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Voorwoord
Het jaar 2021 stond evenals 2020 voor een heel groot deel in het teken van de pandemie. Het raakte 
ons met een langdurige sluiting en voortdurende beperkingen in de dienstverlening. Maar met 
de ervaring uit 2020 en de blik gericht op de toekomst hebben we creatieve oplossingen bedacht. 
Van afhaalbieb, online programmering, e-books en luisterboeken. We hebben samen met alle 
collega’s, vrijwilligers, partners en inwoners resultaten bereikt waar we met trots op terugkijken.  

We bouwen voort aan de samenleving van Den Bosch. Door het debat te stimuleren over 
maatschappelijke thema’s. Door mensen te helpen digitaal vaardiger te worden. Door mensen te 
ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Of je nu in de Hinthamerstraat of thuis bent, in de 
wijk, in de regio of op school: Huis73 is er echt voor iedereen, dichtbij en overal! We zijn er voor jong 
en oud. Voor hen die een duwtje nodig hebben en voor de knappe koppen. Voor bewonderaars en 
beoefenaars. Huis73 daagt alle inwoners van de gemeente uit om mee te doen.
 
Elk samenwerkingsverband was ook in dit bijzondere jaar voor ons een verrijking en we willen dan ook 
graag iedereen hartelijk danken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar!

Nan van Schendel 
Directeur-bestuurder
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Helaas werd ook 2021 gedomineerd door de 
effecten van de pandemie en de grilligheid van 
het landelijk coronabeleid: lockdowns, beperkte 
openstellingen en vele maatregelen (1,5 
meter, mondkapjes, coronatoegangsbewijzen, 
maximaal aantal bezoekers per m2). Meerdere 
keren moesten we maatregelen - die van elkaar 
verschilden - toepassen in onze gebouwen. 
Hoewel onze leden, cursisten, bezoekers 
en ook onze medewerkers veel flexibiliteit 
hebben getoond, zorgden de verschillende 
regels ook voor onrust en verwarring. 

We zijn met de bibliotheken 19 weken dicht 
geweest en voor de cultuureducatie zelfs 
25 weken. Dat heeft een grote impact op de 
organisatie gehad met gevolgen voor de horeca, 
cursussen, verhuur en onze huisgenoten. 
Tegelijkertijd zijn er nieuwe vormen van 

Coronacrisis

Blik vooruit

dienstverlening ontstaan zoals de afhaalservice 
en streaming van activiteiten (o.a. voorlezen, 
RUW en Zin op Zondag). Tijdens de lockdown 
periode konden we dankzij de gemeente 
‘s-Hertogenbosch enige tijd onze panden aan 
de Hinthamerstraat speciaal openstellen voor 
jongeren om te werken, leren en studeren.  

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in 
2021 zichtbaar in de aantallen bezoekers, 
uitleningen, leden en cursisten. Dat heeft 
geleid tot minder inkomsten. Door de kosten te 
beperken, hebben we uiteindelijk geen beroep 
hoeven doen op extra steun van de overheid. 
Mede dankzij de bevestiging van gemeenten 
dat de subsidie over 2021 conform afspraak 
ter beschikking blijft, ook wanneer niet alle 
prestatieafspraken gehaald kunnen worden 
door de coronacrisis.

Met de impact die het coronavirus op de 
samenleving heeft (gehad), komen we in een 
fase van herstel en groei. Wij zien na de crisis 
de vraag naar onze diensten niet significant 
wijzigen. Eerder zullen we extra inspanningen 
leveren om opgebouwde achterstanden bij 
kinderen en jongeren weg te werken en 
ouderen te stimuleren hun gezamenlijke 
bezigheden weer op te pakken.

In mei lanceerden we onze BoekStartfilm. 
Het succesvolle BoekStartcoach op het 
consultatiebureau kon in verband met 
coronamaatregelen tijdelijk niet uitgevoerd 
worden. De beschikbaar gestelde financiële 
middelen zijn aangewend om een BoekStartfilm 
te maken. De film toont dat het lezen van 
boekjes met je baby belangrijk is voor de 
taalontwikkeling. De film wordt gepresenteerd 
in de wachtruimte van de consultatiebureaus 
en is ondertiteld in 10 verschillende talen. 

Eind oktober zijn we als BoekStartcoach weer 
begonnen bij consultatiebureau De Rompert. 
Met zes bezoeken in 2021 zijn 48 ouders met 

kinderen bereikt. In 2022 hopen we op alle 
consultatiebureaus weer van start te gaan.

Ook ontwikkelden we een groeimeter met 
informatie over (voor)lezen en de activiteiten 
die we organiseren voor kinderen van 0 – 4 jaar. 
De Groeimeter wordt meegegeven aan ouders 
die hun kind lid maken van de bibliotheek. Zo 
maken zij op een speelse wijze kennis met het 
nut van voorlezen.
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BoekStartfilm

Zo jong mogelijk met taal in aanraking komen.
Voorlezen, liedjes zingen, spelenderwijs boeken ontdekken en leesplezier ontwikkelen.

Taal- en leesbevordering

https://www.youtube.com/watch?v=bvWSTkt43zU


De Babybieb werd goed bezocht, de 
bijeenkomsten zaten bijna altijd vol. Ook 
startten we in 2021 met de Dreumesbieb, 
speciaal voor kinderen tussen de 1 en 2 jaar 
oud. We merkten dat we echt in een behoefte 
voorzagen en ook die bijeenkomsten zaten 
nagenoeg altijd vol. Helaas hebben beide 
activiteiten vanwege de coronamaatregelen 
met pauzes stilgelegen. Om een alternatief te 
bieden is de Babybieb online aangeboden. Al 
snel bleek dat een digitale sessie voor kinderen 
in de leeftijd tot twee jaar niet goed werkt en 

zijn de online activiteiten na vijf keer gestopt. 
Met de collega’s die in andere vestigingen de 
Babybieb organiseren hebben we in 2021 het 
aanbod herschreven en waar nodig aangepast.
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Babybieb en Dreumesbieb

Verhaaltjestijd

Verhaaltjestijd 2+ was in 2021 een drukbezochte 
activiteit in zowel Den Bosch als in Rosmalen. 
We zijn dit in 2020 online aan gaan bieden, met 
succes. In 2021 zijn we dit blijven doen: er werd 
twee keer per week online voorgelezen. In totaal 
hadden we een bereik van ruim 5000 kinderen.  

Verhaaltjestijd 3 + vond iedere woensdagmiddag 
plaats, afwisselend in Den Bosch en Rosmalen. 
Ook dit heeft de laatste maanden van het 
jaar online plaatsgevonden in plaats van 
fysiek. De opkomst hiervan verliep in 2021 
ook goed, gemiddeld ruim 10 kinderen per 
keer. Naast het voorlezen in het Nederlands, 
werd er in 2021 ook anderstalig voorgelezen. 
Op zaterdagen is er zowel in het  Spaans als 
in het Engels voorgelezen. En met succes! 
Het Engels voorlezen werd in de periode 
van lockdown ook online aangeboden. 

Dit jaar kreeg het Voorlezen Buiten de Deur 
een nieuwe insteek. Met de subsidie van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) voor het project 

“Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders 
en gezinsaanpak” (VoorleesExpress) hebben 
we een prachtige voorleestent laten maken 
met picknickkleedjes. Kinderen konden in de 
zomervakantie drie keer komen luisteren naar 
een mooi verhaal in de wijken Noord & West 
(Den Bosch). Kinderen van VoorleesExpress, 
Zomerschool, via de kindcentra en Farent zijn 
uitgenodigd om samen met hun ouders te 
komen luisteren naar een mooi verhaal. Huis73 
werkte daarbij samen met de kinderwerkers 
van Farent. Zij verzorgden na het voorlezen 
een spel met de kinderen. De kinderen die een 
aantal keren waren geweest konden na afloop 
met een stickerkaart een bezoekje brengen aan 
onze bibliotheek om een ‘goodiebag’ op te halen 
gevuld met een mooi boek en anderstalige 
items.

Intensief samenwerken met 
kinderopvang- en onderwijsinstellingen

Ook dit jaar kregen de kinderopvang- en onderwijsinstellingen te maken met sluiting vanwege de 
coronamaatregelen. De leesconsulenten hebben -daar waar mogelijk- hun taken in en voor het 
onderwijs uitgevoerd. Landelijke activiteiten als de Kinderboekenweek konden gelukkig gewoon 
doorgaan. Het jaar heeft na het vervallen van de maatregelen in het onderwijs, in het teken gestaan 
van opbouwen, uitbouwen en vernieuwen van de relatie met het onderwijs, vrijwilligers en andere 
partners. Er zijn ook enkele nieuwe contacten gelegd met scholen in zowel het primair als voortgezet 
onderwijs. 

BoekStart in de kinderopvang is bedoeld om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch 
medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen. Hierdoor wordt de 
taalachterstand van kinderen verminderd. Samen met de kinderopvang betrekken wij ouders 
bij de leesopvoeding. Wij zorgden ook in 2021 voor leesconsulenten op locaties, voor zover de 
coronamaatregelen dit toelieten. Daarnaast coördineerden wij dat er een stadsbrede collectie en 
leesomgeving aanwezig was op de locaties en in de achtergrond. Ook hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk activiteiten te organiseren ten behoeve van leesbevordering en om ervoor te zorgen dat lezen 
op het programma bleef staan. In het kader van de deskundigheidsbevordering van pedagogisch 
medewerkers kon de training tot voorleescoördinator helaas niet doorgaan. Een digitale variant bleek 
niet haalbaar voor de doelgroep. 

BoekStart in de kinderopvang
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Training Torenboekje

In het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang (IKK) is dit speelse Bosch 
educatiemiddel voor baby’s ontworpen door 
Huis73 in samenwerking met Compasnul13 
en Artisjok & Olijfje. Het Torenboekje, 
geïnspireerd op de Sint Janstoren, is een stoffen 
harmonicaboekje voor baby’s. De verticale 
toren staat symbool voor het gaan staan en 
leren lopen en de horizontale toren staat 
symbool voor de ontwikkeling van een baby.   

Het team van leesconsulenten heeft eind juni 
een teamtraining gehad waarbij zij aan de slag 
gingen met het boekje en bijbehorende inhoud 
om zich verder te bekwamen in het babylezen. 
Deze training wordt in het cursusjaar 2021-
2022 in aangepaste vorm ook aangeboden aan 
pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. 
Daarnaast heeft Huis73 een rol in de uitrol 
van het boekje -oplage van 500 stuks- om 

zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers 
die met baby’s werken volgens de methode 
uit het Torenboekje te gaan werken. Zodra 
pedagogisch medewerkers de training hebben 
gevolgd, gaan zij samen met de leesconsulenten 
de tips en tricks toepassen in de praktijk. 
Onze leesconsulenten kunnen de training 
ook op maat, op de werkvloer, verzorgen voor 
pedagogisch medewerkers.

