelijk in te spelen op uiteenlopende
vormen van kunstproducties en publiekscapaciteit? Flexibilisering in het gebruik
van accommodaties is ook van belang om snel te kunnen aanpassen aan steeds
weer wisselende maatregelen in de anderhalvemetersamenleving.
Uitstraling. Hoe kan herhuisvesting leiden tot aantrekkelijke accommodaties voor
het publiek? Tot plekken waar je graag wilt zijn? Om cultuur te beleven, zelf te
beoefenen en veilig elkaar te ontmoeten zodra dat weer kan?

De manier waarop BplusC en Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal inmiddels werken
aan gezamenlijke huisvesting in de twee cultuurhubs speelt goed in op bovenstaande
uitgangspunten en vinden wij veelbelovend.
Beleidskaders vastgoed en cultuur
Een integraal huisvestingsplan moet zicht bieden op een verdichting van de culturele
infrastructuur en op een kwaliteitsverbetering. Daar zijn forse investeringen mee
gemoeid. Te doen gebruikelijk is om per investeringsopgave te bezien hoe die gedekt
kan worden, waarbij als eerste gekeken wordt naar vrijval van kapitaallasten van
investeringen. Onderdeel van dit Deltaplan Cultuur is om voor een andere aanpak te
kiezen, namelijk een integrale herordening van de gemeentelijke portefeuille cultureel
vastgoed, waarbij investeringen om te komen tot de beoogde herordening van het
geheel van accommodaties gefinancierd kunnen worden uit opbrengsten van verkoop,
verhuur of herontwikkeling van panden die door de herordening vrijgespeeld kunnen
worden. Wij geven in overweging om de haalbaarheid van een algehele herordening van
de gemeentelijke portefeuille cultureel vastgoed te onderzoeken in een integraal
huisvestingsplan.
Mogelijk spoort de voorgestelde aanpak niet met het vigerende vastgoedbeleid van de
gemeente. Naar onze mening is er evenwel alle aanleiding om nu anders te denken;
nood breekt wetten. Mocht het vastgoedbeleid niet aansluiten bij de door ons
voorgestelde herordening, dan geven wij in overweging om af te wijken van het
vastgoedbeleid dan wel het vastgoedbeleid aan te passen.
Bij een eventuele aanpassing van het vastgoedbeleid past naar onze mening ook dat de
gemeente met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen, in dit geval het cultureel
vastgoed, niet werkt met marktconforme huurtarieven, maar met kostprijsdekkende
huurtarieven. Voor enkele culturele voorzieningen is dat nu wel zo benoemd, maar voor
andere instellingen weer niet. Het zou goed zijn dit te harmoniseren. Met een
kostprijsdekkende huur kan een heldere relatie worden gelegd tussen de huur die de
gemeente bij de instellingen in rekening brengt, de feitelijke kostprijs (kapitaal- en
eigenaarslasten) en de subsidie.
Indachtig het Iglomodel van Berenschot denken wij verder dat het wenselijk is om
expliciet onderscheid te maken tussen huisvestingssubsidie en activiteitensubsidie. Dit
is nu niet bij alle culturele instellingen het geval.
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Wij realiseren ons dat dit als zodanig geen oplossing biedt voor de financiële knelpunten
die enkele instellingen ondervinden met tekorten op hun huisvestingsbudget, maar het
helpt wel om meer duidelijkheid te krijgen tussen gemeentelijke subsidie die nodig is
als bestaansvoorwaarde voor de instelling (alle kosten met betrekking tot huisvesting,
onderhoud en gebouwbeheer en de beheerorganisatie (HR, financiële administratie,
ICT-infrastructuur enz.)) en de subsidie die de gemeente beschikbaar stelt om
inhoudelijke activiteiten/prestaties uit voeren zoals vastgelegd in de UVOK’s.
Wat betreft het cultuurbeleid de Kracht van Cultuur betekent een herordening van het
cultureel vastgoed ook dat afgeweken wordt van Ambitie 1: ‘Op sterke benen’, die
aangeeft dat de gemeente inzet op handhaving van het bestaande culturele bestel. Wij
denken dat er alle aanleiding is om de portefeuille cultureel vastgoed in te herschikken
en in te dikken.
Effect op programma’s, organisaties en exploitaties
Bij een integraal huisvestingsplan dient niet alleen gekeken te worden naar de
investeringen in gebouwen en naar de exploitatiekosten als gevolg van huur en
(gebruikers)onderhoud, maar ook naar de effecten die herhuisvesting heeft op de
organisatie en exploitatie van de desbetreffende instellingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor
de mogelijke cultuurhubs van BplusC in combinatie met respectievelijk de
Stadsgehoorzaal (Bibliotheek) en de Leidse Schouwburg (kunstonderwijs/muziekeducatie) dat hier niet alleen winst te behalen valt op huisvesting, maar dat er ook
perspectief is op synergie in programma en organisatie en daarmee op exploitatie. Zo
kunnen alleen al kostenbesparingen op gebouwbeheer, baliefuncties en horeca worden
gerealiseerd, maar mogelijk zijn er ook verdergaande synergievoordelen haalbaar. Het
is wenselijk om in het integraal huisvestingsplan voor elke herhuisvestingsopgave deze
synergie in beeld te brengen.
Startnotitie Voortgang vernieuwing/huisvesting BplusC
De Startnotitie die de gemeente heeft opgesteld om het toekomstperspectief voor
BplusC uit te werken en de huisvestingsopgaven die daarmee samenhangen nader te
onderzoeken, is veelbelovend. Gevoed door de input van BplusC en Leidse Schouwburg
– Stadsgehoorzaal gaat de Startnotitie uit van een integrale benadering en redeneert ze
niet vanuit instellingen, maar vanuit functies (bibliotheek, cultuureducatie,
cultuurparticipatie). Dat is positief.
Wat in de voorgestelde aanpak naar onze mening nog ontbreekt is om het onderzoek te
starten met de vraag welke synergie gezamenlijke huisvesting van onderdelen van
BplusC bij andere organisaties zal hebben op programma en organisatie. Van daaruit
kan worden bezien wat dit vraagt van de accommodatie en vervolgens wat het effect is
op de exploitatie. In de aanpak zou daarom wat ons betreft ook meegenomen moeten
worden dat de instellingen zelf nauw betrokken worden bij het onderzoek. Ook zou het
goed zijn om het onderzoek te starten met het bepalen van een ambitieniveau. De
intentie zou moeten zijn om niet alleen te redeneren vanuit kostenbesparingen, maar
ook te komen tot een kwaliteitsverbetering.
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Van belang is verder om op te merken dat in de Startnotitie over huisvesting van
BplusC andere huisvestingsopgaven nog niet benoemd zijn, terwijl daar in onze ogen
wel aanleiding toe is. Daarom adviseren wij het huisvestingsonderzoek naar BplusC uit
te breiden tot een integraal huisvestingsplan voor de Leidse culturele infrastructuur.
Onderzoek Republiq
In 2019 heeft bureau Republiq in opdracht van de gemeente de huisvestingssituatie van
de C6 onderzocht. Belangrijkste conclusies:
● Er is sprake van structurele tekorten op onderhoudsbudgetten in de exploitatie
van culturele instellingen.
● Gemeente en instellingen komen moeizaam met elkaar in gesprek over
huisvesting.
● Geldzorgen leiden tot besparing op onderhoud en dat leidt tot discussies.
● In de portefeuille cultureel vastgoed is sprake van een complex stelsel van
financiële afspraken en verrekeningen.
● Huur stijgt met inflatie, maar de exploitatiesubsidies stijgen niet navenant mee.
● Huurverhogingen zijn een voordeel voor de afdeling Vastgoed, maar zetten
exploitaties van instellingen verder onder druk.
● Er is sprake van wisselende huurregimes, van kostprijsdekkend tot
marktconform.
● Geldzorgen op huisvestingsvlak hollen de primaire taak van de instellingen uit.
● Er is behoefte aan een totaalplan voor huisvesting van het gemeentelijk cultureel
vastgoed.
In het kader van dit Deltaplan Cultuur hebben we Republiq gevraagd met ons mee te
kijken naar een mogelijke herordening van de culturele infrastructuur voor zover het
het gemeentelijk cultureel vastgoed betreft. Centrale vraag aan Republiq: biedt een
herordening van de Leidse culturele infrastructuur reëel zicht op een meer compacte,
kwalitatief betere Leidse culturele infrastructuur tegen structureel lagere
huisvestingslasten, en zo ja: hoe kan dat worden aangepakt?
Republiq heeft ingezoomd op de herhuisvesting van BplusC in de twee cultuurhubs met
respectievelijk Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal en daar een verkennende
doorrekening van gemaakt. Republiq komt tot de conclusie dat deze herhuisvesting
daadwerkelijk kan leiden tot compactere huisvesting van hogere kwaliteit tegen
structureel lagere lasten. Voorwaarde is wel dat de verkoopopbrengsten van
vrijkomende panden bij deze herhuisvesting betrokken kunnen worden. Republiq geeft
aan dat wat voor de twee cultuurhubs geldt ook van toepassing kan zijn op andere
herhuisvestingen en dat er alle aanleiding is om te komen tot een integraal
huisvestingsplan voor de Leidse cultuursector.
Vanzelfsprekend vraagt een herordening van de culturele infrastructuur om een
grondige aanpak, te beginnen met het opstellen van een integraal huisvestingsplan. We
hebben Republiq gevraagd over de opzet hiervan mee te denken. In bijlage 5 doen we
een voorstel voor een onderzoeksopzet om te komen tot een integraal huisvestingsplan.
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Draagvlak instellingen
Een herordening van de culturele infrastructuur dan wel van de gemeentelijke
portefeuille cultureel vastgoed, zoals in het voorgaande aangegeven en te beginnen met
een integraal huisvestingsplan, wordt door de instellingen onderschreven.
6.2 Te onderzoeken opgaven integraal huisvestingsplan
Herhuisvesting Bibliotheek bij Stadsgehoorzaal (B-hub)
Voor de Bibliotheek geldt: ofwel renovatie en upgrading van de bestaande
hoofdvestiging aan de Nieuwstraat ofwel herhuisvesten, waarbij de optie voorligt om in
en nabij de Stadsgehoorzaal gevestigd te worden. Het pand dat dan vrijkomt kan
worden herbestemd dan wel verkocht. De gecombineerde huisvesting van Bibliotheek +
Stadsgehoorzaal biedt zicht op een cultuurhub, waar ‘s avonds voorstellingen kunnen
worden geprogrammeerd en waar overdag ook bibliotheekfuncties kunnen worden
ondergebracht, zoals studie- en flexwerkplekken, vergaderingen, boekpresentaties,
maar ook displays met tijdschriften en boeken. Met de foyer overdag als bibliotheekcafé.
Deze maatregel wordt onderschreven door betrokken instellingen.
Herhuisvesting Cultuureducatie bij Leidse Schouwburg (C-hub)
Een tweede cultuurhub kan ontstaan door het aanbod muziekeducatie (nu gehuisvest in
het pand aan het Rapenburg) te verplaatsen naar/bij de Leidse Schouwburg in het
naastgelegen pand aan de Hazewindsteeg. Dit pand moet worden opgeknapt en
geschikt worden gemaakt voor muziekeducatie (o.a. geluidsisolatie). Een open
verbinding met de schouwburg kan leiden tot dubbelgebruik van de verschillende zalen
in de schouwburg (grote zaal, de Mouterij, de bonbonnièrezaal en de twee foyers).
Wanneer er geen theatervoorstellingen zijn, kunnen deze ruimten door BplusC worden
benut voor voorspeelavonden, afstudeerprojecten, talentenjacht enzovoort. De foyers
kunnen worden benut als aangename verblijfsruimte voor ouders/begeleiders die op
lessende kinderen wachten. Het huidige pand aan het Rapenburg kan worden
herbestemd/verkocht.
Deze maatregel wordt onderschreven door betrokken instellingen.
Functies Muziekhuis Qbus naar Nieuwplaatz en Gebr. de Nobel
De oefencabines en concertfuncties zoals nu gehuisvest in het Muziekhuis kunnen
worden verplaatst naar respectievelijk broedplaats de Nieuwplaatz en (de kleine zaal)
van Gebr. de Nobel. Een deel van de functies van het Muziekhuis gaat ook mee naar de
schouwburg, als onderdeel van de C-hub. De accommodaties van Nieuwplaatz en Gebr.
de Nobel zullen hierop moeten worden aangepast. Het pand van Qbus/Muziekhuis kan
worden herbestemd dan wel verkocht.
Deze maatregel wordt door betrokken instellingen onderschreven.
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Verbeteren cultuuraccommodaties in de wijk
