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Voorwoord
Babel is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch, Muzerije en
Bureau Babel. Bij Babel staan verleiden, verbinden en vernieuwen centraal. Hier kun je kennis
opdoen en delen, anderen ontmoeten, cultuur beleven, lezen en lenen, koffiedrinken, studeren
en werken; hier raak je geïnspireerd en kun je je blijven ontwikkelen.
Babel is ook een regionale organisatie. Voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught
wordt het bibliotheekwerk uitgevoerd. Omdat we sterk hechten aan lokale verankering is er per
gemeente een jaarverslag 2019 geschreven. Hierdoor komt de lokale aanpak per gemeente tot
haar recht. Er is veel gebeurd in 2019. We kunnen niet alles noemen, daarom vindt u in dit
verslag een selectie van een aantal hoogtepunten, uitgaande van onze notitie Plan 2019.
Het afgelopen jaar hebben wij samen veel bereikt en daar zijn we trots op. Naast de integratie
en afstemming van mensen en middelen werd er vooral gekeken naar de toekomst. Samen met
de mensen in de stad, onze bezoekers en klanten werd gesproken over de plaats die Babel en
haar gebouwen in de stad heeft. Ook de komende jaren nemen we de tijd om daar samen over
na te denken: met onze gemeenten, met onze samenwerkingspartners, met onze medewerkers
en natuurlijk ook met ons publiek voor wie we het werk uiteindelijk allemaal doen.
A.M.C. van Schendel
Directeur-bestuurder
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1. Onderwijs & Educatie
In de Bossche Educatieve Agenda staat de vraag vanuit het onderwijs en de gemeente
’s-Hertogenbosch beschreven. Deze agenda is het uitgangspunt van het domein Onderwijs &
Educatie. Per school stellen lees- en kunstconsulenten van Babel het programma samen, met
hulp van de lees-, taal- en kunstcoördinatoren en leerkrachten van de scholen. In het
programma zorgen we voor een goede balans om de vier kernvermogens te stimuleren:
receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen.

BoekStart
Het stimuleren van taalontwikkeling is al bij het jonge kind belangrijk. In de Kindcentra werken
kinderopvang en leesconsulent samen om zoveel mogelijk kinderen een sterke start van hun
taal- en leesopvoeding te geven. Voorlezen en taalactiviteiten staan centraal maar ook het
uitlenen van boeken om meer taal in de gezinnen te krijgen. Boekstart is bewezen effectief voor
taalontwikkeling en wordt gefinancieerd uit VVE-gelden.

SchoolBiEBs
Elke Bossche basisschool heeft een eigen bibliotheek. Daar kunnen kinderen, ouders en
leerkrachten naar hartenlust lezen en lenen. Zo bieden we alle kinderen de kans om al vroeg
een behoorlijk aantal leeskilometers te maken waar ze de rest van hun leven op kunnen
bouwen. De leesconsulent van de bibliotheek is onderdeel van het onderwijsteam en kan daardoor zorgen dat Babel naadloos aansluit op de vraag vanuit de school.

Door een bezuiniging op deze BoekStartbudgetten zijn er vanaf 2019 minder uren van de leesconsulent op locatie. De leengeldheffingen zijn betaald uit het collectiebudget waardoor minder
collectie kon worden aangeschaft.