Het Babyleesoffensief is een samenwerking 
tussen de jeugdafdeling van de bibliotheek 
en de afdeling Onderwijs & Educatie. In 2021 
hebben we korte informatieve (online) briefing 
bijeenkomsten georganiseerd voor managers  
in de kinderopvang en pedagogisch 
medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten 
was aandacht voor het leesoffensief en voor 
de taalontwikkeling van baby’s. Gemiddeld 
waren acht medewerkers bij de bijeenkomsten 
aanwezig. Het leverde waardevolle gesprekken 
op waaruit actiepunten richting ouders zijn 
voortgevloeid die de samenwerking tussen 
kinderopvang en Huis73 verder zullen 
versterken.

Babyleesoffensief Zomerschool

Voor Compasnul13 maakten we een bijdrage 
aan de Zomerschool-Plus waarbij kinderen 
die het nodig hebben in de zomervakantie 
extra naar school konden. We genereerden 
een doordacht en afwisselend aanbod rondom 
(prenten-)boeken, verhalen en gedichten voor 
verschillende leeftijdsgroepen: 0-4 jaar, 4-8 
jaar en 8-13 jaar.

Nationale Voorleesdagen

De bibliotheek stond tijdens De Nationale 
Voorleesdagen 2021 in het teken van ‘Coco kan 
het!’ prentenboek van het jaar 2021. Vanwege 
de sluiting van de bibliotheken, het onderwijs 
en de kinderdagverblijven vonden er tijdens de 
Nationale Voorleesdagen veel online activiteiten 
plaats. Er is 10 dagen lang online voorgelezen 
met heel veel animo. Daarnaast verzorgden 
we een online ouderavond over voorlezen. Het 
voorlezen in de bibliotheken en kindcentra 
tijdens het Nationale Voorleesontbijt door de 
burgemeester en wethouders kon vanwege de 
coronamaatregelen helaas voor het eerst in 
jaren niet doorgaan.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen werd 
tevens een online bijeenkomst georganiseerd 
voor 65 pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten van groep 1-2. Huis73 verzorgde 
het inhoudelijke programma samen met 
collega’s van Compasnul13. Aanvullend liet 
Wapperkids zien hoe er interactief voorgelezen 
kan worden met ondersteuning van gebaren.



Huis73 voor bibliotheek en  cultuur - Jaarverslag 2021 Huis73 voor bibliotheek en cultuur - Jaarverslag 2021 1312

Onderwijs: taal- en leesbevordering

Vanwege de coronamaatregelen zijn de voorgenomen activiteitenprogramma’s in 2021 helaas veelal 
tot stilstand gekomen.

De Bibliotheek op School 

Met deze aanpak werken we structureel 
samen met scholen op strategisch niveau 
aan taalontwikkeling en leesbevordering 
van kinderen en jongeren. Het doel is een 
aantoonbare kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op 
school en thuis. 
In 2021 werd de monitor De Bibliotheek op 

Primair Onderwijs

School afgerond. De resultaten daarvan zijn 
teruggekoppeld aan de betreffende teams 
van leerkrachten. In 2022 gaan we plannen 
maken om alle schoolgaande kinderen binnen 
ons werkgebied allemaal één keer in hun 
schoolcarrière naar onze vestigingen te halen 
om hen kennis te laten maken met onze 
schatkamers met collectie. 

Voorleeswedstrijd

De finale van de voorleeswedstrijd heeft 
plaatsgevonden op woensdag 24 februari. 
Dit jaar namen 25 scholen vanuit het primair 
onderwijs deel aan de voorleeswedstrijd. 
Ufuk Kâhya (wethouder Duurzame mobiliteit, 
Talentontwikkeling en Welzijn) en Nan van 
Schendel zaten in de jury. De wedstrijd was zéér 
kleinschalig maar wel live bij Huis73. Middels 
streaming kon het thuispubliek de wedstrijd 
volgen. De winnaar van de Bossche editie was 
Luuk van Openbare Montessori Basisschool 
Merlijn!

Deskundigheid

In totaal organiseerden we in 2021 zeven online 
netwerken voor  leescoördinatoren uit  het
primair onderwijs. Onderwerpen als 
Vakoverstijgend werken met boeken, 
Graphic Novels en de Zomervakantiedip 
vulden het programma. Ook voor de 
voorleescoördinatoren uit de kinderopvang 
organiseerden we in het tweede kwartaal een 
online netwerkbijeenkomst. De opkomst hierbij 
was helaas lager dan verwacht.

Voor het team van Atlent werden twee online 
bijeenkomsten georganiseerd waarin men 
in twee uur aan de slag ging met DENK!, 
een methodiek voor begrijpend lezen in het 
basisonderwijs. De vraag welke onderdelen van 
de bibliotheekcollectie zijn hiervoor in te zetten 
stond centraal.

Daarnaast ontvingen twee van onze collega’s 
266 bezoekers tijdens een Webinar over 
werkvormen leesbevordering in het mbo.

Er werd een start gemaakt  met  de 
digitale versies van het Stedelijk Netwerk 
Leesbevordering. Van oudsher is dit een 
netwerkbijeenkomst voor leerkrachten in het 
primair onderwijs waarin kennis en boekentips 
met elkaar gedeeld worden.

Leerkrachten uit het primair onderwijs volgden 
in 2021 nog eenmaal (digitaal) de training Open 
Boek 2.0 en de trainers van Huis73 werden 
ondertussen bijgeschoold voor de training 
Open Boek 3.0. Na een fysieke start van 
deze training moesten de vervolgmomenten 
digitaal uitgevoerd worden, evenals de 
certificaatuitreiking voor de zeven geslaagde 
cursisten.

Op 7 april vond de digitale studiedag Lezen 
Centraal van Stichting Lezen plaats waarin 
het leesoffensief centraal stond. Vrijwel alle 
leesconsulenten van Huis73 namen deel aan 
deze studiedag. 
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Dit jaar werden ruim 240 groepen door onze 
leesconsulenten bezocht op de scholen. 
Speciaal tijdens de Kinderboekenweek werd 
een activiteit aan het bezoek gekoppeld. 
In de kindcentra werd op de kinderopvang 
vaak aangesloten bij de schoolthema’s. Op 
elke locatie is voor alle doelgroepen (baby’s, 
dreumesen en peuters) aanbod verzorgd. Zo 
was er voor elke leeftijd een boek met op maat 
gemaakte boekentips.

Kinderboekenweek: ‘ Worden wat je wil - 
en alvast dromen over later!’ 

“Het 
groeps- 
bezoek 

was heel 
heel heel 

leuk!”

Voortgezet Onderwijs

In het voorjaar werden twee nieuwe subsidies 
binnengehaald om de samenwerking in het 
kader van de Bibliotheek op School verder 
te kunnen uitbouwen. De subsidie uit het 
Leesoffensief is ingezet voor jongeren, op 
Yuverta vmbo Den Bosch. Daarnaast is een 
pilot Leesbevordering op de Pabo opgestart. Bij 
beide projecten streven we naar voortzetting 
van de samenwerking na afronding van de pilot 
in de vorm van een meerjarenprogramma.

Binnen City deal startten we een samenwerking 
op met het hbo (Avans en Fontys) en het mbo 
(KW1C). Huis73 werd opdrachtgever voor de 
ateliers binnen de opleidingen die komend jaar 
aan de slag gaan met een leeschallenge waarbij 
studenten gaan nadenken over de vraag: hoe 
zijn 10-20-jarigen te motiveren om te gaan of te 
blijven lezen?

Blijven lezen 

Programma’s en activiteiten die collectie en mensen tot elkaar brengen

De bibliotheken (Hinthamerstraat, Rosmalen) 
zijn aantrekkelijke, gastvrije en prikkelende 
ontmoetingsplekken  waar (groepen van) mensen 
en organisaties samenkomen. Om te lezen en 
te leren, te creëren en te inspireren, kennis 
en ideeën te delen. De kern van de bibliotheek 
is de  collectie. Op de jeugdafdelingen wordt 
iedere week een spraakmakend, prikkelend 
interessant nieuwsitem uit de krant, televisie 

Uitgebreide collectie in bibliotheken

of sociale media gekozen en gekoppeld aan 
de collectie. Met kinderen worden gesprekjes 
hierover aangeknoopt. Voor de volwassenen 
gebruiken we een prominente plek in de 
vestiging om een actueel thema te koppelen 
aan de collectie.
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Afhaalbieb

Een flink deel van het jaar is de bibliotheek 
gesloten geweest vanwege de lockdown. In die 
periode hebben we extra hard gewerkt om onze 
klanten toch te voorzien van boeken. Door een 
afhaaltasjesservice konden mensen boeken 
reserveren of zich laten verrassen door onze 
keuze. Hier is heel veel gebruik van gemaakt. 
De tasjes werden online besteld en konden op 
vooraf ingevulde tijden worden opgehaald. 

Dat dit enorm gewaardeerd werd bleek uit de 
vele dankbare en positieve reacties. Zo reageert 
een klant: “Ik wil even zeggen dat ik het super 
vind dat jullie zo hebben kunnen schakelen en 
dat jullie deze service bieden! Hartelijk dank!”.

In juni 2021 lanceerden we de BiebApp: lenen 
zonder abonnement. Gebruikers downloaden 
de app en betalen vervolgens 2 euro per 
geleend materiaal. Het is een bestaande app 
die ontwikkeld is door ProBiblio. We hebben 
de app via diverse communicatiemiddelen 
gepromoot: website, nieuwsbrief, social media, 
Google Ads, posters en flyers. De app is niet 
alleen binnen de bibliotheken gepromoot, maar 
ook via hogescholen in ‘s-Hertogenbosch en 
omgeving om studenten te bereiken. 

In totaal zijn er in 2021 467 accounts 
aangemaakt. In de tabel een overzicht van het 
totaal aantal uitleningen van de BiebApp per 
vestiging.  

Vestigingen Aantal uitleningen

Huis73 Den Bosch 282

Bibliotheek Rosmalen 66

Bibliotheek Vught 65

Bibliotheek Boxtel 22

Bibliotheek  
Sint-Michielsgestel

7

Bibliotheek Berlicum 10

Eindtotaal 452

BiebApp 2021
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Huis73 organiseert de Kennisbende, speciaal 
voor nieuwsgierige kinderen vanaf 8 jaar. Deze 
kindercolleges bieden kinderen de mogelijkheid 
om meer te weten te komen over interessante 
en uiteenlopende onderwerpen. Tijdens de 
herfstvakantie waren Rutger & Thomas, beter 
bekend als de succesvolle YouTubers Gewoon 
Thomas & Furtjuh bij Huis73 te gast. Zij 
vertelden over de fijne kneepjes van het vak én 
over het eerste deel van hun nieuwe boek: De 
avonturen van Rutger, Thomas en Paco – de 
magische halsband.

Kennisbende XL

“Super 
bedankt dat 

ik bij jullie 
Rutger en 

Thomas 
heb mogen 
ontmoeten. 