BplusC beschikt over verschillende locaties/accommodaties in de wijken: Huizen van de
Buurt. In de zoektocht naar nieuwe doelgroepen en de verbinding met het sociaal
domein zijn de Huizen van de Buurt van groot belang. Niet alleen voor activiteiten van
BplusC zelf of van de wijkpartner Inclusio, maar ook voor andere partners en
initiatieven in de cultuursector. De Huizen van de Buurt/BplusC als bruggenhoofd van
cultuur in de wijk.
Deze maatregel wordt onderschreven door betrokken instellingen.
Makershuis Theater Ins Blau, herhuisvesten de Veenfabriek, afstoten Scheltema
Theater Ins Blau heeft een plan om te komen tot een Makershuis dat ruimte kan bieden
aan uiteenlopende oefen- en repeteerfuncties voor makers/gezelschappen. De
accommodatie van Theater Ins Blau zou hierop aangepast moeten worden. Het
Makershuis kan onderdak en ondersteuning bieden aan tijdelijke projecten/producties,
maar ook aan vaste huisvesting voor makers en gezelschappen. Wij denken dat de
ambitie van het Makershuis in lijn is met het gedachtegoed van dit Deltaplan Cultuur:
organisaties en initiatieven op basis van functies en synergie bij elkaar brengen, ook
qua huisvesting. In dit geval is de synergie van artistieke, logistieke en organisatorische
aard en wordt versnippering van faciliteiten en menskracht tegengegaan.
Van theatergezelschap De Veenfabriek hebben wij begrepen dat zij zoeken naar betere
huisvesting, mogelijk op een andere plek dan het Scheltemagebouw. Wij geven in
overweging om als onderdeel van het integraal huisvestingsplan te onderzoeken of
herhuisvesting van De Veenfabriek mogelijk is als onderdeel van het gedachte
Makershuis. In deze propositie zou het Scheltemagebouw kunnen worden afgestoten
dan wel verkocht. De opbrengsten kunnen dan betrokken worden bij de realisering van
het Makershuis dan wel herhuisvesting van De Veenfabriek.
Voor deze maatregel is draagvlak bij Theater Ins Blau. De maatregel is (nog) niet
besproken met De Veenfabriek.
Lockdown Leidse Schouwburg?
De Leidse podiuminfrastructuur is omvangrijk. Met de hiervoor genoemde, nader te
onderzoeken (her)huisvestingsopgave zal de podiuminfrastructuur een behoorlijke slag
compacter en efficiënter worden gemaakt. Wanneer mocht blijken dat de beoogde
cultuurhub van BplusC kunsteducatie/muziekonderwijs en Leidse Schouwburg niet
haalbaar is, geven wij in het geval van een slecht-weer-scenario in overweging om te
onderzoeken of de schouwburg gesloten kan worden. Dat zou kunnen in de vorm van
een meerjarige lockdown, in afwachting van betere tijden. Afstoten/verkopen van de
oudste schouwburg van Nederland is wat ons betreft geen serieuze optie. Theater als
kunstvorm is al enkele millennia oud en heeft tal van pandemieën overleefd. At the end
zal dat ook nu weer het geval zijn.
Deze maatregel is aan de orde geweest in het overleg met de Leidse Schouwburg –
Stadsgehoorzaal, waarbij de directeur heeft aangegeven tegen permanente sluiting van
de schouwburg te zijn.
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Hoofdstuk 7 Samenvatting en scenario’s
Naast continuering van het steunpakket zien we drie typen maatregelen om de
coronacrisis het hoofd te bieden:
● maatregelen die betrekking hebben op het functioneren en de wendbaarheid van
de individuele instellingen in de (post)coronatijd, in casu de C6;
● maatregelen die erop gericht zijn de organisatiegraad van het culturele veld te
verhogen;
● maatregelen die betrekking hebben op de kwaliteit en de omvang van de
culturele infrastructuur van Leiden wat betreft de accommodaties: het cultureel
vastgoed.
Op het niveau van wat instellingen individueel kunnen doen om de crisis het hoofd te
bieden hebben we in kaart gebracht wat elk van de C6 al aan maatregelen in gang heeft
gezet en wat zij nog van plan zijn te doen. De maatregelen hebben niet alleen
betrekking op het besparen van kosten, het zoeken naar alternatieve verdienmodellen,
het voorsorteren op wanneer de crisis weer voorbij is, maar ook op het zoeken naar
nieuwe vormen van aanbod en publieksbereik die in de anderhalvemetersamenleving
wel mogelijk zijn. In onze waarneming zijn de instellingen goed bezig en doen zij wat in
hun vermogen ligt; wij zien geen substantiële maatregelen die over het hoofd zijn
gezien. Wel zien wij mogelijkheden om programmering en accommodaties nog beter
coronaproof te krijgen en nieuwe doelgroepen aan te boren, gebruikmakend van de
inzichten die landelijk worden aangereikt vanuit de fieldlabs zoals geïnitieerd door de
Raad voor Cultuur en de fieldlabs Back to Live, die recent zijn gestart voor grootschalige
publieksevents.
Met de veelheid aan instellingen, organisaties en initiatieven kent Leiden een zeer
gevarieerd cultureel bestel. Dat is een kwaliteit. Tegelijkertijd zien we dat instellingen
overwegend co-existeren en dat er van structurele samenwerking nog onvoldoende
sprake is. Daar ligt een kans. Het voorstel is om te komen tot een
samenwerkingsverband van de C6. Dit samenwerkingsverband kan zich richten op:
● ontwikkelen van een stedelijk programma ‘Je leert het in Leiden’, inspelend op
het Leidse DNA als stad van kennis en cultuur. Met eigen producties en daardoor
stimuleren van het makersklimaat;
● aanboren van nieuwe doelgroepen, ook in lijn met het cultuurbeleid Kracht van
de Stad en met name in het sociaal domein;
● samen optrekken in de invoering, monitoring en bijstelling van maatregelen om
programmering en accommodaties coronaproof te krijgen.
Om de organisatiegraad van het Leidse culturele bestel te verhogen stellen we verder
voor:
● af te zien van de aanbesteding van onderdelen van BplusC. Dit is niet meer van
deze tijd en werkt juist versnippering in de hand;
● ingeval de coronacrisis zich onverhoopt verdiept en langer aanhoudt: een
reorganisatie van de Leidse podia. Althans, om de mogelijkheden van
samenvoeging te onderzoeken.
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Het derde type maatregel heeft betrekking op de culturele infrastructuur wat betreft de
accommodaties. Leiden heeft aantoonbaar een omvangrijke culturele infrastructuur met
relatief veel accommodaties. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bevat 21
cultuurpanden met in totaal ruim 50.000 m2 bvo. In het bijzonder valt op dat Leiden
relatief veel musea en podia kent. Deze rijke en gevarieerde culturele infrastructuur is
een kwaliteit; Leiden is een echte cultuurstad en onderscheidt zich daarmee van veel
andere steden. Het is evenwel de vraag of zo’n grote infrastructuur op termijn houdbaar
is. Wij denken van niet. Daarom stellen we voor om te komen tot een herordening van
de culturele infrastructuur, te beginnen met het maken van een integraal
huisvestingsplan. Met als inzet: een meer compacte culturele infrastructuur van hogere
kwaliteit. En: minder geld naar stenen en meer voor de inhoud.
In een integraal huisvestingsplan geldt voor elk van de te onderzoeken
huisvestingsopgaven dat eerst in overleg met betrokken instellingen een ambitieniveau
en een programma van eisen moeten worden opgesteld vanuit de inhoudelijke
vraagstelling:
● Welke functies kunnen goed gecombineerd worden? Is dubbel ruimtegebruik
mogelijk?
● Hoe kunnen accommodaties en de inrichting worden aangepast om gemakkelijk
in te spelen op uiteenlopende vormen van kunstproducties en publiekscapaciteit,
passend bij steeds weer wisselende maatregelen in de anderhalvemetersamenleving?
● Hoe kan herhuisvesting leiden tot aantrekkelijke accommodaties voor het
publiek? Tot plekken waar je graag wilt zijn? Om cultuur te beleven, zelf te
beoefenen en veilig elkaar te ontmoeten zodra dat weer kan?
Verder adviseren wij om in het kader van het integraal huisvestingsplan per opgave niet
alleen te kijken naar de huisvesting, maar ook naar effecten op programmering,
organisatie en exploitatie.
Expertbureau Republiq heeft met ons meegekeken naar de vraag of er een substantieel
positief financieel effect te verwachten is van een herordening van het cultureel
vastgoed zoals voorgesteld. Het antwoord is volmondig: ja. Om de herordening van het
cultureel vastgoed mogelijk te maken zullen opbrengsten van vrijkomende panden hard
nodig zijn om noodzakelijke investeringen in betere huisvesting te bekostigen. De
herordening van het cultureel vastgoed moet ook leiden tot structureel lagere
huisvestingslasten. Hiermee kunnen bestaande tekorten op onderhoudsbudgetten
worden weggewerkt. Wat er verder op termijn overblijft aan besparing aan
huisvestingslasten is nodig om meer financiële ruimte te creëren voor programmering.
Ook dat laatste is van belang want eerder onderzoek van bureau Republiq geeft aan dat
de grote culturele instellingen relatief weinig subsidie beschikbaar hebben voor
programmering in vergelijking met collega-instellingen elders in het land.
Het aanwenden van opbrengsten uit verkoop van cultuurpanden voor verbeteringen van
de culturele infrastructuur is mogelijk niet conform het gemeentelijk vastgoedbeleid.
Wij geven in overweging in dit geval af te wijken van het beleid; nood breekt wetten.
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Dat geldt voor ook voor het structureel vrijspelen van huisvestingsbudget ten behoeve
van meer ruimte voor culturele programmering.
De drie typen maatregelen die wij voor het Deltaplan Cultuur in overweging geven
kennen een onderlinge samenhang. Wij denken dat met het geheel aan maatregelen
niet alleen de Leidse cultuursector kan worden omgevormd tot een toekomstbestendig
geheel aan accommodaties en organisaties, maar dat er ook een inhoudelijk perspectief
geboden wordt om het culturele klimaat in Leiden van nieuwe impulsen te voorzien.
‘Minder geld in stenen, meer voor inhoud’ is de centrale boodschap van dit Deltaplan.
De door ons voorgestelde maatregelen vatten we samen in twee hoofdscenario’s:
● Scenario De Crisis voorbij (het gunstige scenario);
● Scenario De Crisis houdt aan (het ongunstige scenario).
Onder het scenario De Crisis voorbij vallen wat ons betreft de volgende maatregelen:
● Herordening cultureel vastgoed; integraal huisvestingsplan alle onderdelen
BplusC:
o B-hub: Bibliotheek bij Stadsgehoorzaal;
o C-hub: Muziekeducatie bij Leidse Schouwburg;
o herhuisvesten pop bij Gebr. de Nobel;
o herhuisvesten oefencabines bij Nieuwplaatz;
o verbeteren Huizen van de buurt.
● Herordening culturele bestel; optimaliseren organisatiegraad:
o opzetten samenwerkingsverband C6 ten behoeve van stedelijke
programmering ‘Je leert het in Leiden’ en meer verbinding met sociaal
domein voor nieuwe doelgroepen;
o geen aanbesteding, maar reorganisatie en hercontractering
vrijetijdsaanbod BplusC.
● Maatregelen op instellingsniveau:
o continueren bestaande steunpakket gemeente;
o uitvoeren maatregelenpakket conform voorstel van de instellingen.
Onder het scenario De Crisis houdt aan vallen wat ons betreft de volgende
maatregelen:
● Alle maatregelen zoals genoemd onder De Crisis voorbij, aangevuld met:
● Herordening cultureel vastgoed; door middel van een integraal huisvestingsplan
te onderzoeken:
o herhuisvesting de Veenfabriek bij Theater Ins Blau;
o afstoten gebouw Scheltema;
o meerjarige lockdown Leidse Schouwburg ingeval C-hub niet doorgaat.
● Herordening culturele bestel; optimaliseren organisatiegraad:
o (onderzoek naar) samenvoegingen grote podia tot één organisatie (Leidse
Schouwburg – Stadsgehoorzaal + Gebr. de Nobel + Theater Ins Blau).
Denkbaar is om een tussenscenario te benoemen waarin een elementen uit de twee
hoofdscenario’s samen worden genomen.
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Bijlage 1 Kerngegevens C6
De Lakenhal
Kengetallen over 2019
Beschrijving
Rechtsvorm
Locatie
Kernactiviteiten
Bezoekers
Doelstellingen vanuit
gemeente (UVOK)
Doelgroepen