Ben jullie 
eeuwig 

dankbaar.”
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November was traditiegetrouw de maand van 
‘Nederland Leest’.  De Wandelaar van Adriaan 
van Dis stond centraal en er was dit jaar een 
speciale makkelijk-lezen-editie van dit boekje. 
Huis73 verdeelde ruim 250 exemplaren onder 
de partners van het Bossche Taalnetwerk. Zo 
konden onder andere Farent, ABC leer mee 
en het KW1C het boekje aanbieden aan hun 
‘taalleerders’.
 
In het Taalhuis las de Makkelijk Lezen Groep 
gezamenlijk De Wandelaar en maakten zij als 
afsluiting een stadwandeling onder leiding van 
stadsgids Janny Viguurs.

Nederland Leest: ‘De Wandelaar’

In deze landelijke week organiseerde de Taalhuiscoördinator een succesvol Muziek-Taalcafé: Muziek 
als verbindende factor bij taal. Taalleerders en hun verhaal stonden centraal in de mobiele installatie 
die werd onthuld en die in 2022 door de stad zal gaan als reizende expositie.

Week van Lezen en Schrijven

Foto’s: Angeline Swinkels

“Wat superleuk, ik ga 
gelijk het boek kopen! 
Echt een meerwaarde 
om de schrijver zelf te 

horen.”

De eerste Zin op Zondag van 2021 kon helaas alleen via livestream plaatsvinden. Desalniettemin waren 
er 84 deelnemers om te luisteren naar een mooi interview met Jessica Durlacher, naar aanleiding van 
haar boek De Stem en Jan Brokken, naar aanleiding van zijn boek De tuinen van Buitenzorg. De editie 
van Zin op Zondag werd gepresenteerd door Marja Käss. Ook achteraf is deze editie nog vaak online 
bekeken.

Zin op Zondag

Tijdens de boekproeverij vertellen onze 
verhalencoaches in een ongedwongen sfeer 
over onlangs verschenen en bijzondere titels 
en kunnen bezoekers met elkaar in gesprek 
gaan. Hierbij is aandacht voor specifieke 
genres, bijzondere boeken en activiteiten van 
de bibliotheek. Kortom: er wordt een tipje van 
de sluier opgelicht uit de overvloed aan alles 
wat uitkomt op boekengebied. Vanwege de 
coronamaatregelen hebben we dit jaar maar 
één Boekproeverij kunnen organiseren met in 
totaal 18 bezoekers.

Boekproeverij
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De Maand van het Schrijven is in 2021 
afgesloten met een unieke masterclass van 
Thomas Olde Heuvelt. In een uitverkochte zaal 
vertelde Thomas onder andere over zijn visie 
op verhalen, gaf hij tips over het schrijven van 
verhalen die ertoe doen en over het vinden van 
een vertelstem. Aan de hand van praktische 
voorbeelden uit zijn nieuwste boek Orakel 
vertelde hij over thematiek en verhaalopbouw, 
over personages en dialoog en over redigeren. 
Ook gaf hij tips over het vinden van de juiste 
uitgever en de stappen die genomen kunnen 
worden om met verhalen een groter publiek te 
bereiken.

Maand van het Schrijven

De 22-jarige Teun Toebes vertelde in 
PERRON-3 in Rosmalen in een overvolle zaal 
met professionals, mantelzorgers, partners, 
kinderen en familie van dementerenden over 
zijn boek VerpleegThuis. Hij gaf zijn persoonlijke 
visie over het omgaan met mensen die leven 
met dementie. Er waren heel veel vragen vanuit 
het publiek en Teun kreeg een staande ovatie. 
Het was erg jammer dat napraten vanwege 
de coronamaatregelen niet mogelijk was. 
Bezoekers stonden in de rij om op de foto te 
gaan met Teun. 

VerpleegThuis: Lezing met Teun Toebes

Vanwege de coronamaatregelen konden de 
vrijwilligers en gezinnen elkaar niet altijd 
ontmoeten. Ook bleef er in de periodes dat 
voorlezen wel kon vaak angst heersen bij 
de gezinnen of de vrijwilligers waardoor 
er geen ontmoeting plaats kon vinden. 
Met enige regelmaat konden geplande 
afspraken niet doorgaan wegens ziekte en 
quarantaineperiodes. Om deze reden zijn enkele 
gezinnen en een aantal vrijwilligers helaas 
gestopt. Daarentegen zijn er ook heel veel  
nieuwe vrijwilligers voor in de plaats gekomen. 
Ondanks alle maatregelen en onzekerheden 
zijn er in 2021 weer leuke activiteiten en mooie 
samenwerkingen van de grond gekomen. 

Zo kon er mede door een anonieme sponsor 
100 boeken cadeau worden gegeven aan de 
gezinnen en doneerde boekhandel Adr. Heinen 

VoorleesExpress

met de actie ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ 
via hun klanten boeken aan ons van Max en 
de maximonsters en Een brief voor de koning. 
Ook vierden we op 13 juni 2021 ‘Het mooie 
kinderboekenfestival’ in de Verkadefabriek 
samen met een kleine delegatie van 3 gezinnen 
die gratis toegang kregen tot het festival. Door 
corona was er niet meer toegang mogelijk voor 
meer gezinnen maar volgend jaar hopen we op 
een breder bereik.
 
Enkele cijfers over de stand van zaken op  
31 december 2021:
• 37 gezinnen hebben het traject in 2021 

helemaal afgerond.
• 61 gezinnen nemen in december 2021 nog 

actief deel.
• 9 gezinnen staan nog op de wachtlijst.
• We hebben 112 VoorleesExpress  

vrijwilligers.
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Mediawijsheid 

Het Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) in de Hinthamerstraat kende als 
gevolg van de coronamaatregelen niet 
de gehoopte vliegende start. Huis73 
was regelmatig dicht en een telefonisch 
spreekuur als alternatief was geen succes. 

Toen de bibliotheek weer openging, wisten 
steeds meer mensen het IDO te vinden voor 
onder andere het aanvragen van huurtoeslag, 
het verlengen van hun rijbewijs of vragen 
over het UWV. Het IDO fungeerde als ‘portaal’ 

Informatiepunt Digitale Overheid

en waar specialistische hulp nodig was, 
zorgden de IDO-collega’s voor een warme 
doorverwijzing naar bijvoorbeeld KOO. 
Ook werden bezoekers op de verschillende 
digivaardigheidscursussen en het wekelijkse 
inloopspreekuur voor digitale vragen 
gewezen.

In het vierde kwartaal van 2021 steeg 
het aantal IDO-bezoekers explosief: het 
coronatoegangsbewijs werd ingevoerd. 
Veel mensen – vaak ouderen - hadden 
moeite met het installeren en activeren 
van de app of het printen van een papieren 
toegangsbewijs. Geattendeerd door de 
landelijke mediacampagne én berichten in 
het lokale nieuws, wisten velen de weg naar 
de bibliotheek te vinden. Vaak was eerst nog 
hulp nodig bij het aanvragen en activeren van 
een DigiD. Mensen waren erg dankbaar voor 
deze nieuwe dienstverlening.

Foto: Marcel Krijgsman

Zodra het weer mogelijk was, hielpen 
enthousiaste en deskundige vrijwilligers van 
SeniorWeb Rosmalen wekelijks mensen met 
vragen over het omgaan met hun telefoon, 
tablet of computer. Dit spreekuur voorzag in zo’n 
grote behoefte dat voor 2022 een aanvullende 
dienstverlening wordt opgezet: het Digitaalcafé.

Digitale inloopspreekuur en 
digivaardigheidscursussen

De locaties waar beide DigiTAALpunten zijn 
gevestigd, waren een groot deel van het jaar 
niet toegankelijk voor publiek en de wekelijkse 
inloopspreekuren werden door een kleiner 
aantal mensen bezocht dan gehoopt. Wel werd 
in september samen met Farent een workshop 
‘Veilig Internetbankieren’ georganiseerd en 
flyerden we gezamenlijk in de wijken Noord 
en West om de DigiTAALpunten bekend(er) te 
maken bij de wijkbewoners. 

DigiTAALpunten

Als gevolg van de coronamaatregelen stond 
‘ontmoeting’ onder grote druk. In plaats van de 
normale debatten voerden we 10 gesprekken via 
livestreams en 5 openbare gesprekken waarin 
ontmoeting wel mogelijk was. De ontwikkeling 
van het livestream-publiek ging boven 
verwachting. Het bereik bestond uit 8000 kijkers 
en zelfs zonder één uitzonderlijke uitschieter  
van  5500   kijkers bleven er nog steeds  2500  
kijkers  over voor 9 streams. Rondom de 
livestreams kwamen samenwerkingen tot 
stand met DTV (Verkiezingsdebat TK2021) 
RADAR (Dag Tegen Racisme en Discriminatie), 

RUW

De digivaardigheidscursussen Klik&Tik en 
Digisterker werden een groot deel van het jaar 
geannuleerd.  Online lesgeven bleek – niet 
verrassend – geen goede vervanging voor de 
fysieke bijeenkomsten. Belangstelling was 
er wel: mensen schreven zich in voor als de 
cursussen weer van start konden gaan. 

MiniTopia (Wonen Buiten de Box) en de 
Gemeente (Gesprek over cultuur). Zodra de 
lockdowns werden opgeheven, viel dit publiek 
ook weer weg: livestreams werden nauwelijks 
gevolgd. 
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Dit was de eerste editie van Shift Talks 
(www.shifttalks.nl), het meerdaagse 
evenement van Huis73: een stevige innovatie 
voor de organisatie. Er zijn samenwerkingen 
gerealiseerd met Avans Hogeschool en Tilburg 
University en De Groene Amsterdammer. 
Het programma kon ondanks geldende 
coronamaatregelen toch plaatsvinden. Helaas 
moesten wij ons - in samenwerkingen met 
de instellingen in het onderwijs - bijvoorbeeld 
beperken tot maximaal 75 bezoekers per 
evenement. Tevens ondervonden we hinder van 
de toenemende onrust vanaf begin november. 
Met name bij de hoofdlezing waren er veel 
betaalde no-shows. Desalniettemin was het 
enorm succes en heeft Huis73 met Shift Talks 
voor het eerst een inhoudelijk internationaal, 
nationaal en stads-overstijgend evenement met 
bovenregionale evenementen-communicatie 
opgezet. Check hier de aftermovie.

SHIFT TALKS 2021
15 november tot en met 21 november

Foto: Ben Nienhuis

http://www.shifttalks.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Ug01oRadR8k
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In oktober 2021 is bij Huis73 het Geheugenhuis 
geopend: een ontmoetingsplek voor mensen 
met beginnende dementie die nog een aantal 
jaren zelfstandig mee willen doen in de 
samenleving. Het is er ook voor mensen die 
nu al willen werken aan een fit geheugen. 
Het Geheugenhuis biedt culturele activiteiten 
als dans, muziek en beeldende kunst samen 
met spreekuren, collectie en lezingen. Deze 
combinatie van welzijn en cultuur is uniek in 
de stad en hierin onderscheidt Huis73 zich van 
andere organisaties. 

Geheugenhuis

Het Geheugenhuis past bij het programma 
Samen Dementievriendelijk dat Farent namens 
de gemeente ‘s-Hertogenbosch uitvoert in de 
wijken Zuid, Binnenstad en Schutskamp.

In het Geheugenhuis werkt Huis73 samen 
met Farent en het Sociale Benaderingsteam. 
Gesprekken met Vivent Jonge Mensen met 
Dementie om aan te sluiten bij de inloop zijn 
in december gestart. Huis73 is aangesloten bij 
de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente.

Samen Dementievriendelijk

Vooruitlopend op de verbouwplannen is voor het Geheugenhuis een aparte en goed bereikbare ruimte 
op de begane grond ingericht als een gezellige huiskamer. Op woensdag 6 oktober was de feestelijke 
opening met als gasten Bossche geriater dr. Paul Dautzenberg en wethouder Mike van der Geld en 
zo’n 40 genodigden. De Bossche Omroep deed verslag.

Bezoekers kunnen in het Geheugenhuis informatie van lokale organisaties halen, een boek lezen of 
lenen of in gesprek met de gastvrouwen of gastheer. Er zijn 8 vrijwillige gastvrouwen/-heer betrokken 
bij de inloop, Farent is verantwoordelijk voor de scholing. De vragen van onze bezoekers zijn heel 
divers. Van vragen over welke activiteiten beschikbaar zijn en kinderboeken over dementie tot vragen 
over wat er bij een notaris kan worden geregeld. Specifieke vragen worden doorgestuurd naar Farent 
of Sociale Benadering.

In de eerste paar weken na de opening heeft het Geheugenhuis 18 bezoekers ontvangen. Aan Beweeg 
je Blij namen gemiddeld 12 –15 mensen deel. Het Meezingcafé startte in november met 8 personen. 
Kleur je Dag vond plaats in het Geheugenhuis zelf en trok de eerste drie keer 2-3 bezoekers. Geplande 
keramiekworkshops zijn uitgesteld. Daarnaast is in 2021 met het Stadsarchief samengewerkt aan een 
fotoproject met een selectie van herkenbare beelden uit de jaren ‘50 en ’60 voor het Geheugenhuis. 
Deze Kiekjeskist wordt in 2022 gepresenteerd.

De ontwikkelingen rond corona maakten dat de doelgroep minder makkelijk de deur uitging. De inloop 
liep terug, activiteiten moesten worden doorgeschoven en in december sloot de inloop zelfs tijdelijk.

Opening
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Levendig leren
Creativiteit en kunst als een doorlopende leerlijn 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een subsidie die langdurige, kwalitatief sterke en duurzame 
cultuurprojecten in het onderwijs moet bewerkstelligen. Op basis van de onderwijsdoelen voor 
cultuureducatie worden scholen geadviseerd,  projecten in het onderwijs vormgegeven en uitgevoerd en 
worden zowel het onderwijs als educatief medewerkers van culturele instellingen geprofessionaliseerd. 
2021 was het eerste jaar waarin een Brabant brede aanvraag van start ging. Door corona kan deze 
regeling in 2022 echt van start gaan. Er zijn in 2021 al wel enkele teamtrainingen voor onderwijsteams 
geweest. Daarnaast is de cursus voor interne cultuur coördinatoren van start gegaan met deelnemers 
uit zowel ’s-Hertogenbosch als Oss. 

Daarnaast zijn er enkele onderwijsactiviteiten geweest of gestart, mede bekostigd door de regeling 
CMK.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Na vele gesprekken en een intensieve 
voorbereiding vierden we op 15 juli 2021 
de ondertekening van MuziekAkkoord Den 
Bosch. De eerste helft van 2021 stond in het 
teken van afstemming met partners over de 
inhoud van het akkoord. Daarnaast werden 
al enkele programma’s uitgerold in het kader 
van de Opmaat subsidie, letterlijk de opmaat 
voor het MuziekAkkoord, waarbij een achttal 
scholen aanhaakte als pilotschool. Het 
Bossche akkoord werd officieel getekend door 
de wethouders van cultuur en van onderwijs, 
gevolgd door afgevaardigden van vele 
samenwerkingspartners. De ondertekening 
staat symbool voor de ambitie om in 2024 
muziekonderwijs te hebben op ieder kind-
centrum in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Méér muziek in de Klas

Huis73 is de spil in dit MuziekAkkoord: wij verbinden het onderwijs met (culturele) partners. We volgen de 
komende jaren de drie pijlers die staan beschreven in de subsidieregeling CMK: curriculumvernieuwing 
en visievorming, kansengelijkheid en professionalisering. Vanaf september 2021 zijn de gesprekken 
met scholen geïntensiveerd en rolden we (nieuwe) muziekeducatieprogramma’s uit. Voor de scholen 
maakte de komst van de NPO-gelden het laagdrempeliger om in te zetten op méér muziek.

Vanuit de afdeling Onderwijs & Educatie dragen we al jaren ons steentje bij aan muziekeducatie. 
Door dit akkoord zetten wij een éxtra stap. Richting het onderwijs doen we dit onder andere door 
alle deelnemende kindcentra teamtrainingen te bieden. Daarnaast adviseren en ondersteunen we 
directies, leerkrachtenteams en individuele leerkrachten. Ook adviseert Huis73 vanuit het C-team 
muziekverenigingen.

Door het MuziekAkkoord Den Bosch hebben veel samenwerkingspartners zich aan elkaar weten te 
binden en dat aantal groeit nog steeds. Dit laat zien hoe belangrijk men muziekeducatie vindt. Het 
laat ook zien hoe divers het (muzikaal) veld is in Den Bosch: van vele muziekverenigingen, kleine en 
grotere muziekscholen tot festivals.

Huis73 en het MuziekAkkoord
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Muziek maken, zingen, het bespelen van een 
instrument  was een  tijd lang  onmogelijk, 
externe  docenten  werden geweerd  en 
lockdowns maakten dat minder dan het 
beoogde aantal projecten uitgevoerd werd. 
Daarnaast ging er in 2021 veel aandacht uit 
naar het Bossche MuziekAkkoord. Door die 
laatste ontwikkeling hebben we wel nieuwe 
partners (beter) leren kennen die mogelijk 
een rol kunnen spelen bij Bosch Leerorkest-
trajecten in de toekomst.

Bosch Leerorkest 2021

Het project Klas en Kunst brengt de kunstenaar 
in de klas. Het laat kinderen talenten van 
zichzelf ontdekken, ze worden ondergedompeld 
in verwondering en het leert ze met een andere 
blik naar de wereld te kijken. 16 weken lang 
maken de kinderen kennis met 4 verschillende 
vakdisciplines: theater, beeldend, dans en 
muziek. Met het aanbod van Sjors Creatief 
wordt de koppeling met het naschoolse aanbod 
gelegd. Kinderen krijgen de kans om talenten 
buiten school te ontdekken. Ook zijn wij vanuit 
Huis73 bezig andere projecten binnen het 
curriculum aan te laten sluiten op Klas en 
Kunst, waardoor dit project een centrale plek 
heeft in de gehele leerlijn en het aanbod vanuit 
Huis73.

Corona heeft vanzelfsprekend invloed gehad op 
het project. Gelukkig hebben de meeste lessen 
plaats kunnen vinden en blikken we terug op 
een succesvol jaar. 

Klas en Kunst

Bijzonder is de stevigheid waarmee de wortels 
van dit project in de scholen is gegroeid. 
Scholen zijn enthousiast, er kwamen veel 
aanvragen om het concept van Klas en Kunst 
voort te zetten in andere leerjaren. Dit werd 
veelal bekostigd vanuit de NPO gelden. Klas 
en Kunst is een belangrijk onderdeel van het 
curriculum geworden. 

Foto: HNBM

Schoolvoorstellingen

Door de coronamaatregelen ging slechts 
30% van de geplande schoolvoorstellingen 
in het theater door. Dat vroeg om creatieve 
oplossingen voor de andere voorstellingen. Zo 
hebben we een aantal schoolvoorstellingen via 
livestream aangeboden waarbij de leslokalen 
op scholen en de huiskamers van de leerlingen 
ingericht werden als echte theaterzalen. 
Daarnaast verzorgde theatergezelschap Maas 
Theater en Dans een vijfdelig educatiepakket 
rondom hun - digitale - voorstelling Eitje en 
gingen de kleuters los bij de mini-concertjes 
van Peer & Stefan. Alles bij elkaar hebben we 
toch nog ruim 4000 kinderen bereikt.

Nagenoeg alle scholen in de gemeente Den 
Bosch nemen deel aan de schoolvoorstellingen. 
Zo zijn we er echt voor iedereen! Het streven is 
om naast het aanbod de scholen te begeleiden 
bij de voorbereiding op het theaterbezoek, het 
te behandelen lesmateriaal en de evaluatie. 

Voor leerlingen in het voortgezet speciaal 
onderwijs van Hub Noord-Brabant en 
de Mytylschool Gabriël hebben we -in 
samenwerking  met dansgezelschap  De Stilte  
en De Verkadefabriek- ook een 
theatervoorstelling kunnen realiseren. Zo is 
er gespecialiseerd taxivervoer geregeld en 
werden er workshops in de klas verzorgd 
door educatief dansers. Ook hebben we 
voorstellingen kunnen organiseren voor doven 
en/of slechtziende kinderen van Kentalis. 
Vanwege de coronamaatregelen vinden deze 
echter in 2022 plaats. We zijn voornemens om 
dit soort aanbod te blijven aanbieden, eventueel 
samen met buddyscholen.

Daarnaast hebben we Theaterwerkplaats 
Novalis uitgenodigd. In kleine groepjes van vier 
personen plus een vakdocent bezoeken zij een 
schoolvoorstelling. Vaak koppelen we daar een 
gesprek met de regisseur en/of spelers aan 
vast.
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Voor het stimuleren van de amateurkunsten 
zien we onszelf meer dan voorheen als 
makelaar. Bij het programmeren van cursussen 
in de vrije tijd voor jong en oud nemen we 
mee wat er al gebeurt in de stad. We hebben 
in kaart gebracht wat de stad al kent. Met die 
gegevens in de hand hebben we gekeken wat er 
ontbreekt en wat de stad mogelijk nodig heeft. 
Speerpunt voor 2021 was muziek en keramiek 
waarbij is geprobeerd te innoveren op inhoud 
en planning van de programmering en op de 
samenwerking met huisgenoten. Zo zijn er 
diverse muziek events geprogrammeerd om 
actief muziek maken bij amateurs te stimuleren 
en een podium te bieden, zoals H73Live!.  
Daarnaast is het kennismakingsaanbod voor 
kinderen Sjors Creatief uitgebreid naar alle 
leeftijden met Actief in Den Bosch. Dit gebeurt 
in nauwe samenwerking met de gemeente 
’s-Hertogenbosch die het sportdeel voor haar 

Makelaar

rekening neemt. Ook resulteerde de wens 
voor innovatie in de zomer van 2021 in een 
programma Zomertijd. In twee weken, één 
aan het begin en één aan het einde van de 
schoolvakantie, brachten we een divers aanbod. 
Variërend van onder meer Beweeg je Blij (i.s.m. 
Stichting Actieve Senioren), Portret Boetseren 
en Verhaaltjestijd (voor de allerkleinsten). 