Fte
Vrijwilligers
Nettoverlies COVID
Compensatie
gemeente Leiden
Huisvestingslasten

Museum De Lakenhal is het museum voor kunst, kunstnijverheid en
geschiedenis van de stad Leiden.
Onderdeel van gemeentelijke organisatie
Binnenstad
Exposities, evenementen, verhuur, kunstprojecten, educatie, winkel en horeca
105.000 (heropening 20 juni 2019)
Beheer en toegankelijk maken collectie, 85.000 bezoekers jaarlijks, aantal
tentoonstellingen, financiële huishouding, inpassing gemeentelijk beleid
1.
cultuurliefhebbers
2.
families met kinderen van 6-12 jaar
3.
publiek uit Leiden en regio
4.
(inter)nationale cultuurtoeristen
5.
onlinebezoekers
6.
scholieren in primair en voortgezet onderwijs
7.
special guests:
- doven & slechthorenden
- blinden & slechtzienden
- mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel
- getalenteerde kinderen
47,8 (iedereen)
35 vrijwilligers
€ 450.000 (raming)
€ 335.000
€ 1.550.000

BplusC
Kengetallen over 2019
Beschrijving
Rechtsvorm
Locatie
Kernactiviteiten
Bezoekers

Doelgroepen

Doelstellingen vanuit
gemeente (UVOK)
Fte
Vrijwilligers
Nettoverlies COVID
2020

Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur in Leiden e.o.
Stichting(?)
Diverse eigen en met partners gedeelde locaties binnen de gemeente Leiden en
daarbuiten
Bibliotheekdiensten, kunst- en cultuureducatie, onderwijs, amateurkunst,
ontmoeting en debat
Totaal aantal leerlingen en cursisten: 9.950
Aantal deelnemers binnenschools: 68.688
Totaal aantal uitleningen: 890.898
Totaal aantal bezoekers: 953.185
focus op specifieke doelgroepen: jeugd tot 21 jaar, minder draagkrachtigen,
laaggeletterden, inburgeraars;
focus op taalontwikkeling en bevordering van participatie, onder meer via
een vernieuwd aanbod van cursussen en andere activiteiten;
versterken van de aanwezigheid in de wijken.
BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van (de regio) Leiden actief te
verrijken met kennis, kunst en cultuur, op basis van de Toekomstvisie BplusC,
vastgesteld door de gemeenteraad op 21 april 2016
79,84
Ca. 110
Aanpassing dienstverlening BplusC aan beperkende coronamaatregelen en
bezuinigingsmaatregelen:
€ 234.000
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Declaratie 2020 Gemeente Leiden € 107.557
Regio gemeenten € 25.483
Ontvangen compensatie van gemeente Leiden 2020 € 106.591

Exploitatiesubsidie
Huisvestingslasten
Eigen vermogen
(besteedbaar)
Update n.a.v.
Conclusie Republiqrapport

Zie Aanvraag tijdelijke regeling compensatiebudget Cultuur en coronaschade
2020 en Aangepaste begroting 2021 corona
€ 6.240.640 (€5.558.766 van de gemeente Leiden)
€ 1.956.434
€ 273.389
De problematiek bij BplusC richt zich vooral op de toekomst. De afgelopen jaren
blijft het tekort redelijk beperkt, onder meer omdat – in overleg met de
gemeente – een deel van het onderhoud niet uitgevoerd is. Er is sprake van
achterstallig onderhoud en BplusC voorziet een investeringsopgave voor de
komende jaren van ca. € 7,7 miljoen.
In 2019 is een globale schatting gemaakt van de te verwachten jaarlijkse
impact op de begroting van het uitvoeren van het huurdersonderhoud. Deze
schatting was gebaseerd op drie panden in het centrum van Leiden, te weten
Nieuwstraat, Volkshuis en een nieuw te bouwen muziekpand. De schatting van
het uitvoeren van het huurdersonderhoud voor deze drie panden was circa €
375.000.
Het onderzoek wees verder uit dat BplusC € 267.000 minder uitgeeft aan
facilitaire ondersteuning en ICT dan conform de NEN-norm te verwachten is.
De maximale jaarlijkse impact op de begroting zou dan in een toekomstige
situatie kunnen uitkomen op een tekort van ca. € 642.000.
De huidige begroting biedt hiervoor geen ruimte en het eigen vermogen is niet
voldoende om deze investeringen te kunnen dragen. Dit is echter slechts een
theoretische berekening zolang er geen besluitvorming is over de toekomstige
huisvesting van BplusC in het centrum van Leiden en/of over het aanpassen aan
de NEN-norm van de uitgaven voor facilitaire ondersteuning en ICT.
De huidige situatie t.o.v. de inschattingen uit 2019 is flink veranderd:
- De mogelijkheden worden onderzocht van twee (nieuw te ontwikkelen of te
herontwikkelen) locaties voor BplusC in het centrum. Nieuwbouw voor muziek is
vooralsnog van de baan.
- BplusC geeft geen extra geld uit voor facilitaire ondersteuning en ICT.
Het theoretische tekort van € 642.000 geeft dan ook niet langer een reëel
toekomstbeeld en zal herberekend moeten worden op basis van de huidige te
onderzoeken huisvestingsscenario’s.
BplusC ontvangt ten opzichte van vergelijkbare instellingen relatief weinig
subsidie (t.o.v. de totale opbrengsten) en de huisvestingskosten ten opzichte
van de totale kosten zijn ook relatief laag.
Vanuit gemeentelijk oogpunt is de verhuur aan BplusC kostendekkend. De
uitgaven van de gemeente aan panden van BplusC zijn beperkt; het merendeel
van de kosten bestaat uit kapitaallasten.

Theater Ins Blau
Kengetallen over 2019
Beschrijving
Rechtsvorm
Locatie
Kernactiviteiten

Theater Ins Blau is een vlakkevloertheater met een productiehuis.
Stichting
Binnenstad
faciliteren van theaterprogramma;
faciliteren van danslessen, theaterlessen en workshops;
culturele en zakelijke verhuur;
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faciliteren van talentontwikkeling in productiehuis;
organisatie ‘FAT-festival’.
52.646
aanbieden van een breed en divers cultuuraanbod met meer kwaliteit en
vernieuwing en een regionaal bereik;
bevorderen van de culturele levendigheid en culturele identiteit van de
stad;
realiseren van een culturele ontwikkeling die past bij Leiden als ‘Stad van
Ontdekkingen’.
Inwoners Leiden en omgeving, theaterliefhebbers, (amateur-)podiumkunstenaars, jongeren/studenten, kinderen en hun familie
5,1
14
?
€ 79.160

Bezoekers
Doelstellingen vanuit
gemeente (UVOK)

Doelgroepen
Fte
Vrijwilligers
Nettoverlies COVID
Compensatie
gemeente Leiden
Exploitatiesubsidie
Huisvestingslasten
Eigen vermogen
(besteedbaar)
Conclusie Republiqrapport

€ 290.308 (waarvan € 263.637 van de gemeente Leiden)
€ -102.227
€ -46.691
De exploitatie van Theater Ins Blau leunt voor een belangrijk deel op de
commerciële (niet-gesubsidieerde) activiteiten. De opbrengsten uit die
activiteiten worden gebruikt voor dekking van de gesubsidieerde activiteiten en
de overige kosten, waaronder huisvesting. Vergeleken met vergelijkbare
instellingen ontvangt Theater Ins Blau relatief weinig subsidie (ten opzichte van
de totale opbrengsten). Er is sprake van achterstallig onderhoud en daarnaast
voorziet Theater Ins Blau een duidelijke investeringsopgave voor de komende
jaren. De exploitatie laat geen ruimte om invulling te geven aan achterstallig
onderhoud of de investeringsopgave.
Vanuit gemeentelijk perspectief is de verhuur van Theater Ins Blau
kostendekkend. De kosten bestaan grotendeels uit kapitaallasten en die
worden gedekt door de opbrengsten uit verhuur.

De Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal
Kengetallen over 2019
Beschrijving
Rechtsvorm
Locatie
Kernactiviteiten
bezoekers
Doelstellingen vanuit
gemeente (UVOK)

Doelgroepen

Fte
Vrijwilligers

Schouwburg en concertzaal
Stichting
Twee monumentale panden in de binnenstad
Toneel-, dans-, muziek- en cabaretprogrammering, evenementen, debatten,
theatercolleges, educatie, zakelijke verhuur, horeca
171.185
De activiteiten en prestaties van de stichting dragen bij aan de volgende
gemeentelijke beleidsdoelen:
aanbieden van een breed en divers cultuuraanbod met kwaliteit en
vernieuwing en een regionaal bereik;
bevorderen van de culturele levendigheid en culturele identiteit van de
stad;
realiseren van een culturele ontwikkeling die past bij Leiden, als ‘Stad van
Ontdekkingen’.
bezoekers van professionele voorstellingen, in alle genres;
deelnemers aan congressen en symposia;
beoefenaars van amateur-podiumkunsten;
bezoekers van amateur-podiumkunsten;
bezoekers van dansfeesten, speciale evenementen, bedrijfsbijeenkomsten.
36
25
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Nettoverlies COVID
Compensatie
gemeente Leiden
Exploitatiesubsidie
Huisvestingslasten
Eigen vermogen
(besteedbaar)
Conclusie Republiqrapport

?
€ 112.014
€ 2.403.490
€ 1.104.471
€ 28.656
De exploitatie van de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal staat onder druk.
De afgelopen jaren is de exploitatie niet sluitend gebleken (met uitzondering
van 2017). De huisvestingskosten stijgen de afgelopen jaren, maar tonen een
trend die vergelijkbaar is met de andere kosten en opbrengsten. De subsidie die
de culturele instelling ontvangt is de afgelopen jaren niet of nauwelijks
toegenomen, in tegenstelling tot andere kostenposten. Dit beeld wordt
ondersteund in de vergelijking met andere instellingen. De huisvestingkosten
zijn niet hoger dan bij vergelijkbare instellingen; wel blijft de ontwikkeling van
de subsidie achter.
Kijkend naar de toekomst voorziet Leidse Schouwburg – Stadsgehoor- zaal een
aantal forse financiële opgaven. Zo is de afgelopen jaren niet al het
noodzakelijke onderhoud uitgevoerd en is er achterstallig onderhoud ontstaan.
Tot 2030 voorziet de instelling een totale investering van circa € 11 miljoen
(ongeveer € 3,7 mln. voor MJOP Inventaris, ongeveer € 2,5 mln. voor MJOP
Gebouwen, ongeveer € 2,6 mln. voor jaarlijks onderhoud en ongeveer € 2,2
mln. voor MJIP).
Ook vanuit gemeentelijk perspectief is er sprake van een tekort. De verhuur is
de afgelopen jaren niet kostendekkend gebleken (met uitzondering van 2017).
Het tekort bedraagt circa € 250.000 tot € 300.000 per jaar.