De ondersteuning van de amateurkunst heeft 
een ander gezicht gekregen. Het digitale 
platform Cultuurbosch is opgeheven. In de 
plaats daarvan zijn we zowel fysiek als digitaal 
aan de slag gegaan. Fysiek in de vorm van een 
wekelijks spreekuur, zoals het Amateurloket 
vanaf september en 2 à 3 kenniscafés per jaar. 
Digitaal met een besloten Facebook-groep en 
met een informatieve en interactieve knop op de 
Huis73 website. Het spreekt voor zich dat door 
de coronamaatregelen niet alle plannen door 
hebben kunnen gaan. Zo zijn de spreekuren 
gestaakt, werd het eerste kenniscafé opgeschort 
en uitgesteld naar 2022.

Huiskamer van amateurkunst

Zoals genoemd is er op het gebied van muziek 
en keramiek uitbreiding van het aanbod 
geweest. Er is onder meer extra aanbod 
gecreëerd met partnerorganisaties, zoals 
Sax-kwartetten workshop in samenwerking 
met de Jazzwerkplaats. Met de opening van 
het Geheugenhuis zijn onder deze vlag ook 
enkele workshopseries, waaronder bewegen 
en zingen, gestart voor ouderen met en zonder 
beginnende dementie. 

Uitbreiding cursusaanbod

De keramiekafdeling is een van de 
paradepaardjes van Huis73. Cursisten blijven 
jarenlang en er is een wachtlijst. Omdat de 
lokalen aan de straatkant liggen zijn ze ook 
het visitekaartje van ons huis. We ontwikkelden 
een keramiekplan waarin voorzien is in een 
meer verzorgde inrichting én in uitbreiding van 
activiteiten met de nadruk op specialistische 
en incidentele workshops. De opening van deze 
vernieuwde Keramiekstudio was in september 
2021 in nauwe samenwerking met het Digitaal 
Atelier dat tegelijkertijd opende. 

Keramiek
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Talentontwikkeling
Doorstroom van binnen- naar buitenschoolse cultuureducatie 

Veel Klup Up activiteiten konden door de steeds 
veranderende coronamaatregelen niet of 
slechts in afgeslankte vorm doorgaan. Dat heeft 
van 2021 een enerverend jaar gemaakt. We 
hebben geprogrammeerd vanuit de behoefte 
van een BBS en hebben voorstellen gedaan 
met aanbod dat toegankelijk te realiseren was. 
Zo is op BBS Westerbreedte (Nour/Kruisboelijn 
en Westerbreedte) een prentenboekenclub 
voor groep 1/2 gehouden over duurzaamheid 
en (zuinig zijn op) het milieu. Acht van de tien 
bijeenkomsten van anderhalf uur gingen door. 
Ook op BBS Aan de Aa vonden 10 bijeenkomsten 
plaats met in totaal ongeveer 20 leerlingen 
uit diverse leerjaren waarin leesbevordering 
tevens centraal stond.

Activiteiten Brede Bossche Scholen (BBS)

Voor de aanvragen binnen de pluspakkettenregeling van de verschillende BBS’en hebben we de eerste 
stappen gezet in het als Huis73 gezamenlijk optrekken van leesbevordering en cultuur. Zo hebben we 
nu één pakket aangevraagd waarin leesbevordering de boventoon voert en cultuur als ondersteunend 
middel wordt ingezet. Datzelfde geldt -in een omgekeerde vorm- voor een pluspakket waarin peuters 
theater, dans en muzieklessen aangeboden krijgen (Musical voor de kleintjes) en een (prenten)boek 
als ondersteunend middel wordt ingezet. 

Leesbevordering en cultuur gaan hand-in-hand binnen het project podcast maken, waarin een 
leesconsulent en dramadocent samen optrekken om met de kinderen van de BBS een Podcast te 
maken, realiseren en beluisteren. 

Leesbevordering en cultuur

Wegens personele en organisatorische 
veranderingen binnen Huis73 is er in 2021 
met een nieuwe blik gekeken naar de 
werkzaamheden voor de BBS. Daarbij houden 
we verbinding met het onderwijs. We willen de 
verbinding tussen binnen- en buitenschoolse 
cultuureducatie intensiveren, zeker in 
combinatie met onze functie als adviseur 
cultuureducatie op de school én programmeur 
voor het KlupUp- en Pluspakkettenprogramma.

We hebben het najaar gebruikt om onze 
contacten op de BBS’en op te bouwen en elkaars 
wederzijdse verwachtingen uit te spreken. We 
spraken hierbij met BBS-managers en KlupUp-
coördinatoren. 

Onze werkzaamheden voor de BBS zijn van grote betekenis. De kansen en mogelijkheden die wij in 
het najaar van 2021 hebben geïnventariseerd laten zien dat het werk ertoe doet en dat we samen grote 
sprongen in de nabije toekomst kunnen maken. In het licht van gelijke kansen voor ieder kind kunnen 
met onze werkzaamheden alle kinderen van een BBS zichzelf creatief en cultureel ontwikkelen.           

Samen met jongeren werken aan veerkracht en creativiteit 

Sinds december 2020 konden de activiteiten voor 
en door jongeren alleen online plaatsvinden. 
De Studi073 crewmeetings zijn in het eerste 
kwartaal op non actief gezet: online vergaderen 
leek te veel op school en gaf weinig energie.  Er 
was veel onduidelijk en onzeker, maar een ding 
stond vast: 80% van de jongeren kampte met 
gevoelens variërend van onrust en onzekerheid 
tot aan depressie. Veel sociale en zeker de 

Start van 2021: beginnen in lockdown

culturele contacten en ontspanning zijn 
weggevallen. Niet alleen voor de doelgroep was 
het een lastige tijd: ook stagiaires, crewmembers 
en coaches beleefden een onzekere periode. 
Waar mogelijk organiseerden we kleinschalige 
ontmoetingen in de buitenlucht of planden  we 
overleggen in klein gezelschap in het pand om 
het contact met de doelgroep in stand te houden 
en jongeren een hart onder de riem te steken. 
Verder hebben we opnieuw ingezet op online 
programmering: activiteiten, blogs, challenges 
en Q&A’s.

Vlog over creativiteit naar een idee van één van de 
crewmembers, uitgevoerd met stagiaires
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Vanaf maart werden er speciaal voor jongeren studieplekken gecreëerd achter de verder gesloten 
deuren van Huis73. Er werd een campagne ontwikkeld en uitgedragen via social media en online 
promotie op scholen, aangevuld met, zodra dit weer mogelijk was, een offlinecampagne in de wijken 
en op scholen.

Vanaf april gingen de deuren van Huis73 speciaal voor jongeren tot 27 jaar open en mochten zij op 
locatie gebruik maken van studieplekken. Het aantal studieplekken werd uitgebreid naar het pand 
op nr. 74 waardoor veel jongeren bij Huis73 veilig konden studeren, repeteren én ontspannen. In Den 
Bosch en Rosmalen is hier tot half mei met ruim 2.900 reserveringen gretig gebruik van gemaakt.

Vanaf mei werd ook ‘Studyshare’ aangeboden om jongeren te ondersteunen in het vinden van een 
studieritme en het werken aan goede resultaten. In samenwerking met PowerUp073 was Huis73 een 
van de locaties van Campus073 waar scholieren extra ondersteuning werd aangeboden op het gebied 
van studievaardigheden, creatief aanbod en sociaal contact.

Opdracht en steun vanuit Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Om een gezellige en inspirerende plek te 
bieden die huiselijk maar ook creatief is, waar 
lekker gestudeerd kan worden én ruimte is 
voor afleiding, een praatje en inspiratie, werd 
veel gecreëerd rondom DIY (Do It Yourself). 
Daarnaast werden er klooiplekken gecreëerd: 
een plek waar jongeren konden bijpraten, iets 
uitproberen, tips & tricks konden krijgen en 
Studi073 crewmembers konden ontmoeten. 
Kortom: naast studeren was er ook ruimte voor 
interactie en ontspanning.

Vanaf half april startte het aanbod van 
creatieve work-outs, afgestemd op de input 
van jongeren. In een kleine setting konden 
jongeren bijna dagelijks werken aan creatieve 
activiteiten, even ontsnappen aan alle stress 

Een plek voor jongeren in tijden van 
lockdown

en in een veilige setting in contact komen met 
elkaar. Met een cultuur breed aanbod: van 
mind & body, (spoken) word, beeldende kunst 
& nieuwe media, muziek tot lifestyle, fashion 
& duurzaamheid. Het aanbod werd verzorgd 
door ZZP’ers in de stad, Huis73 docenten en 
jongeren zelf. In totaal bereikten we met de 
work-outs en activiteiten ruim 1.800 jongeren.
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De coaches van Art United werkten in mei samen met de stagiaires van Studi073 mee aan het 
activiteitenprogramma Cultuur@Cruijfcourt in de Kruiskamp, in samenwerking met Jeugdsport 
en Cultuurfonds. Na enig uitstel kon ook de Bossche Talentschool doorgaan en verzorgde Huis73 
vijf workshops. In juni werd Back in Time op locatie van Huis73 opgenomen: een één uur durende 
show met livemuziek, dans van dansstudio Geraldine van de Griend, een muziektalkshow met Nikki 
Nordman en presentatie door Cityboost coach en Art United ambassadeur Yohan van Bommel.

In de zomervakantie werd er op verzoek van PowerUp073 een aantal creatieve workshops aangeboden 
op locatie van verschillende jongerencentra. Er is aangehaakt bij de Bossche Zomer en het 
jongerenprogramma van Festival Boulevard & Cement. Dankzij het steunpakket was er extra inzet bij 
de Zomerklas voor 57 internationale jongeren in Huis73: een uitdagende sport en spelmiddag in de 
buitenlucht met creatieve challenges en een mooie eindpresentatie met extra support van de Huis73 
coaches en stagiaires.

Co-creatie met samenwerkingspartners

In het najaar van 2021 is Music Moves, een 
samenwerking van St. 10.000hours, Avans, 
Farent en Huis73 na een jaar voorbereiding 
eindelijk van start gegaan. Ruim 50 jongeren 
namen deel aan een trainingsprogramma 
en organiseerden in de herfstvakantie ruim 
10 verschillende activiteiten voor kwetsbare 
doelgroepen op verschillende plaatsen in de 
stad. Huis73 zorgde ervoor dat de deelnemers 
in contact konden komen en aan de slag konden 
op de locaties van netwerkpartners zoals W2 
Poppodium, Werkwarenhuis CypherActive/
Dukebox en het Inloopschip.

Na de start van een pilotsamenwerking 
met Citydeal, KW1C/ MapLab en Huis73 in 
het voorjaar, werd in de herfstvakantie een 
afsluitende expositie en coaching sessie door 
Studi073 georganiseerd bij Huis73 met werk 
van studenten van het KW1C: UNLOCK.

Tot half december vonden er verschillende 
activiteiten plaats op locatie van Huis73 of 
elders in de stad, zoals een kledingruil nieuwe 
stijl en een tekenworkshop bij JC Zuid Oost. 
Vanwege een nieuwe lockdown halverwege 
december konden creatieve activiteiten helaas 
alleen weer online plaats vinden. De bibliotheek 
was gelukkig wel open om boeken te lenen 
en te studeren. De Studi073 crew heeft in de 
kerstvakantie DIY creatieve en schrijfpakketten 
samengesteld die jongeren konden ophalen om 
thuis mee aan de slag te kunnen. Dit was een 
groot succes en wordt in 2022 verder doorgezet.

Vanaf april kon Art United met steun vanuit 
het steunpakket een doorstart maken. Er 
is gekozen voor een hybride variant: een 
online wervingscampagne via Instagram, 
Live Q&A, korte vlogs door met deelnemers, 
inspiratievlogs van coaches, een online Kick-
Off en coaching traject door middel van het 
platform Discord en DIY-postpakketjes met 
creatief inspiratiemateriaal en thuisopdrachten. 

Art United
Vanaf april mochten workshops bij uitzondering 
weer plaats vinden op locatie van Huis73 en is 
toegewerkt naar een afsluitende presentatie in 
de Pleitzaal op 6 juni. De deelnemers konden 
elkaars resultaten bekijken en met elkaar 
bespreken. Op deze manier kon hun succes 
toch kleinschalig  worden gevierd.

“Heel veel dank voor 
de fijne maanden die 

jullie onze dochter en de 
andere tieners bezorgd 
hebben. Juist dit jaar nu 
er zoveel niet kon, was 
het voor haar heerlijk 

deze leuke ontspanning 
te hebben.”
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Een keten mogelijk maken voor talentontwikkeling 

Voor de versterking van de relatie tussen amateurverenigingen en jongeren hadden we een 
muziekspektakel op het oog dat rond kerst plaats zou vinden. De organisatie hiervan was in een 
ver gevorderd stadium, maar door de toen afgekondigde coronamaatregelen hebben we dit helaas 
moeten afblazen.

Voor jonge trompettisten hebben we een masterclass van Eric Vloeimans georganiseerd. Ook deze 
kon helaas geen doorgang vinden en is verplaatst naar 2022.

Duurzaam versterken van de relatie tussen amateurverenigingen en jongeren

Met verschillende culturele organisaties in de stad zijn samenwerkingen gestart. Theaterfestival 
Boulevard, November Music, Jazz in Duketown en Bosch Parade zijn enkele van deze organisaties. 
We zoeken steeds naar een partnerschap waar we beiden beter uitkomen dan we erin gingen. Met dit 
partnerschap kunnen we in ieder geval binnen onze panden aandacht genereren voor de stedelijke 
programmering.

Stedelijke culturele programmering

In het kader van Lang Leve hebben we met 
Raamgedichten en Veldspel onze bijdrage 
geleverd aan de buurtmanifestaties in Zuid en 
West. Daarnaast hebben we samen met Farent 
een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds 
voor Cultuurparticipatie voor voortzetting van 
Lang Leve. Deze aanvraag werd helaas niet 
gehonoreerd. Bij woningcorporatie Brabant 
Wonen hebben we bij een drietal projecten 

Bevorderen van zorg en gezondheid
onze bijdrage geleverd om een kunstenaar 
te koppelen aan een woonvoorziening voor 
ouderen. Met de opening van het Geheugenhuis 
hebben we, behalve een informatiepunt, een 
aantal workshops aangeboden. De cursus 
Citytrainer, waarin je leert om een eigen 
activiteit te organiseren, hebben we geschikt 
gemaakt voor en aangeboden aan senioren.

Het programma van het extra steunpakket 
voor coronacrisis ten behoeve van het welzijn 
voor jongeren is conform het projectvoorstel 
uitgevoerd en afgerond. Er is ingezet op een 
duurzame inbedding van de resultaten en 
verworvenheden van het programma en de 
werkwijze: een nieuwe aansprekende en 
herkenbare huisstijl om met jongeren te 
communiceren, meer ruimte voor inbreng en 
eigen inzet van jongeren in de programmering, 
een hybride programma-aanbod (offline en 
online), integrale programmering vanuit cultuur 
(educatie, participatie en talentontwikkeling) 
en bibliotheek. Een opvallend, laagdrempelig 
en aansprekende routing voor jongeren, online 
en op locatie, die jongeren welkom heet en 
wegwijs maakt binnen het creatieve aanbod 

Tot slot

in Huis73, maar ook doorverwijst en begeleidt 
naar activiteiten elders in de stad.

Vanaf april tot eind november 2021 hebben in 
het kader van het steunpakket twee tijdelijke 
young professionals een inhoudelijke en 
organisatorische bijdrage geleverd aan het 
jongerenprogramma van Huis73. Gedurende 
het hele jaar is met veel partners de 
samenwerking gezocht om gezamenlijk zo goed 
mogelijk de jongeren te ondersteunen in deze 
lastige periode; zoals met Quiet Community, 
PowerUp073, Bossche Talentschool, 
Campus073, Kunstbende, Jeugdsport en 
cultuurfonds en verschillende culturele ZZP’ers 
in de stad.

In december 2021 is er gestart met de campagne amateurkunst. Middels posters door de stad en 
video’s op onze social media kanalen, is er aandacht gevraagd voor alle amateurkunstverenigingen 
die onze gemeente rijk is. Tevens is er op www.huis73.nl/amateurkunst een overzicht van deze 
verenigingen wat de vindbaarheid ten goede komt. Ook in 2022 zal de campagne op diverse plekken 
zichtbaar zijn.

Campagne amateurkunst
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Op 10 maart is de Citytrainer Cultuur 
Senioren gestart met 8 deelnemers. Deze 
pilot is oorspronkelijk gestart in maart 
2020 maar vrij snel  stopgezet  vanwege  de 
lockdown. In 2021 zijn niet alle deelnemers 
uit de eerste reeks opnieuw gestart vanwege 
gezondheidsproblemen of onrust vanwege 
de Covid pandemie. In het eerste half jaar 
van 2021 hebben deze deelnemers allemaal 
praktijkervaring opgedaan en het traject 
afgrond. Een van de deelnemers heeft eind 
februari een workshop verzorgd tijdens 
de Bossche Talentschool op de Bossche 
Vakschool in samenwerking met de stagiaires 
van Studi073.

Citytrainer Cultuur
In de zomer van 2021 zijn diverse workshops 
verzorgd over Citytrainer voor SAS (Stichting 
Actieve Senioren). De doelgroep is echter 
moeilijk bereikbaar en te motiveren merken 
ook de collega’s van Farent en SAS. Besloten 
is om een nieuwe reeks pas weer voor te 
bereiden in het voorjaar van 2022. Wel wordt 
actief contact onderhouden met de eerste 
lichting Citytrainers Senioren en gekeken 
hoe zij via Huis73 relevant en interessant 
vrijwilligerswerk kunnen doen.

De training die in het najaar in samenwerking 
met Jongerencentrum Number One en 
Sportalliantie Rosmalen is gestart in Rosmalen 
is ook succesvol afgerond. De jongeren zijn 
gestart met het opdoen van praktijkervaring, 
echter is dit in de meeste gevallen stil komen 
te liggen. Via sociale media is er contact 
gehouden en zijn er enkele activiteiten online 
te georganiseerd.

De deelnemers aan Citytrainer Cultuur 
Senioren en Sport en Cultuur Rosmalen 
hebben samen met de andere nieuwe 
Citytrainers hun certificaat op 15 oktober 2021 
in ontvangst mogen nemen bij Huis73.

In het najaar van 2021 is gestart met de 
voorbereiding van een nieuwe variant: 
Citytrainer Urban. De start van deze reeks, die 
gelijktijdig en in co-creatie zal worden opgezet 
in Tilburg, staat gepland voor voorjaar 2022.

Na een lancering op 27 maart via een livestream  
vierde het Digitaal Atelier op 3 september 
fysiek een feestelijke opening. De oude, 
klassieke Raadkamer is omgedoopt tot een 
creatieve werkplaats met allerhande moderne 
apparaten, werktafels en presentatiekasten. 
Hier wordt gemaakt! We hebben een actieve 
maakprogrammering opgezet voor jong 
en oud. Elke  woensdagmiddag waren 
we standaard open voor de maakmiddag. 
Kinderen werkten aan eigen projecten en met 
materiaal en apparatuur dat klaarstond om 
mee te experimenteren. In de programma’s het 
UitvindersLab en het FamilieAtelier volgden 
deelnemers kunst en technologie-workshops 
zoals een poster die muziek maakt, een 
lichtgevende button, een tekenrobot en meer. 
Bekijk hier de video van het Uitvinderslab.

Digitaal Atelier
De CoderDojo’s, nu onderdeel van het Digitaal 
Atelier, zijn voortgezet met de vrijwilligers en 
blijven succesvol. Op de maakavonden konden 
volwassenen binnenlopen, vragen stellen en 
aan de slag gaan met bijvoorbeeld de 3d-printer 
en de lasercutter. We boden cursussen en 
workshops aan zoals creatief coderen en 
digitaal ontwerpen. Verder ontvingen we diverse 
schoolklassen voor een creatieve workshop.

Naast al deze maakactiviteiten hadden we 
ook programmering rondom technologie-
ethiek genaamd Verse Algoritmes. Een 
project gesubsidieerd vanuit Stichting 
PICA en gecoördineerd door de Koninklijke 
Bibliotheek waarin we op experimentele 
wijze digitaal burgerschap aankaarten en 
bespreekbaar maken. We werkten hierin in 
diverse vormen samen met kunstenaars, 
filosofen, wetenschappers, het onderwijs en 
educatiemakers. In denk- en maaksessies, een 
debat en een project dag op het Ds. Pierson 
College ontdekten deelnemers meer over 
algoritmes en nieuwe handelingsperspectieven 
om je te begeven in de digitale wereld. 
www.versealgoritmes.nl is hiervan het visuele 
en inhoudelijke verslag.

Verse Algoritmes

“Coderdojo is een 
erg leuke activiteit. 

Tip: doe dit ook voor 
volwassenen!”

https://youtu.be/yGFISUks8A4
https://www.youtube.com/watch?v=qDeiDyF-WnA
http://www.versealgoritmes.nl


In juni nam de gemeenteraad een besluit 
over de uitwerking van de huisvesting van 
Huis73. Het raadsvoorstel behelst een plan 
voor de doorontwikkeling van Huis73 tot een 
eigentijds modern cultuur educatief centrum. 
Een goed geoutilleerde huisvesting is daarvoor 
noodzakelijk. 