Pieterskerk Leiden
Kengetallen over 2019
Beschrijving

De Stichting Pieterskerk Leiden (SPL) is eigenaar van het rijksmonument. Daarmee is
de SPL verantwoordelijk voor het behoud en onderhoud van het monument. Om het
structurele onderhoud en de ontsluiting van het monument te kunnen garanderen, is
de SPL voor het overgrote deel afhankelijk van het genereren van eigen inkomsten.
Hiervoor worden commerciële en culturele activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd
op commerciële basis.
Rechtsvorm
Stichting
Locatie
Binnenstad Leiden
Kernactiviteiten
Museale ontsluiting (tentoonstelling, monumentale rondleidingen, etc.), culturele en
academische manifestaties, commerciële verhuringen (diners, congressen, etc.).
Daarnaast beschikt de Pieterskerk Leiden over een escaperoom en een short-staylocatie in de voormalige kosterswoning (Villa Rameau).
Ook is de Pieterskerk Leiden een erkend leerbedrijf binnen de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Bezoekers
Circa 100.000-120.000
Doelstellingen vanuit
een bijdrage leveren aan een breed, divers en kwalitatief cultureel aanbod;
gemeente (UVOK)
monument en podium, dat Lelden nationaal en internationaal op de kaart zet;
bezoekers trekken en in samenwerking met andere stadspartners werken aan
activiteiten in de stad;
podium zijn voor geoormerkte amateurkunst (m.n. drie grote Leidse koren) zijn
en dienen als decor voor culturele activiteiten;
speciale aandacht hebben voor jongeren en anderstaligen (expats, buitenlands
studenten en toeristen).
Doelgroepen
Alle doelgroepen
Fte
6,5 fte vast personeel (ca. 40 oproepkrachten en freelancers)
Vrijwilligers
50
Nettoverlies COVID
?
Compensatie gemeente € 166.060
Leiden
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Onderhoudssubsidie
Gemeente Leiden
Culturele subsidie
Gemeente Leiden
Onderhoudssubsidie
Rijk (SIM)
Huisvestingslasten &
onderhoud
Eigen Vermogen
(besteedbaar)

€ 75.000
€ 51.000 (2021)
€ 23.000 (jaarlijks 2019-2024)
€ 269.500 (2019)
€ 109.500 (2019)

Gebr. de Nobel
Kengetallen over 2019
Beschrijving

Poppodium

Rechtsvorm

Stichting

Locatie

Monumentale gevel van oud fabriekspand aan de Marktsteeg in Leiden met
daarachter twee nieuw gebouwde (2014) popzalen met een capaciteit van
respectievelijk 850 (na verbouwing in zomer 2020; was 750) en 200.

Kernactiviteiten

Organisatie van concerten, dance en andere popgerelateerde
publiekstoegankelijke producties.

Bezoekers

De afgelopen 5 jaar: 70.000 tot 80.000 bezoekers per jaar

Doelgroepen

In popcultuur geïnteresseerd publiek van alle leeftijden

Doelstellingen vanuit
gemeente (UVOK)

Bijdrage aan de ambities van de gemeente Leiden en het leveren van een
belangrijke bijdrage aan het Leidse cultuuraanbod met (pop)muziek

Fte

Voor de COVID-19-pandemie bestond het vaste team van Gebr. de Nobel
uit 11 fte. In de zomer van 2020 is met het oog op de langdurige
gedwongen sluiting personeel ontslagen, waardoor er op dit moment 3,8
fte in dienst is.
Na de COVID-19-pandemie voert Gebr. de Nobel een reorganisatie door en
schaalt ze de personele bezetting op naar 9 fte. Na de personele
reorganisatie verwacht Gebr. de Nobel de totale personeelslasten met €
80.000 - € 90.000 per jaar omlaag te brengen.

Vrijwilligers

Voor de COVID-19-pandemie: 200-150 vrijwilligers

Nettoverlies COVID

Gemeente Leiden ontvangt hiervan regelmatig een update.

Compensatie
gemeente Leiden

€ 170.000

Onderhoudssubsidie

Deel van € 742.594 (totaalbedrag subsidies)

programmasubsidie

Deel van € 742.594 (totaalbedrag subsidies)

Huisvestingslasten

€ -433.049

Eigen Vermogen
(besteedbaar)

€ -50.000 (negatief EV)
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Conclusie Republiqrapport

De exploitatie van Gebr. de Nobel staat sinds de opening onder druk. De
afgelopen 5 jaar heeft Gebr. de Nobel vier keer een negatief resultaat
behaald en het eigen vermogen is circa € 50.000 negatief. Aan het pand
worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd die moeten bijdragen aan
een betere exploitatie. Kosten gaan hier voor de baat uit; voor de
investeringen heeft Gebr. de Nobel geld geleend of gaat zij dit nog doen
van de gemeente Leiden. In vergelijking met andere (vergelijkbare)
instellingen ontvangt Gebr. de Nobel relatief weinig subsidie (t.o.v. de
totale opbrengsten). Ook is de ontwikkeling van de subsidie de afgelopen
jaren achtergebleven. De huisvestingskosten (t.o.v. de totale kosten) zijn
in lijn met die van vergelijkbare instellingen.
Vanuit gemeentelijk perspectief is de verhuur van Gebr. de Nobel niet
kostendekkend. De afgelopen jaren bedroeg het jaarlijkse tekort circa €
150.000 tot € 300.000 per jaar.
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Bijlage 2 Omvang culturele infrastructuur
Overzicht cultureel vastgoed in gemeentelijk eigendom

Benchmark podia
In 2019 heeft BMC een benchmark uitgevoerd naar de omvang van de podiuminfrastructuur van de gemeente Delft, in vergelijking met die van Dordrecht,
Maastricht, Haarlem, Deventer en … Leiden. De selectie van de steden is tot stand
gekomen op basis van onder andere inwoneraantal, bevolkingssamenstelling en
historiciteit. We laten hieronder de capaciteit van de desbetreffende voorzieningen zien
en voor Deventer, Dordrecht en Delft ook het aantal bezoekers.
Ter nuancering vooraf dient te worden gezegd dat je bij het vergelijken van steden bij
voorbaat al te maken hebt met diverse ongelijksoortige omstandigheden, zoals het
verzorgingsgebied van een instelling, maar ook de ambities en het profiel van een stad.
Zo is het inwoneraantal van Maastricht weliswaar vergelijkbaar met dat van Leiden,
maar de populatie in de regio rondom Maastricht ligt veel lager. We zijn om die reden
terughoudend met het trekken van te stevige conclusies.
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Toelichting cijfers vooraf:
● De aantallen hebben betrekking op uitvoering en niet op beoefening.
Oefenruimtes, studio’s en dergelijke voor amateurkunstenaars zijn dus buiten
beschouwing gelaten.
● Bij voorzieningen met een multidisciplinair aanbod is naar het aantal plaatsen in
theateropstelling (stoelen) gekeken. Vaak is er in een concertopstelling (zit- en
staanplaatsen) ruimte voor meer bezoekers. Zalen die enkel muziek
programmeren worden meegeteld op basis van het aantal plekken staand.
● Er is alleen gekeken naar indoorfaciliteiten. In enkele gevallen wordt ook het
buitenterrein benut voor festivals, maar dit valt buiten de scope (en is ook vaak
lastig in beeld te brengen).
● Ruimtes zoals cafés/foyers et cetera die enkel zijn bedoeld voor verhuringen en
niet voor culturele programmering zijn ook buiten de inventarisatie gelaten.
● De cijfers zijn als gezegd in 2019 op papier gezet, dus ze zijn representatief voor
de situatie van 2017/2018. Alleen de cijfers uit Leiden komen uit 2021. Op
Haarlem na hebben alle gemeenten ons voorzien van feedback op de verzamelde
gegevens.
● Bij de bezoekersaantallen hebben we in Leiden louter de cijfers opgenomen van
de Stadsschouwburg/Leidse schouwburg, Theater Ins blau en Gebr. de Nobel
(als onderdeel van de C6).
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Zoomen we in op het aantal inwoners per stoel/staanplaats, dan valt op dat dit in
Leiden het laagst is: 36. Met andere woorden, de stad heeft relatief veel stoelen. In
Delft en Deventer komt dit aantal het hoogst uit, met respectievelijk 55 en 58 inwoners
per plek. In Maastricht (42), Dordrecht (43), Haarlem (44) komt het al meer in de buurt
van Leiden. Tegelijkertijd hebben de podiumkunstinstellingen in Leiden het bereik en
absorptievermogen om met het relatief hoge aantal stoelen veel bezoekers te trekken:
ruim meer dan twee keer zo veel als steden zoals Deventer, Delft en Dordrecht.
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Bijlage 3 Maatregelen per instelling
(ingevulde formats)
Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal
Reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten

Productdifferentiatie

●
●
●

De LS en SGZ als
trouwlocatie
Grand Café van ‘t Huis
Kleintje
Stadsgehoorzaal/
Kleintje Schouwburg/
Leidse Geluiden

Nieuwe
doelgroepen

●

Leidse Geluiden (jazzliefhebbers)

Technologische
kansen

●

Livestreams van
voorstellingen en
concerten

Ruimtelijk
ontwerp

●

Studieruimte

Fair practice

Overig

●
●

Donatieactie Strik een
Stoel
Inzet op
procescommunicatie
naar cultuurliefhebbers

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of indicatief
bedrag)

Maatregelen/ideeën
om lasten te verlagen

Meer en divers
publiek

●

Artiesten
platform
blijven geven

●

Meer
betrokken
heid in
Leiden,
€ 20.000
De
bondgenoten
en vaandeldragersgroep is
gegroeid van
318 naar 345
bondgenoten

●

●

●

●
●

●
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Beoogd effect
(kwalitatief
en/of indicatief
bedrag)

Afschaffing ‘grote’
brochure van 134
pagina’s, inzet van
digitale brochure en
2 x minimale
papieren folders van
30/36 pagina’s.
Afscheid van zzp’ers,
afbouwen flexpool en
niet verlengen van
niet-essentiële
tijdelijke
arbeidscontracten
Organisatiebrede
inzet van personeel
Voorstelling
gerelateerde
arbeidsuren
teruggebracht
Contracten met
leveranciers
teruggebracht

●

●

●

●

Besparing van
minimaal €
10.000
jaarlijks,
minder milieubelastend
Besparing
marketingkosten van
€ 78.000
Besparing van
€ 32.000 op
overige
bedrijfskosten
Besparing op
loonkosten van
€ 540.000

Nog uit te voeren maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten

Productdifferentiatie

●

●
●

Nieuwe
doelgroepen

●
●

Technologische
kansen

●

●
Ruimtelijk
ontwerp

-

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)