De raad koos voor het Toekomst Bestendig 
scenario. Hier wordt naast het wegwerken van 
achterstallig onderhoud en het verduurzamen 
van het gebouw ingezet op functionele, fysieke 
en ruimtelijke aanpassingen aan de gebouwen. 
Hierdoor ontstaat de voor Huis73 zo belangrijke 
interactie tussen de aanwezige functies, 
programma’s en faciliteiten. Er worden gebouw 
gebonden ingrepen gedaan die het gebouw 
beter verbinden met de omgeving, zoals een 
doorkijk naar de Binnendieze en de entree aan 
de Sint Josephstraat. De aantrekkingskracht 
van Huis73 wordt vergroot en ruimten kunnen 
beter worden verhuurd.

De beschikbaarstelling van het totaal benodigde 
investeringskrediet van 28,3 miljoen werd 
uitgesteld tot najaar 2023. Dan zal op basis van 
een Voorlopig Ontwerp, exploitatiebegroting 
van Huis73 en verdere specificatie van de 
bouwkosten een definitief besluit worden 
genomen. Wel werd het voorbereidingskrediet 
voor deze besluitvorming toegekend. 

Vervolgens is een begin gemaakt met de 
voorbereidingen. Door de gemeente is een 
projectleider en bouwmanager aangesteld 
en Huis73 heeft de  projectmanager  
Herhuisvesting & Innovatie en een extern 
adviseur aan dit team toegevoegd. Dit team is 
gestart met de inrichting van het project. Er is 
een Europese aanbesteding voor de aanstelling 
van een architect en een installatie adviseur 
gestart. Daarnaast zijn de selectieprocedure 
voor een bouwkosten adviseur en een adviseur 
voor bouwveiligheid, bouwfysica en akoestiek 
gestart.

Verder is er in 2021 gewerkt aan de verdere 
detaillering van het inhoudelijk en functioneel 
Programma van Eisen. Hierbij zijn de 
medewerkers van Huis73 zoveel mogelijk 
betrokken, hun input is van groot belang.
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De gebouwen

Bekijk de sfeerfilm Huis73 ‘Voor écht iedereen in Den 
Bosch’ door op bovenstaande afbeelding te klikken.

https://www.youtube.com/watch?v=besvNLNE3Bs


Aantal leden/leners Den Bosch Rosmalen Totaal
0 t/m 12 jaar 6.470 5.467 11.937
13 t/m 17 jaar 2.493 1.011 3.504
18 t/m 64 jaar 4.874 1.508 6.382
65 jaar en ouder 2.453 812 3.265
Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastleners, 
Taalmaatjes

1.437 141 1.578

Instellingen 1.337 27 1.364
Totaal 19.064 8.966 28.030
Deelnemers-% 12,18% 5,73% 17,91%

Bezoekers* 248.007 78.193 326.200
Collectieomvang 111.371 45.137 156.508
Uitleningen incl. verlengingen 216.382 192.080 408.462

* Van 1 januari 2021 tot en met 25 juni 2021 was de bibliotheek gesloten vanwege de coronamaatregelen. Leden hebben 
in deze periode gebruik kunnen gebruik maken van de afhaalservice.

de Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen PO/KDV 77
Aantal deelnemende scholen VO/MBO* 8
Aantal leden/leners 0 t/m 12 jaar (PO/KDV) 19.124
Aantal leden/leners 13 t/m 17 jaar (VO/MBO*) 5.422
Collectieomvang PO (totalen) 141.277
Collectieomvang VO/MBO* (totalen) 12.841
Uitleningen PO (totalen) 297.363
Uitleningen VO/MBO* (totalen) 5.998

Kerngetallen 31-12-2021
Inwonersaantal totaal 156.545

* Ds.Pierson College en KW1C (zeven sectoren)
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Bibliotheekwerk in cijfers

Er zijn circa 38 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken uitgeleend aan de leden van de 
openbare bibliotheek in 2021. Een daling van 10% ten opzichte van 2020, aldus de eerste voorlopige 
inschatting van Stichting Leenrecht (januari 2022). Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zagen we in 
2021 een gemiddelde daling van 14%. 

Vergelijk landelijke cijfers

Het gebruik van de Online Bibliotheek laat een flinke stijging zien in 2021 ten opzichte van 2020. Het 
lenen van e-books is bij Huis73 met 39% gestegen en luisterboeken stegen met 38%. 

Statistieken Online Bibliotheek



Regio
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Huis73 is voor het bibliotheekwerk ook een
regionale organisatie. We hechten sterk aan
lokale verankering en in iedere gemeente
— Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel en
’s-Hertogenbosch — zoeken we zowel naar
de kracht van het gezamenlijke, als de unieke
aanpak per gemeente. De vier collecties
beschouwen we als één collectie waar klanten
gebruik van kunnen maken, de programmering
wordt zoveel als mogelijk samen aangepakt,
medewerkers kunnen hun kennis delen en
ondersteunende systemen (ICT, financiën,
personeel) zijn integraal ingericht.

In ’s-Hertogenbosch is volop aandacht voor
herhuisvesting en innovatie van de panden
aan de Hinthamerstraat. In Vught is nieuwe

dienstverlening voor jongeren een belangrijk
onderwerp, in Boxtel zijn we gestart met het
versterken van de relatie met culturele en
maatschappelijke organisaties en in Sint-
Michielsgestel blijft de continuïteit van het
bibliotheekwerk een voortdurend punt van
gesprek met de gemeente.

Het streven naar een ambtelijk en bestuurlijk
overleg met de 4 gemeenten gezamenlijk blijft
om kennis te delen en onze opdrachten zo
eenduidig mogelijk te formuleren. In 2021 heeft
dit overleg niet kunnen plaatsvinden vanwege
de beperkingen om fysiek bij elkaar te komen.
Onze ambitie is om bij deze overleggen te
streven naar het versterken en toekomstgericht
maken van het lokale bibliotheekwerk.

De samenwerking
Alleen loop je sneller, maar samen kom je 
verder. In 2021 heeft Huis73 de bestaande 
samenwerkingen geïntensiveerd en zijn nieuwe 
samenwerking gestart. 
We werken samen met onze culturele 
huisgenoten, maarverwelkomden ook nieuwe 
bewoners en partners als Quiet, Capabel Taal, 
Volksuniversiteit en Boschlogie. 

Partners

Met November Music hebben we in de 
aanloop naar het festival samengewerkt in 
twee projecten, So you think you can write a 
strijkkwartet, een cursus Moderne Muziek en 
een lezingenreeks Nieuwsgierige Oren.

November Music

2021 is door de provincie Noord-Brabant 
uitgeroepen tot jaar van het Brabants 
Kloosterleven. Met verschillende activiteiten 
wordt er gedurende het jaar stilgestaan bij het 
rijke kloosterleven in onze provincie. Wij hebben 
hier een steentje aan bijgedragen met een 
expositie (Mappa Brabantiae), een installatie 
(Scriptorium) en de inrichting van een Leestafel.

Brabants Kloosterleven
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De Volksuniversiteit (VU) Den Bosch en Huis73 werken sinds 1 juni 2021 samen onder één dak, namelijk 
dat van Huis73 aan de Hinthamerstraat. Beide partijen bieden een programma met cursussen voor 
iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen. 

Volksuniversiteit

De Volksuniversiteit was jarenlang gevestigd 
aan de Havensingel, maar vindt nu zijn intrek 
aan de Hinthamerstraat. Bart Louwers, 
bestuursvoorzitter van VU: “We zien uit naar 
de samenwerking. Door deze reorganisatie kan 
de Volksuniversiteit een nieuwe weg inslaan en 
kunnen onze cursisten en docenten een plek 
krijgen bij Huis73. We kunnen een groot deel 
van onze lessen met enthousiasme voortzetten 
én werken aan vernieuwing.” Huis73 is 
enthousiast over de komst van de VU. Op 
deze manier bieden we de Bossche inwoners 
gezamenlijk nog meer mogelijkheden om zich 
persoonlijk te blijven ontwikkelen. Bovendien 
kunnen we goed gebruik maken van elkaars 
kennis en kunde.

Nieuwe plek
De cursussen van de VU sluiten aan op het 
cursusaanbod van Huis73. Waar iedereen bij 
Huis73 vooral terecht kan voor cursussen op 
het gebied van kunst en cultuur, focust VU zich 
vooral op taalcursussen, (kunst)geschiedenis, 
filosofie en persoonlijke ontwikkeling. Er 
wordt ook samengewerkt op de inhoud: het 
gezamenlijk ontwikkelen van cursussen 
en themabijeenkomsten op het gebied van 
literatuur, schrijven en muziek.

Cursusaanbod

Bart Louwers en Nan van Schendel ondertekenen de 
samenwerkingsovereenkomst.

De cursus Boschlogie is al ruim dertig jaar 
een begrip voor wie meer wil weten over 
de cultuurhistorie van ’s-Hertogenbosch. 
De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 
het Koning Willem I College en Erfgoed 
’s-Hertogenbosch zijn de drijvende krachten 
achter deze populaire, door vrijwilligers 

Boschlogie
gerunde opleiding. In november 2021 is Huis73 
als vierde partner verwelkomd. Huis73 verzorgt 
de cursusadministratie. Boschlogie sluit aan 
bij onze rol als cultuur-educatief platform 
voor kennis en talentontwikkeling, met extra 
aandacht voor de geschiedenis van de stad.

v.l.n.r. Dieke Wesselingh (Erfgoed ’s-Hertogenbosch), Jos van Kessel (Koning Willem I College), Nan van Schendel 
(Huis73) en Yvonne Moerman (Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch) ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 
Boschlogie.



Ontwikkeling medewerkers

Herijking in van de gesprekkencyclus

Effectief ingerichte processen
en projectmatig werken

Integratie van de drie culturen

Functiewaardering

Formatie Huis73 ‘s-Hertogenbosch

Ondernemingsraad
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Personeel

Elk jaar wordt een ontwikkelplan door de 
afdelingsmanagers samen met de manager 
organisatieontwikkeling vastgesteld. Hierin 
worden de ontwikkeldoelen voor het jaar 
bepaald. De invulling hiervan door training, 
opleiding of bijvoorbeeld workshops vindt 
plaats gedurende het jaar. Met name specifieke 
kennis op het gebied van het bibliotheekwerk 
wordt door eigen medewerkers aan (nieuwe) 
collega’s overgebracht. 

In 2021 is het beleid inzake 
functioneringsgesprekken Huis73-breed 
vastgesteld. Het functioneringsgesprek 
is weer opnieuw ingesteld, zodat elke 
medewerker minimaal eens per jaar met 
zijn leidinggevende terugkijkt en vooral 
vooruitkijkt. De ontwikkelvraag tijdens het 
functioneringsgesprek geldt dan als input voor 
het ontwikkelplan van dat jaar of het komende 
jaar.

Huis73 heeft steeds meer te maken met 
losse projectsubsidies als aanvulling op 
de budgetsubsidie. Dat zorgt ervoor dat de 
behoefte is gegroeid om meer zicht te krijgen 
op projectmanagement en de administratie 
daarvan. In 2021 is een start gemaakt om dat 
technisch mogelijk te maken.

Corona heeft het ons als organisatie lastig 
gemaakt om collega’s vanuit verschillende 
disciplines met elkaar te laten samenwerken. 
Als Huis73 is het ons gelukt om in een kort 
tijdsbestek middels Teams deze samenwerking 
toch te laten plaatsvinden. 

Wij waren als Huis73 als pilotorganisatie 
betrokken voor de input voor het 
functiewaarderingssysteem van Openbare 
Bibliotheek  (OB)  en  Kunsteducatie 
(KE).   Ondanks het mislukken van de 
onderhandelingen voor een gezamenlijke cao 
hebben de Cao-partijen toch gekozen voor één 
functiewaarderingssysteem. Deze zal in 2022 
verder worden uitgerold.

Samenstelling
De OR is het jaar 2021 voltallig met vijf leden 
van start gegaan. Tijdens de zomer heeft één 
lid zich tussentijds teruggetrokken. Omdat 
er verkiezingen op de planning stonden, is 
deze vacature niet verder ingevuld. Na een 
zittingsperiode van twee jaar zijn drie leden - 
conform het rooster van aftreden - afgetreden. 
Deze leden hebben zich niet opnieuw 
verkiesbaar gesteld.

Voorafgaand aan de verkiezingen hebben zich 
vier mensen kandidaat gesteld. Daardoor heeft 
de geplande verkiezing op 15 december niet 
plaatsgevonden en zijn de beschikbare zetels 
aan alle vier de kandidaten toegewezen.

De OR liet zich in 2021 af en toe bijstaan door 
een adviseur.

Bibliotheken    31
Onderwijs & Educatie  21
C-Team    4
Facilitair & Horeca   7
Directie & Administratie  8
Communicatie & Marketing 5
     76 fte
(Zonder externen)  

Er zijn in 2021 in totaal 26 mensen ingestroomd 
en 23 mensen uitgestroomd.

Onderwerpen in 2021
De OR heeft in 2021 advies gegeven over het 
Plan van Eisen Huisvesting voor de panden 
aan de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch. 
Daarnaast heeft zij ingestemd met het Plan van 
Aanpak Risico-Inventarisatie & Evaluatie.

Verder zijn onderwerpen als de impact van 
de coronamaatregelen, activiteitenplannen 
en de evaluatie van de implementatie van het 
ERP-systeem met de directeur-bestuurder 
besproken.

In totaal heeft de OR zes overlegvergaderingen 
met de directeur-bestuurder gehad en 
tweemaal met leden van de Raad van Toezicht.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de OR 
in 2021 geen (gezamenlijk) scholingstraject 
gevolgd. 
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Highlights

Communicatie & Marketing
Net als in 2020 was het voor Communicatie & Marketing (C&M) de uitdaging om in contact te blijven 
met klanten, bezoekers en cursisten in relatie tot de ontwikkelingen rondom Covid-19. Het vroeg 
om flexibiliteit en snelheid in communicatie en anticiperen op maatregelen. Daarnaast is dit jaar 
gefocust op en geïnvesteerd in visuele communicatie door middel van foto en video. In aanloop naar 
behandeling van het raadsvoorstel over herhuisvesting en innovatie van Huis73 is vanuit C&M een 
communicatiestrategie uitgevoerd die de zichtbaarheid van Huis73 heeft vergroot. 

• Bijzondere aandacht was er voor Shift Talks, 
waarbij C&M verantwoordelijk was voor 
branding, (online) marketing, ticketverkoop en 
PR; 

• C&M adviseerde  en ondersteunde in   
aanloop  naar  de  opening  en  lancering  
van  pilots en nieuwe programmaonderdelen 
zoals het Digitaal Atelier, Keramiekstudio, 
Geheugenhuis, ZomerTijd en  
H73 Live!;

• Samen met November Music heeft C&M de 
positionering en PR verzorgd voor het nieuwe 
programma Nieuwsgierige Oren;

• Samenwerking, contentcreatie en 
ondersteuning bij de najaarscampagne 
Cultuurstad van het Zuiden van de Gemeente 
‘s-Hertogenbosch;

• Videoserie ontwikkeld om cursusaanbod van 
Huis73 te promoten;

• Organisatie en communicatie van Legowedstrijd 
BlokjesBazen. Met ruim 40 enthousiaste en 
betrokken kinderen en hun ouders en flinke 
publiciteit een groot succes;

• De nieuwe dienstverlening BiebApp zorgde 
in 2021 voor 400 gebruikers. Deze app maakt 
het mogelijk eenmalig te lenen zonder een 
jaarabonnement bij de bibliotheek af te sluiten;

• In lockdowntijd een behoorlijk online bereik 
op social media rondom de Nationale 
Voorleesdagen. Groot bereik voor het online 
voorlezen in samenwerking met de Community 
Librarians;

• Focus op mogelijkheden die Huis73 voor 
jongeren kon bieden vanuit het Steunpakket 
voor Jongeren. Dat begon met het aanbieden 
van studieplekken en is later uitgebreid 
met creatieve workouts voor jongeren. Alle 
communicatie naar doelgroep en stakeholders 
is door C&M gecoördineerd;

• Laatste kwartaal: contentcreatie voor wekelijkse 
redactionele pagina in de Bossche Omroep met 
als doel een hoger bereik en werving van leden, 
bezoekers, cursisten en personeel;

• Coördinatie interne communicatie zoals de 
Zeepkist en InSite.

Naast deze highlights werkte C&M doorlopend aan de verspreiding van nieuwsbrieven, ondersteuning 
reguliere programmering en projecten zoals cursussen, Zin op Zondag, VoorleesExpress, Studi073, 
IDO, Taalhuis en RUW. C&M bewaakte planning en maakte content voor diverse kanalen zoals 
Huis73.nl, Social Mediakanalen en advertenties in diverse media (Den Bosch en Rosmalen Bruist, 
Bossche Omroep, Sociaal Domeinkrant, preventiegids Pesten voor Groep 8 leerlingen). Daarnaast 
werken we aan de professionalisering van (online) data-analyse.

https://www.youtube.com/watch?v=PbXOgNL5l7M&ab_channel=Huis73


Huis73 voor bibliotheek en  cultuur - Jaarverslag 2021 Huis73 voor bibliotheek en cultuur - Jaarverslag 2021 5958

De Codes
We onderschrijven de Fair Practice Code 
door een eerlijke, duurzame en transparante 
bedrijfsvoering en rekening te houden met 
elkaars belangen in de culturele sector, zeker 
in een periode van corona. De landelijke pilot 
van PFZW om ZZP’ers pensioen te kunnen 
bieden en waar Huis73 deelnemer van was, is 
helaas geannuleerd. 

In 2021 heeft het managementteam in 
samenspraak met een expert op het gebied van 
de Code Diversiteit & Inclusie de eerste stappen 
gezet tot een concept visie en beleid hierover. 
In 2022 zullen er stappen worden gezet om het 
beleid verder te concretiseren.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
functioneren van de directeur-bestuurder, het
gevoerde beleid en het maatschappelijk belang 
van Huis73 ’s-Hertogenbosch en omstreken.
Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor 
de bestuurder. 

Bij Social Return gaat het erom mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werk te bieden of 
hun kansen richting de reguliere arbeidsmarkt vergroten. Ook in 2021 bleek het mogelijk voor Huis73 
om deze mensen mee te laten doen.

Voor mensen die als werkzoekend ingeschreven staan bij het UWV of die op een andere manier een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben, hebben we enkele arbeidsplaatsen beschikbaar via WeenerXL 
en WSD. In 2021 hebben wij zeven personen mogelijkheden kunnen bieden in het kader van het 
beleid rondom Social Return. Daarnaast hebben we dit jaar – ook in tijden van corona - stage- en 
werkervaringsplaatsen aangeboden.

Social Return

De Raad van Toezicht vervult bovendien de 
werkgeversrol voor de bestuurder en heeft een 
jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd. Op 
grond van de Governance Code Cultuur legt de 
Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. 
De Raad van Toezicht kwam in 2021 zevenmaal 
bijeen in vergadering, waarvan een extra 
vergadering aangaande de intentieverklaring 
betreffende de herhuisvestingplannen van 
de gebouwen aan de Hinthamerstraat. 
Daarnaast was er tweemaal een overleg met de 
Ondernemingsraad en werd een zelfevaluatie 
gehouden.

• De opening van het Geheugenhuis: een 
ontmoetingsplek voor mensen met 
beginnende dementie die nog een aantal 
jaren zelfstandig mee willen doen in de 
samenleving.

• Het project Citytrainers dat open staat voor 
iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit of 
opleidingsniveau. Het enige instroomcriterium 
is een intrinsieke motivatie tot deelname. We 
merkten dat we met dit project juist jongeren 
bereiken met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
die daarna door kunnen stromen in het 
werkveld door de opgebouwde ervaring en 
netwerk.

• We bieden live en online een podium voor 
discussie en debat over actuele thema’s.

• Via de Voorleesexpress, de BoekStartcoach 
en het Taalhuis worden laagtaalvaardige 
volwassenen en ouders en hun kinderen 
bereikt.

• Bij het Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) kunnen bezoekers op inloop en gratis 
terecht voor hulp bij het digitaal regelen 
van overheidszaken. Zij worden ook attent 
gemaakt op het aanbod basisvaardigheden dat 
Huis73 aanbiedt, dat hen wellicht kan helpen 
meer zelfredzaam te worden. In 2021 waren 
er 315 geregistreerde vragen. Daarnaast zijn 
er veel ongeregistreerde vragen, met name bij 
coronacheck spreekuur, in zowel Rosmalen 
als in de Hinthamerstraat. De belangstelling 
was heel groot.

• Twee Walk & Talk activiteiten: een 
netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden 
met 6 bezoekers. Door de coronamaatregelen 
en vanwege weinig interesse c.q. een lage 
opkomst, worden er voor 2022 geen Walk & 
Talk activiteiten ingepland.

• In het kader van de Week van Lezen en 
Schrijven werd een Workshop CV Schrijven 
gegeven en was er een Muzikaal Taalcafé.

• Quiet huurt haar kantoorruimte in de 
Hinthamerstraat. Iedere vrijdagochtend 
organiseren zij een inloop, waar ‘members’ 
terecht kunnen voor een kopje koffie, 
informatie over Quiet, het ophalen van het 
Quiet-pasje, vouchers, producten of gewoon 
een goed gesprek.

Social Return omvat meer dan werkgelegenheid bieden. Onze directe maatschappelijke bijdrage is in 
2021 zichtbaar geweest in onze programmering:

Foto: Angeline Swinkels
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