Livestreams van
voorstellingen en
concerten en
congressen
Schaalvergroting Grand
Café
Leidse coproducties
(o.a. Iftar) en ruimte
voor programmering
van actualiteit

Meer en divers
publiek

Jeugd en jongeren (alle
opleidingsniveaus)
Leidenaren met een
migratieachtergrond

Meer en divers
publiek

Nieuwe manieren om
publiek
gepersonaliseerd te
bereiken via nieuwe
website
Investering in materiaal
en opleidingen

Optimalisatie
e-commerce

Investering in
(café)meubilair
Stadsgehoorzaal in
brede zin

Flexibeler en
efficiënter
gebruik van
ruimtes

Maatregelen/ideeën om
lasten te verlagen

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Fair Practice

Kanttekening Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal:
Bij het lezen van de maatregelen moet men zich wel realiseren dat de werkelijkheid van
onze theater- en congresactiviteiten en daarmee het verdienmodel zoals wij dat voor
corona kenden volledig onderuitgehaald is. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen
onze activiteiten al dan niet terug groeien naar een pre-coronawerkelijkheid. Voor
nieuwe activiteiten is het niet zo zinnig om indicatieve bedragen te noemen, omdat
geen van de maatregelen apart of samen vooralsnog tot een positief bedrijfsresultaat
zullen leiden. Het gaat in dit overzicht om maatregelen waarvan nog niet gezegd kan
worden of ze tijdelijk of structureel zullen zijn en dus ook niet wat het duurzame effect
op de bedrijfsvoering zal zijn. Ook moet worden opgemerkt dat het terugbrengen van
de geplande investeringen met 72% uiteindelijk een negatief effect op de
bedrijfsvoering zal hebben (gebouw- en activiteitgerelateerd).
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Museum De Lakenhal
Reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Maatregelen/ideeën
om lasten te verlagen

Productdifferentiatie

Verschuiving van gebouwgeoriënteerd aanbod naar
contentgeoriënteerd aanbod.
Hierbij gelijkmatiger
verdeling over drie kanalen:
in museum
in de stad
thuis (digitaal)
Verlenging van huidige
tentoonstelling Claudy
Jongstra

Groter bereik en ook
meer gedifferentieerd
bereik

Schrappen van één
tentoonstelling uit
programmering 2021

Nieuwe
doelgroepen

Als in 2019, maar met nog
meer nadruk op stad/
regionale bezoekers en
vermindering internationale
cultuurtoeristen
Nog actiever aanbod voor/
met bestaande relaties
(vrienden en mecenaat)

Groter bereik en
relevantie voor lokale
gemeenschap
en meer
herhaalbezoek en
versterken van
ambassadeurs
museum

Technologische
kansen

Onlineaanbod:
- meer en andere digitale
content,
mogelijkheden om
bijeenkomsten te streamen,
digitale thuisatelieropdrachten

Groter digitaal bereik:
niet alleen tijdens
lockdown of periode
van beperkte
bezoekersaantallen,
maar ook door
aanboren van nieuwe,
wellicht jongere
doelgroepen, die
meer digitaal
georiënteerd zijn

Ruimtelijk
ontwerp

Aparte kassa buiten

Beter organiseren
bezoekflow i.v.m.
coronamaatregelen

Fair Practice

Kunstopdrachten aan zzp’ers
(docenten en rondleiders)
doorbetaald

Ondersteunen van
kunstenaars en
zzp’ers in culturele
sector tijdens zware
tijden i.v.m. corona

Overig

-
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Beoogd
effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)
Lagere
kosten

Beter ROI door
langere duur expositie

Minder drukwerk

Breder inzetten van
personeel,
verminderen inzet
externe inhuur,
meer thuiswerken/
minder werkplekken
nodig

Benutten
vrije
capaciteit,
lagere
kosten,
betere
spreiding,
lagere kosten

Nog uit te voeren maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten

Productdifferentiatie

Onderzoeken aanbod in de
stad met lokale partners
Uitschrijven Open Call voor
creatieve makers en
denkers in de stad en land

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)

Maatregelen/ideeën om
lasten te verlagen

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)

Herzien
-

Gezond
businessmodel,
ook bij minder
fysieke
bezoekers

Lokaal bereik
en participatie
van publiek

Nieuwe
doelgroepen
Technologische
kansen

Onlineplatformen aanpassen
aan contentgeoriënteerd
aanbod (zie boven):
- nieuwe website
- verbeteren app
- meer en andere digitale
content

Meer
relevantie voor
mensen ‘thuis’

Fair Practice

Duurzamer maken van al
bestaande lokale
samenwerkingen en nieuwe
samenwerkingen in
culturele sector aangaan

Groter bereik
door koppelen
diverse
achterbannen,
efficiënte op
praktische
uitvoering

Overig

Herzien fondsenwerving en
sponsoringsbeleid

Ruimtelijk
ontwerp

businessmodel voor
events
rondleidingen ed.
horeca
winkel

Gebr. de Nobel
Reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën
om baten te vergroten

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Productdifferentiatie

De verbouwing van de
grote zaal heeft de
capaciteit ervan
uitgebreid van 750 naar
850 bezoekers. Met deze
capaciteitsuitbreiding
kunnen meer grotere
bands naar Leiden
worden gehaald.

Bekendere bands
(grotere/bekendere
namen) zijn beter
verkopende bands,
waardoor de
bezoekersaantallen in
totaliteit stijgen.

De financiering van deze
verbouwing is gedaan via
een lening bij de
gemeente Leiden
(kapitaallasten € 8.000
per jaar).
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Maatregelen/ideeën
om lasten te verlagen

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Nieuwe
doelgroepen
Technologische
kansen

Ruimtelijk
ontwerp

Met investeringen die we
in 2019 hebben gedaan
zijn we beter in staat om
te monitoren hoe – en
waar – het personeel bij
de verschillende
producties kan worden
ingezet. We kunnen nu
al naar gelang de drukte
van het moment veel
adequater personeel open afschalen. Daarmee
kunnen de
personeelslasten beter
worden beheerd.
De verbouwing van de
grote zaal heeft ook de
horeca veel beter
bereikbaar gemaakt voor
het in de grote zaal
aanwezige publiek.

Efficiëntere
personeelsbezetting
per productie. Met
behoud van een goed
serviceniveau lagere
personeelslasten.

Hogere horecaomzet
en een beter
rendement op de
concerten

Fair Practice
Overig
Rol gemeente
Tot slot: welke
rol zie je hier
voor de
gemeente?

Wij doen investeringen in het pand om de capaciteit en horecaomzet te verbeteren. We lenen dit
geld van de gemeente. De gemeente zou (als eigenaar van het pand) de verbeteringen die wij in het
pand aanbrengen ook kunnen financieren, want daarmee wordt het poppodium in Leiden ook
toekomstbestendiger. Met een beter exploitatierendement komt er ook minder druk te staan op
financiële support van het poppodium vanuit de gemeente.

Nog uit te voeren maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Productdifferentiatie

Korte termijn:
1. Zodra de sportscholen
weer open mogen, gaan
we in samenwerking met
lokale DJ’s work-out
(gyms) organiseren met
COVID-19-beperkingen.
2. Hetzelfde idee gaan we
uitwerken voor yoga.

1. Activiteiten korte
termijn en
financiële
ondersteuning
werkloze zzp’ers

Lange termijn:
3. We zijn bezig een plan te
ontwikkelen om ook de
foyer te verbouwen. Doel
van deze verbouwing is
het langer ‘vasthouden’
/binnenhouden van het
publiek zowel voor- als nahet concert.
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2. Idem

3. Verbeteren
horecaomzet/rendement
concerten

Maatregelen/ideeën
om lasten te verlagen

Beoogd
effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)

Voor de financiering van
deze verbouwing willen we
net als voor de grote zaal
een lening afsluiten bij de
gemeente Leiden.
Nieuwe
doelgroepen

●

We willen de foyer
ingrijpender (maar helaas
ook duurder) verbouwen
dan de plannen waar we
nu mee bezig zijn.
Hierdoor wordt het aantal
m2 waarmee we geld
binnen kunnen brengen
verder versterkt, maar
bovenal biedt een
ingrijpende verbouwing
veel meer mogelijkheden
om makers (die over het
algemeen over weinig geld
beschikken) een plek in
Gebr. de Nobel te bieden
tegen een zeer redelijk
tarief. Hothouse en de X
zouden hier goed mee
geholpen kunnen worden.

Technologische
kansen

Opname livestreams (we
stimuleren iedereen die bij ons
een livestream opneemt om
deze via de Leidse Burcht te
streamen):
●
Kraak & Smaak (promotie
livestream voor de
Amerikaanse markt)
●
3voor12 (bandpresentatie
drie bands)
●
Lokale bands (regio
Leiden) kunnen vanaf 19
januari 2021 gratis een
videoclip of livestream
opnemen met en in een
van de zalen van Gebr. de
Nobel. De opname kunnen
ze gebruiken om hun band
digitaal te promoten. Voor
de technische begeleiding
zetten we onze zzp’ers in
die op dit moment
grotendeels werkloos thuis
zitten.
Wij betalen de zzp’ers.
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Ondersteuning en
promotie lokale
muzikanten en
ondersteuning
werkloze zzp’ers

Ruimtelijk
ontwerp

●

●

●

Wij hebben in dec. en jan.
De grote zaal aangeboden
voor de nachtopvang van
daklozen. De nachtopvang
koos uiteindelijk voor een
andere locatie.
Wij onderhouden
contacten om straks
mogelijk als vaccinatielocatie dienst te kunnen
doen. Ons gebouw is daar
bijzonder geschikt voor.
We hebben de grote zaal
aangeboden als
stemlocatie voor de
verkiezingen die eraan
komen in 2021.

Fair Practice

Theater Ins Blau
Reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën
om baten te vergroten

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Maatregelen/ideeën
om lasten te verlagen

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of indicatief
bedrag)

Productdifferentiatie

Samenwerking met
bedrijven om cursussen,
meetings en conferenties
online te organiseren

Door volledige
lockdown nog geen
resultaat. Zonder
lockdown zouden we
in
2020/2021ongeveer
€ 5.000 omzet
hebben.

Nieuwe
doelgroepen

Aanstellen kwartiermaker
om contacten te leggen in
de wijken, in eerste
instantie voor organisatie
FAT-festival in juni 2021.

Voelhoorns in de
wijken,
vraaggestuurd
aanbod onderzoeken

Gezamenlijke brochure
en seizoenscampagne
met Leidse SchouwburgStadsgehoorzaal,
Kan uitbreiden naar
meer instellingen.

Groter bereik,
publiek krijgt
overzicht wat er
op theatergebied
in de stad te
doen is.
Kostenverdeling

Technologische
kansen

Aanbieden van livestreams
voor huurders en
bijvoorbeeld onderwijs

€ 2.250

Deal met bedrijf voor
livestream om tegen
gereduceerd tarief
apparatuur ook voor
eigen livestreams te
kunnen gebruiken

Ruimtelijk
ontwerp

Aanpassingen in horeca
gedeelte en zaal, om
bezoek binnen de
anderhalvemetermaatregel mogelijk te maken
met maximale capaciteit

Een veilig bezoek,
voor toeschouwer en
bespelers

Fair Practice

M.i.v. januari 2021
toepassen ORT

€ -9.000

Overig
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Reductie papieren
brochure t.b.v. digitale
brochure, minder
posterverspreiding

€ 9.000

Rol gemeente
Tot slot:
welke rol zie
je hier voor
de gemeente?

Nog uit te voeren maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)

Productdifferentiatie

Vergroten functie horecagedeelte met een
kleinschalig programma
(poetry, artistmeetings,
verdieping en debat) en
met mogelijkheden voor
individueel werken via WiFi
in booths

Optimalisatie
van
ruimtegebruik

Nieuwe
doelgroepen

Programmering in de wijk
(FAT-festival),
wijkverenigingen,
aanspreken literaire
doelgroep/politiek
geïnteresseerden.
Jonge zzp’ers

Technologische
kansen
Ruimtelijk
ontwerp
Fair Practice

Verhoging internetcapaciteit
Uitbreiding aantal studio’s,
grotere horecavoorziening
Inschaling conform
geldende cao, aansluiting
bij Pensioenfonds

Maatregelen/ideeën om
lasten te verlagen

Beoogd
effect
(kwalitatief
en/of
indicatief
bedrag)

€ -120.000

Overig
Rol gemeente
Tot slot:
welke rol zie
je hier voor
de gemeente?

Aanvulling subsidie zodat Fair Practice mogelijk wordt, financiering haalbaarheidsonderzoek
fondsenwerving nieuwbouw, meenemen huidig pand én gewenste nieuwbouw in de plannen voor
het gebied, inplannen en afstemmen nieuwbouw met parkeerplaats en SWO.
Extra info
Dit Format heeft zo zijn beperkingen, vandaar dat we niet alles in de hokjes kwijt kunnen. Ins
Blau heeft zich in deze crisis inmiddels als wendbare organisatie bewezen. Met de beperkte
middelen en het beperkte team hebben we relatief het meeste podiumaanbod in Leiden in stand
gehouden. Vandaar ook dat we niet echt mogelijkheden tot lastenverlichting hebben, en ook niet
ons personeel elders kunnen inzetten: we draaien eigenlijk fulltime door. Wel hebben we in tijden
van lockdown gewerkt aan onderhoud en voorbereiding van extra mogelijkheden op het gebied
van livestream en herinrichting zaal en horeca, waardoor deze maatregelen tegen relatief lage
kosten verwezenlijkt zijn.
Samenwerking in de backoffice is voor ons niet aan de orde: alle backofficetaken worden
uitgevoerd door het MT zelf of zijn uitbesteed (boekhouding, IT) aan bedrijven die datzelfde voor
onze collega’s doen, tegen dezelfde tarieven.
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Pieterskerk Leiden
Thema

Productdifferentiatie

Maatregelen/ideeën om
baten te vergroten
(entreegeld, verhuur,
fondsen, sponsoring)
Uitbreiding museaal aanbod
i.s.m. Erfgoed Leiden e.o. in
combinatie met grotere
horecafunctie, waardoor een
zgn. Third Place-locatie
ontstaat. De baten zijn
gebaseerd op de begroting
2021, waarbij het gaat om een
brutowinst. Het resultaat is
voorzichtig ingeschat.

Indicatief
bedrag

Maatregelen/ideeën om
lasten te verlagen

Indicatief
bedrag

€ 175.000

De transitie naar een
museale Third Place-locatie
bracht kosten met zich mee.
Deze kosten zijn gedekt door
incidentele projectsubsidies
o.a. gericht op noodzakelijke
coronaveranderingen.

€150.000

Om de lasten te verlagen zijn
30-40 oproepkrachten en
freelancers, verbonden aan
de Pieterskerk Leiden voor
de operationele uitvoering
van alle commerciële taken,
in maart losgekoppeld.
Daarnaast is de formatie
voor de marketing van
0,8 fte na een ontstane
vacature niet ingevuld. Enkel
een kleine vaste organisatie
van 6,5 fte is behouden om
de continuïteit te
garanderen.
De kantoorkosten zijn in de
lockdownperioden
geminimaliseerd, door o.a.
de frequentie van de
reguliere schoonmaak te
verminderen.

Nieuwe
doelgroepen

Technologische
kansen

Er werd vóór corona een breed
(inter)nationaal publiek
bediend. Ca. 50.000 bezoekers
op de museale openstellingen
en ca. 65.000 bezoekers bij
commerciële en culturele
verhuur.
De nieuwe setting richt zich
voornamelijk op Leiden en
omgeving en het NL-toerisme.
Het Leidse 20-40+-ubliek is
nieuw publiek. Bij de
tentoonstellingen zal er ook
aandacht zijn voor
schoolbezoek.

De transitie heeft ervoor
gezorgd dat de camerabeveiliging van het monument
is geüpgraded, er 8 narrowcasting schermen zijn geplaatst
en de website wordt vernieuwd.
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Het vaste team van de
Pieterskerk Leiden zal ook
ingezet worden in de
veranderende bedrijfsvoering
en is daarmee maximaal
flexibel en multi-inzetbaar.
De marketingkosten
betreffen voornamelijk
reguliere kosten. Deze
kosten zijn dramatisch naar
beneden bijgesteld en in de
begroting 2021
geminimaliseerd.
Doordat de Pieterskerk zich
(nog) meer dan anders richt
op horeca, is de SPL lid
geworden van Koninklijke
Horeca Nederland. Dit
lidmaatschap leidt tot een
aantal kleinschalige
besparingen, zoals op
BUMA/STEMRA-kosten.
Educatiekosten zijn op dit
moment nog niet begroot.
Kosten voor de aanpassingen
zijn opgenomen in
productdifferentiatie.

Daarnaast zijn er op het gebied
van de horeca enkele digitale
programma’s aangeschaft.

Ruimtelijk
ontwerp

Fair Practice

De ruimte zelf is op zich niet
verbouwd, maar wel opnieuw
ingedeeld. Er is een ‘vaste’ bar
gebouwd voor het koorhek, die
dienst doet zowel in de museale
omgeving als tijdens events. De
verwachting is dat deze
opstelling de komende twee jaar
(2021/2022) niet zal wijzigen.
De toiletgroepen zijn
gerenoveerd om aan de nieuwe
normen te voldoen.
Alle partners, zowel
commercieel als cultureel,
ontvangen een marktconforme
vergoeding. Zowel
auteursrechten als
muziekrechten zijn geregeld.
Arborichtlijnen worden strak
gevolgd en arbeidsomstandigheden frequent (ook
extern) gemonitord.
e Pieterskerk Leiden volgt naast
de Fair Practice Code ook de
Governance Code Cultuur.
Verder is de Pieterskerk Leiden
voor de 10e maal Green Key
Gold (duurzaamheid keurmerk).
De Pieterskerk Leiden loopt
egelmatig aan tegen een
omgekeerd gebrek aan Fair
Practice. Potentiële (Leidse)
huurders hebben moeite met de
marktconforme kosten voor de
Pieterskerk Leiden als
verhuurlocatie. Men vergelijkt
de commerciële prijzen ervan
met de prijzen van de
structureel gesubsidieerde
cultuurlocaties (musea, podia)
in Leiden en niet met
ongesubsidieerde commerciële
locaties in de Randstad. Dit leidt
meer dan eens tot ingewikkelde
situaties met belangrijke Leidse
stakeholders.

De digitale programma’s
zorgen voor een hoge mate
van beheersbaarheid van de
kosten en baten, waardoor
een hoge mate van sturing
mogelijk is. Daarnaast is
uitgebreide registratie van
bezoekers mogelijk en
daarmee uitbreiding van
digitale marketingmogelijkheden.
De kosten voor de renovatie
van de toiletten (18 x) zijn
gedekt door incidentele
projectsubsidies, o.a. gericht
op noodzakelijke coronaveranderingen.

€ 70.000

Geen extra kosten; dit
maakte reeds deel uit van de
reguliere bedrijfsvoering.
Het actief sturen op de Green
Key Gold levert al een aantal
jaren besparingen op doordat
kengetallen inzichtelijk en
daardoor stuurbaar worden.
De grootste besparing zal in
de toekomst liggen in de
energietransitie. Door het
Ministerie van OCW en de
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) i.s.m. met het
Atelier v.d.
Rijksbouwmeester wordt in
2021 een onderzoek gestart
naar de toekomstige
mogelijkheden m.b.t. de
noodzakelijke energietransitie bij negen nationale
belangrijke monumentale
kerken. De Pieterskerk
Leiden is geselecteerd als
een van deze monumenten.
Dit betreft geen financiële
bijdrage, enkel een
onderzoek naar de
mogelijkheden toegespitst op
het specifieke gebruik van
ieder monument. Een latere
uitvoering van deze
mogelijkheden zal naar alle
waarschijnlijkheid tot grote
energiebesparingen leiden.

Overig
Tot slot: welke
rol zie je hier
voor de
gemeente?

Rol gemeente
De gemeente Leiden heeft een beperkte rol gehad in de transitie; alle benodigde vergunningen
waren reeds aanwezig. Wel werd de reeds toegezegde projectsubsidie voor de transitie naar
een museaal visitor centre vervroegd ter beschikking gesteld (2020 i.p.v. 2021). Dit heeft een
substantiële bijdrage geleverd.
Ten aanzien van de Fair Practice richting de Pieterskerk Leiden zal de gemeente Leiden de
jaarlijkse tegenprestaties t.a.v. van de culturele UVOK naar beneden moeten bijstellen. Een
andere optie zou zijn dat de gemeentelijke culturele subsidie structureel wordt verhoogd.
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BplusC
Reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde maatregelen
Thema

Maatregelen/ideeën
om baten te vergroten

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)

Productdifferentiatie

Lessen worden
grotendeels online
gegeven.

Continuïteit lessen

Lessen buiten of op
alternatieve locaties

Continuïteit lessen
Samenwerking met
partners
Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Groter bereik
doelgroepen.

Online en hybride
vormen van ontmoeting
en debat

Continuïteit lees- en
taalbevordering
Bestrijding
eenzaamheid
Samenwerking met
Kringloopwarenhuis
Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Afhaal- en bezorgservice

Continuïteit
begeleiding doelgroep

Taalhuis –
wandelmaatjes

Continuïteit
Samenwerking met
welzijnspartners
Bestrijden
eenzaamheid

Voorspeelavonden/
optredens bij
verzorgingshuizen

Continuïteit
dienstverlening
Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Bestrijden
eenzaamheid
Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Taallessen online om
1,5-meterruimte
beschikbaar te maken
voor muziek en
beeldende kunst
Belteam kwetsbare
ouderen
Activiteiten in de wijken
(zie bijlage voor
overzicht per wijk)
Nieuwe
doelgroepen

Samenwerking met
(welzijns)partners

Online jongerenplatform
De Burcht,
mbo-studenten,
kwetsbare ouderen in de
wijken (Cultuurcoaches),
bewoners focuswijken
(Cultuurcoaches),
deelname platform Eén
tegen Eenzaamheid
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Maatregelen/
ideeën om
lasten te
verlagen
Niet verlengen
tijdelijke
aanstellingen
Minder inzet
zzp-docenten

Beoogd effect
(kwalitatief
en/of indicatief
bedrag)
Verlagen kosten
voor activiteiten
die door
beperkende
coronamaatregelen niet
door (kunnen)
gaan.

Technologische
kansen

Beter gebruik van
digitale en onlinemogelijkheden voor
dienstverlening en
bedrijfsvoering

Continuïteit
dienstverlening

Beter gebruik
van digitale en
onlinemogelijkheden
voor
dienstverlening
en
bedrijfsvoering

Lagere
huisvestingskosten,
verminderen
reiskosten/-tijd,
hogere ICTkosten

Continuïteit lessen
(bijv. als docent niet
thuis kan werken of
deel van de groep
vanwege klachten
niet fysiek kan
deelnemen)

Data in de cloud

Tijd- en plaatsonafhankelijk
werken

Gebruik van streaming
voor ontmoeting en
debat
Alle docenten beschikken
over een Zoomabonnement voor online
lesgeven

Ruimtelijk
ontwerp

Fair Practice

Overig

Inrichting onlineleslokalen op diverse
locaties
Door focus op minder
panden/m2 zijn er
minder mogelijkheden
voor verhuur/catering
Toepassing cao’s
Certificering CBCT
Governance Code
Cultuur
Tijdens lockdown worden
geen boetes of te-laatgelden berekend.
Verlengen mogelijkheid
tot annuleren lessen

Verlies van verdiencapaciteit

Lagere inkomsten

Uitstel van
investeringen

Continuïteit
dienstverlenging

Verlengen
proeflesperiode
Coronanieuwsbrieven
intern en extern

Communicatie en
vergroten
betrokkenheid

Geleidelijke
prijsdifferentiatie

Subsidie komt
grotendeels ten
goede aan
focusgroepen, wijken
en samenspel.

Rol gemeente
Tot slot:
welke rol zie
je hier voor
de gemeente?

Besluitvorming structurele oplossing huisvestingsproblematiek C5.

Nog uit te voeren maatregelen
Thema

Productdifferentiatie

Maatregelen/
ideeën om baten
te vergroten
Hybride
lesvormen, waarbij
online- en fysieke
lessen worden
gecombineerd

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)
Groter potentieel
bereik, verhogen
effectiviteit/kwaliteit
lessen, hogere
inkomsten door
grotere groepen

Verder ontwikkelen
online en hybride
vormen van
ontmoeting en
debat

Groter bereik
doelgroepen in en
buiten regio Leiden
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Maatregelen/
ideeën om lasten
te verlagen
Hybride lesvormen,
waarbij online- en
fysieke lessen
worden
gecombineerd

Beoogd effect
(kwalitatief en/of
indicatief bedrag)
Lagere
huisvestingskosten

Voorlezen in
(meer)
verschillende talen

NT2 uitbreiden
met kunsteducatie
activiteiten
Debatten voor
mbo-studenten
i.s.m. Debatunie

Nieuwe
doelgroepen

Technologische
kansen
Ruimtelijk
ontwerp

Fair Practice

Overig

Tot slot:
welke rol zie
je hier voor
de gemeente?

Taal- en
leesbevordering,
inclusiviteit,
participatie
Kennis versterken
met cultuur
Bevorderen
maatschappelijke
discussie
Kennis toegankelijk
maken
Participatie

Ondersteunen
deelname
Regionaal
Investerings Fonds
MBO Rijnland
Expats,
doelgroepen buiten
Leiden e.o.,
mbo-studenten
Infrastructuur in de
cloud (Azure)
Uitwerken plannen
B-hub (Breestraat)

Samenwerking
culturele instellingen

Uitwerken plannen
C-hub (Oude Vest)

Optimale
bezettingsgraad
beschikbare locaties
Cultuur

Uitwerken overige
samenwerkingen
in centrum en
wijken (partners
C5, welzijnsdomein, Huizen
van de Buurt)
Toepassing cao’s
Certificering CBCT
Governance Code
Cultuur
Deelname pilot zzp
pensioen
Optimaliseren
prijsdifferentiatie

Lagere kosten,
grotere flexibiliteit

Subsidie komt
volledig ten goede
aan focusgroepen,
wijken en samenspel.

Rol gemeente
Financiering cf Iglomodel:
A. alle voorzieningen, faciliteiten en formatie die een bestaansvoorwaarde vormen voor
de activiteiten in onderdeel B en C;
B. gesubsidieerde activiteiten;
C. niet-gesubsidieerde activiteiten, die wel belangrijk zijn voor de culturele infrastructuur
van de stad en kostendekkend kunnen worden uitgevoerd.
Doelstellingen Deltaplan Cultuur kunnen worden gerealiseerd met huidige en nog te
nemen maatregelen zonder gedwongen ontslagen en zzp-constructie.
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Bijlage 4 Manifest ‘Je leert het in Leiden’
07-01-2021

Made in Leiden: Je leert het in Leiden
Het maken van een keuze rond de culturele toekomst van de stad is nu relevanter dan
ooit. Voor de Leidse podia betekent de coronacrisis een moment van bezinning, van
herpositionering. Na verschillende gesprekken is duidelijk dat zij een
gemeenschappelijke ambitie hebben: in plaats van te concurreren op programmering
met de grote steden om hen heen, willen zij vanuit eigen kracht en authenticiteit
coproduceren, gebaseerd op het oer-Leidse DNA: je leert het in Leiden.
Floreren door te leren
In Leiden worden al eeuwenlang de mooiste dingen bedacht. Leiden is de oudste
universiteitsstad en een stad van ambachten, van meesters en gezellen, van mensen
met verschillende achtergronden en meningen. Een plek waar mensen al sinds jaar en
dag van heinde en verre naartoe komen om iets op te steken en te ontdekken. Een plek
waar nieuwsgierige mensen van diverse leeftijden en pluimage verzamelen, studeren,
conserveren en creëren. Natuurwetenschappen, letteren, cultuur: je kunt het zo gek
niet bedenken of je leert het in Leiden. Leiden, dáár is ruimte voor ontplooiing, voor
nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van kennis en cultuur. Ook vandaag de dag.
In die basis, in dat eeuwenoude DNA van de stad, schuilt een prachtige kans om te
bouwen aan een florerende culturele toekomst.
Unieke Leidse producties
Als stad van kennis en cultuur heeft Leiden een uniek profiel. Vanuit die gedachte gaan
de Leidse podia, samen met BplusC en Cultuurfonds Leiden, investeren in producties die
bedacht en gemaakt zijn in Leiden. En: die uitgevoerd worden in het Leidse. Dat
resulteert in meer eigen producties op de agenda’s van de podia en de stad. Dit zorgt
tevens voor meer samenwerking tussen de partijen en voor meer samenhang in de
programmering van de diverse instellingen in de stad. De Leidse podia, BplusC en
Cultuurfonds Leiden zetten hiermee in op een sterk en toekomstbestendig podiumwezen
waar unieke Leidse producties, gestoeld op ‘je leert het in Leiden’, een wezenlijk
onderdeel van zijn. Een ambitie die dus goed aansluit bij de identiteit van Leiden en
waar andere (culturele) instellingen uiteraard op kunnen inhaken. Dit project creëert
ook meteen een proeftuin voor nieuwe productievormen, een behoefte of nieuwe
noodzaak, maar vooral nieuwe kans die ontstaan is vanuit de recente coronacrisis.
Een nieuw publiek
Er wordt bewust gekozen voor overdrachtelijke producties van hoge kwaliteit.
Producties waar de inwoners van de stad vol trots naartoe komen en die de
nieuwsgierigheid wekken van bezoekers uit het hele land. Hiermee kiest Leiden bewust
voor een onderscheidende rol ten opzichte van andere steden. De stad kiest voor een
positionering met een geheel eigen karakter.
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Dit spreekt een nieuw publiek aan in verschillende lagen en niveaus – en niet alleen
onder traditionele kaartjes kopende theaterbezoekers. Want de producties zorgen ook
voor waardevolle content voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg en welzijn, de wijken en
Leiden als congresstad.
Uitnodiging aan makers
Om deze ambitie gestalte te geven worden makers van binnen en buiten de stad,
professioneel en liefhebber, uitgenodigd om in Leiden voorstellingen en initiatieven te
ontwikkelen. Producties met allure waar dat unieke DNA van Leiden in doorklinkt. Deze
uitnodiging creëert een vraag aan én naar makers. Dat heeft aantrekkingskracht op
young professionals in de theaterwereld en het versterkt het makersklimaat in Leiden.
Een stad waar al veel (gevestigde) makers, zoals onder andere De Veenfabriek,
PS|Theater en Dansblok, op hoog niveau professioneel produceren naast een levendige
amateursector, die in deze ambitie een grote rol en verbinding moet krijgen met de
professionele wereld.
Makershuis: duurzaam ruimte voor groei, samenwerking en ontwikkeling
Deze oproep vraagt ook om ruimte waar makers die deze vraag naar Leidse producties
gaan beantwoorden, ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Daarom maken
Cultuurfonds Leiden en de Leidse podia zich sterk voor de totstandkoming van een
Makershuis: een atelierruimte waar muzikanten, theatermakers, dansers,
wetenschappers en andere nieuwsgierige makers elkaar ontmoeten en concreet aan de
slag kunnen. Een inspirerende plek waar duurzaam ruimte is voor groei, samenwerking
en ontwikkeling op het snijvlak van kennis en cultuur. Er zijn verschillende locaties die
hiervoor in aanmerking komen. Denk aan de reeds bestaande Nieuwplaatz, een
collectief van Leidse podiumkunstenaars aan de rand van de stad, en een gezamenlijk
nieuw gebouw aan de Haagweg.
Het productiehuis als fundament
Zelf produceren door de podia is tijdrovend en kostbaar. Daarom gaan de Leidse podia
gebruikmaken van een productiehuis. Binnen dit overkoepelende ‘huis’ slaan de podia
de handen ineen met de reeds bij hen aanwezige mankracht en competenties. Zo
ontstaat er een kernteam dat de makers en podia ondersteunt bij zaken als het
aanvragen van fondsen, grafisch ontwerp en het inzetten van sociale media. Naast de
direct betrokken instellingen hebben ook Leiden Marketing en Centrummanagement
Leiden aangegeven deze ambitie te kunnen en willen ondersteunen vanuit hun
respectievelijke kennis en kunde, mede denkend aan effectieve aansluiting bij de
toekomstige Uitagenda en het Uitburo. Dit productiehuis heeft daardoor ook de potentie
om ingezet te worden voor gemeentelijke en externe commerciële initiatieven in de
stad. Bovendien kunnen producties zelfs als return on investment verkocht worden
buiten de stad. Ter illustratie: bij grote producerende huizen zoals Nationale Opera en
Ballet is dat een vast onderdeel van de bedrijfsvoering.
Elkaar versterkende ingrediënten
De ambitie om zelf producties te maken rond het thema ‘Je leert het in Leiden’ past
goed in het profiel van Leiden als stad van ontdekkingen. Alle benodigde ingrediënten
zijn al in de stad aanwezig.
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Feitelijk versterkt deze ambitie dus vooral wat er al is: de identiteit van Leiden als stad
van kunst en kennis staat als een huis, het productiehuis kan ontwikkeld worden op
basis van mankracht en competenties die al bij de podia aanwezig zijn en voor het
makershuis zijn locaties beschikbaar. De genoemde culturele instellingen zullen hierbij
de samenwerking zoeken met de reeds aanwezige Leidse kennisinstituten, van
Universiteit tot Leidse Instrumentmakersschool. Wat dit plan wel vergt, is toewijding,
inzet en commitment. Dan heeft deze ambitie de potentie om een duurzame en
toekomstbestendige wending te geven aan het Leidse podiumwezen.
Potentie voor uitbreiding in de stad
Startend bij deze instellingen, leent deze ambitie zich uitstekend voor uitbreiding naar
andere kunsten en culturele instellingen. Het moge voor zich spreken dat aansluiting
vanuit de museumsector daarbij een eerste logische stap kan zijn met bijvoorbeeld de
bioscopen of broedplaatsen voor beeldende kunsten in het kielzog. Zo ontstaat er een
logische samenhang en vooral inhoudelijke samenwerking stadsbreed en profileert
Leiden zich in alle lagen en sectoren als dé stad van ontdekkingen, waar elke
nieuwsgierige Leidenaar, Nederlander en wereldburger iets van kan opsteken.
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Bijlage 5 Onderzoeksopzet Integraal
huisvestingsplan
Planontwikkeling van voorzieningen
Een gangbaar onderscheid in het ontwikkelen van voorzieningen is:
Fase van ontwikkeling

Resultaat

Initiatieffase

Ambities worden verkend, eerste uitwerkingen gemaakt, vaak nog in
varianten of scenario’s. Ook indicaties van financiële effecten worden
inzichtelijk gemaakt. Inzichten moeten zodanig zijn dat een keuze
kan worden gemaakt voor welk ambitieniveau dan wel welk scenario
geopteerd wordt. De initiatieffase wordt afgerond met een besluit
om wel/niet door te gaan naar een volgende fase van
(plan)ontwikkeling.

Definitiefase

Voorkeursscenario wordt concreet uitgewerkt in een voorlopig
ontwerp met voorlopige kostenraming en vervolgens in een definitief
ontwerp met definitieve kostenraming. Ook worden consequenties in
beeld gebracht voor organisatie en exploitatie van de voorziening,
een en ander bij voorkeur in een ondernemingsplan. De uitkomsten
van de definitiefase vormen de basis voor een go/no-go-besluit.

Aanbestedingsfase

Na een definitief go wordt het definitief ontwerp uitgewerkt in een
bestek. Aan de hand van het bestek kan het project worden
aanbesteed. De aanbesteding leidt tot gunning en
opdrachtverlening.

Realiseringsfase

De fase waarin het project gerealiseerd wordt. Na oplevering van de
ver(nieuw)bouw kan de voorziening in gebruik worden genomen en
breekt de exploitatiefase aan.

Het door ons bepleite integraal huisvestingsplan heeft betrekking op de initiatieffase. In
essentie betreft het een haalbaarheidsonderzoek. De uitwerking van de plannen is nog
globaal, maar wel voldoende concreet om te kunnen besluiten of er overgegaan kan
worden tot de volgende fase van planontwikkeling, in casu de definitiefase.
Onderzoeksvragen integraal huisvestingsplan
Een integraal huisvestingsplan in het kader van het Deltaplan Cultuur heeft betrekking
op in ieder geval de volgende huisvestingsopgaven:
● Herhuisvesting Bibliotheek bij Stadsgehoorzaal
● Herhuisvesting Kunstonderwijs bij Leidse Schouwburg
● Functies Muziekhuis Qbus naar Nieuwplaatz en Gebr. de Nobel
● Verbeteren cultuuraccommodaties in wijk
● Doorontwikkelen Theater Ins Blau tot Makershuis met herhuisvesting de
Veenfabriek (en afstoten gebouw Scheltema)
● Meerjarige lockdown Leidse Schouwburg?
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De onderzoeksvragen voor elke huisvestingsopgave (met uitzondering van de opgave
naar een lockdown van de schouwburg) luiden:
● Welke ruimtelijke eisen moeten worden gesteld aan de te herhuisvesten
functie(s)?
● Welke meerwaarde kan worden bereikt met functiemenging:
o op programmering en activiteiten;
o op efficiënt ruimtegebruik;
o op flexibel ruimtegebruik;
o op uitstraling;
o op organisatie;
o op exploitatie (breder dan alleen vastgoed).
● Welke investering is nodig om de herhuisvesting te realiseren?
● Welke opbrengst kan worden ingezet in geval van panden die vrijkomen?
● Wat is het effect op huisvestingslasten voor de eigenaar/verhuurder dan wel de
gemeentebegroting?
● Wat is het effect op huisvestingslasten voor de gebruiker/huurder?
● Wat is het nettoverschil in structurele huisvestinglasten tussen de oude en de
beoogde situatie?
● Wat is het gevolg voor de subsidieafspraken tussen gemeente en instelling?
Op te leveren onderzoeksresultaten per huisvestingsopgave
Voor het gebouw:
● transformatiekader/Bouwhistorisch onderzoek (in geval van monumenten);
● ruimtelijk en functioneel programma van eisen;
● vlekkenplan;
● ruimtestaat met inventarisatie bouwkundige en installatietechische en
inschatting afwerkingsniveau;
● ruimtelijke impressie (nog geen ontwerpen);
● globale investeringsraming;
● dekkingsplan;
● vertaling in gebouwgebonden exploitatielasten.
Voor de (her)inrichting:
● programma van eisen;
● inrichtingsplan;
● globale investeringsraming;
● dekkingsplan;
● indicatie onderhoud en vervangingsinvestering (exploitatie).
En voor de exploitatie van de organisaties die bij de herhuisvestingsopgave betrokken
zijn: een businesscase op hoofdlijnen.
Projectorganisatie
Het is wenselijk om de projectleiding van elke huisvestingsopgave te beleggen bij
onafhankelijke projectleiders. Het aantal opgaven (5) en de complexiteit van enkele
opgaven is te groot voor één projectleider.
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Het is wenselijk om de haalbaarheidsonderzoeken van de beide cultuurhubs bij dezelfde
projectleider te beleggen. De overige drie opgaven kunnen bij een tweede projectleider
worden belegd. Om op het geheel te sturen is er behoefte aan een coördinerend
projectleider.
Ook is van belang het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente goed te beleggen, zowel
bestuurlijk als ambtelijk. Daarin moet een afweging worden gemaakt tussen cultuur en
vastgoed. Wij geven in overweging het bestuurlijk opdrachtgeverschap bij de wethouder
Cultuur te beleggen en het ambtelijk opdrachtgeverschap bij de afdeling Vastgoed. Dat
laat onverlet dat de wethouder Vastgoed in het planontwikkelingsproces betrokken
moet worden, net zo goed als de (accountmanagers van de) afdeling Cultuur betrokken
moeten zijn.
Voor elke herhuisvestingsopgave wordt een werkgroep samengesteld met daarin
vertegenwoordigers van:
● afdeling Cultuur gemeente;
● afdeling Vastgoed gemeente;
● instelling X;
● instelling Y;
● onafhankelijk projectleider (voorzitter).
Om de voortgang en de kwaliteit van de respectievelijke haalbaarheidsonderzoeken te
bewaken en ook te sturen op de samenhang tussen de verschillende opgaven wordt een
overkoepelende stuurgroep ingesteld, bestaande uit:
● wethouder Cultuur (voorzitter);
● wethouder Vastgoed;
● ambtelijk opdrachtgever;
● de directeuren van betrokken instellingen;
● coördinerend projectleider.
De stuurgroep komt in beginsel drie keer bijeen: bij de start, halverwege en aan het
einde van het onderzoekstraject.
Om alle betrokken medewerkers, vrijwilligers en bestuurs-/RvT-leden goed te
informeren valt aan te bevelen om aan het begin en aan het einde van het
onderzoekstraject een informatiebijeenkomst te beleggen. Verder is het aan de directies
van de instellingen om tussentijds hun medewerkers, vrijwilligers en bestuurs-/RvTleden erbij te betrekken.
Plan van aanpak
Het is wenselijk de verschillende herhuisvestingsopgaven parallel aan elkaar te
onderzoeken en min of meer gelijktijdig de volgende stappen te doorlopen:
●

Stap 1. Voorbereiding:
○ start projectorganisatie; instellen werkgroepen en stuurgroep;
○ verzamelen relevante informatie bestaande huisvestingssituatie;
○ verkennen van de herhuisvestingsopgave.
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●

●

●

Stap 2. Planvorming:
○ benoemen beoogde meerwaarden;
○ programma van eisen;
○ vlekkenplan;
○ ruimtestaat met inventarisatie bouwkundige en installatietechnische
ingrepen en bepalen afwerkingsniveau;
○ inrichtingsplan;
○ globale kostenraming gebouw en inrichting.
Stap 3. Financiële haalbaarheid:
○ inschatting verkoopopbrengst in geval van afstoten;
○ mogelijkheden voor cofinanciering (verduurzaming, inrichting);
○ bepalen huisvestingslasten eigenaarsdeel en gebruikersdeel;
○ bepalen verschil nieuwe huisvestingslasten met oude huisvestingslasten.
Stap 4. Afronding:
○ terugkoppeling;
○ eindrapportages.

Doorlooptijd
Het opstellen van een integraal huisvestingsplan vraagt een doorlooptijd van ongeveer
een halfjaar.
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Bijlage 6 Whize-doelgroepsegmentatie
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Samenvatting
Het Whize-model verschaft inzicht in (culturele) publieksgroepen op basis waarvan
organisaties zelf vervolgens keuzes kunnen maken door zich bijvoorbeeld te richten op
groepen die specifiek in Leiden veel aanwezig zijn en hier dan rekening mee te houden
in aanbod, tariefstelling, marcom enzovoort. Uiteindelijk dient het om het gesprek op
gang te brengen en bewuste keuzes te maken.
Wat in Leiden opvalt is het relatief hoge percentage Jong en Hoopvol (B), Stedelijke
Dynamiek (E) en Plannen en Rennen (I) ten opzichte van Nederland. De groep Jong en
Hoopvol (B) is jonger dan 40 jaar (overwegend onder de 30) en vaak hoger opgeleid.
Een groot deel zit nog in de studiebanken, enkele anderen werken al. Eén ding hebben
ze gemeen: hun toekomst ligt nog open. Ze staan aan het begin van de
maatschappelijke ladder. Het inkomen is beneden modaal tot modaal, maar hierin komt
later nog verandering. De groep heeft een open houding, ook voor andere leefstijlen en
culturen. Ze hebben een rijke fantasie en zijn bijzonder creatief. Denk bij deze
doelgroep aan de betaalbaarheid van het aanbod, online zichtbaarheid en creëer
mogelijkheden om hun ervaringen te delen. Essentieel is ook dat het aanbod bij hen
past, waarbij zelf doen en beleven (leren en produceren!) belangrijk zijn. Voor deze
doelgroep is cultuur bij uitstek een verlengstuk van de eigen identiteit.
Ook de groep Stedelijke Dynamiek (E) is hoger opgeleid en houdt van het leven in de
stad. Mensen binnen deze groep zijn druk, ambitieus en sociaal. Ze vullen hun dagen
met studie of werk, familie en vrienden, sport en leuke dingen doen in het weekend
(zoals een bezoek brengen aan een festival). De levendigheid en de voorzieningen in de
stad zijn dan ook goed aan hen besteed. Deze groep is iets ouder dan de voorgaande
(onder de 50), maar heeft verder veel gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn zeer
open minded en vaak op zoek naar spanning en sensatie.
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Qua inkomen zijn ze er ten opzichte van de vorige groep op vooruitgegaan (modaal of
1 tot 2 keer modaal). Bijzonder aantrekkelijk voor deze doelgroep zijn verrassende
locaties en flexibele openingstijden en entreeprijzen. Besteed ook voldoende aandacht
aan het sociale aspect en aan informatievoorziening en/of delen van de ervaringen
online.
Tot slot de groep Plannen en Rennen (I). De mensen uit deze groep zijn wederom hoog
opgeleid. Ze hebben een hoog inkomen (2 keer modaal of meer) en bezitten in de
meeste gevallen een koophuis. De stellen zijn gemiddeld 30 tot 55 jaar en hebben
kinderen in alle leeftijden. Het zijn tweeverdieners, van wie één van de twee meestal in
deeltijd werkt vanwege de kinderen. De groep Plannen en Rennen ervaart een continue
tijdsdruk door alle verplichtingen in het dagelijks leven. Het gezin voert allerlei sporten
uit. Als ze even geen werk, school of sport hebben, gaan ze vaak leuke dingen doen
met elkaar of met vrienden. Cultureel aanbod dient vooral om te ontspannen, vermaakt
te worden en een leuke tijd te hebben met het gezin.
Als we kijken naar absolute aantallen springt naast Jong en Hoopvol 'Volks en
uitgesproken' eruit. De groep Volks en Uitgesproken (C) is gemêleerd. Hieronder vallen
net afgestudeerden die aan het begin van hun carrière staan, maar ook mensen van
middelbare leeftijd, deels arbeidsongeschikt verklaard en deels werkzaam in praktisch
geschoolde banen. De cultuurparticipatie is binnen deze groep traditioneel laag, maar
hier is dus wel meer potentieel dan bij de drie andere groepen.
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