In het najaar opende de afdeling Lifestyle van het KWIC een eigen SchoolBiEB. De studenten van
deze afdeling hebben de inrichting van de ruimte zelf ontworpen. Deze inrichting en de collectie
waren eind december gereed, wat betekent dat de eerste uitleenhandeling in het nieuwe jaar
plaats zal vinden.
Mytylschool Gabriël schafte al een collectie boeken aan speciaal voor chronisch zieke kinderen.
Nu is een forse impuls gegeven voor het aanschaffen van een specifieke collectie om leerkrachten te ondersteunen bij het begrijpend lezen. Collectioneurs verzorgden deze aanschaf
op maat en bereidden de trainingen voor die de leerkrachten van de Gabriëlschool in 2020 gaan
volgen, zodat zij optimaal met deze collectie kunnen werken.
De Kinderboekenweek had dit jaar als thema: Reis mee! Bijna alle basisscholen zetten in deze
tien dagen boeken en verhalen centraal. Voor het tweede jaar boden de leesconsulenten een
keur van bijpassende activiteiten aan op een menukaart waar elke klas op in kon schrijven. Vele
boekenproeverijen, voorleesmomenten, bezoeken aan de bibliotheek of een heuse roadtrip
stonden in die periode dan ook op het rooster in het basisonderwijs. Voorafgaand aan de
Kinderboekenweek werden de speciale boekenpakketten over de scholen, teamkamers en
klassen verspreid. Zodat elke reis op school kon starten of eindigen in een boek en het leesvuur
weer eens helder kon vlammen!
In de laatste maanden van het jaar zijn alle scholen ondersteund bij de voorbereidingen op de
Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn voorleesworkshops op school gegeven en achter de
schermen organiseerden we de voorleesrondes voor de verschillende gemeenten. In totaal
nemen in januari en februari 2020, 61 scholen uit 5 gemeenten deel aan de voorrondes van de
Nationale Voorleeswedstrijd.
Proeftuin
Bij kindcentra leeft de vraag wat Babel allemaal voor hen kan betekenen. Daarnaast geven zij
aan met (te) veel verschillende personen van Babel contact te hebben, wat de communicatie
troebel en traag maakt. Het feit dat er vanuit het onderwijs in ’s-Hertogenbosch steeds meer
accent gelegd wordt op betekenisvol leren, niet stapelen maar vervangen, maakt ook dat het
logisch is om onze werkwijze meer te laten corresponderen met de vraag uit het onderwijs. In
bijeenkomsten hebben de medewerkers van Babel kennisgemaakt met elkaars projecten. In
2020 wordt gekeken hoe dit verder vorm kan krijgen.
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Om de Kinderopvang te ondersteunen bij het vorm geven aan de kwaliteitseisen uit de nieuwe
wet rondom de pedagogisch medewerker die met baby’s werkt, ontwikkelden we in samenwerking met Compas013 en Artisjok & Olijfje een overdrachtstraining en een nieuw babyboekje.
We gaven opdracht tot het maken van een voorbeeldboekje waarmee we in twee babygroepen
gaan proefdraaien. Na de evaluatie worden de leesconsulenten getraind om die overdrachtstraining op maat op hun locaties te kunnen gaan verzorgen.
Leenrecht
Vanaf 2019 betaalt Babel ‘s-Hertogenbosch e.o. aan de Stichting Leenrecht een vergoeding voor
de uitleningen van boeken in scholen. Daarvoor is een bezuiniging toegepast op de collective in
de scholen (van 5 boeken per kind naar 4,5 boeken) en op de uren van de leesconsulenten (-1/2
uur). De verplichting tot betaling leidt tot een vergoeding aan de auteurs van kinderboeken.
Netwerk Leesbevordering Boekstart
In samenwerking met Compas013 hielden we in januari een inspiratiemiddag ter voorbereiding
op De Nationale Voorleesdagen. Circa 65 pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit de
kleuterbouw volgden een workshop van Wapperkids, waarbij ze leren om het voorleesverhaal te
ondersteunen met gebaren. Daarnaast bespraken we de Prentenboeken Top 10 en gaven we
lesideeën en activiteiten om tijdens De Nationale Voorleesdagen aan de slag te gaan met
boeken en speelmaterialen. Compas013 gaf op deze middag alle kleutergroepen en alle kinderdagverblijven een prentenboek cadeau.
Een aantal pedagogisch medewerkers sloten ook aan bij het Babelnet van 11 september over
De Kinderboekenweek (zie verder onder Babelnet).
Monitor
De resultaten en opbrengsten van SchoolBiEB worden in kaart gebracht door middel van de
monitor, een landelijk meetinstrument dat middels vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten
en leesconsulent de leesbeleving in kaart brengt. Ieder jaar laat de monitor zien dat meisjes
liever lezen dan jongens. Op het ds. Pierson College (voortgezet onderwijs school met een
schoolBiEB) hebben ze daarom extra aandacht gegeven aan het lezen van boeken door jongens.
Er zijn schrijversbezoeken georganiseerd, er is een groot beeldscherm in de mediatheek
gekomen met daarop continue tips en prikkelingen om te gaan lezen en er is een extra collectie
‘jongensboeken’ aangeschaft.
Schoolvoorstellingen
Niet voor elk kind is een theaterbezoek een vanzelfsprekendheid. De schoolvoorstellingen zijn
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net als Klas en Kunst ontwikkeld in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het doel van
de schoolvoorstellingen is alle Bossche schoolkinderen, ongeacht hun achtergrond, in contact
te brengen met de professionele landelijke podiumkunsten. De schoolklassen kunnen twee keer
per jaar kiezen uit een enorm gevarieerd aanbod aan schoolvoorstellingen. Vrijwel alle scholen
maken gebruik van dit aanbod.
Bosch Leerorkest
Kinderen van groep 6, 7 en 8 leren onder schooltijd een muziekinstrument bespelen. In juni is er
in samenwerking met ATO een grootse afsluiting in de Toonzaal geweest. Daarnaast verzorgden
we deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten on the job door middel van workshops en
coaching.
CultuurSJOK en Uitlokdag
Leerlingen van Helicon, Jeroen Bosch College, ds. Pierson College en Sancta Maria gingen
op culturele ontdekkingstocht door de stad. Ze zagen bij Babel de voorstelling #Lifegoals van
Golden Cage of de voorstelling 3Bar van MensJa Collective. Daarnaast namen ze deel aan een
workshop dans, beeldend, mode, theater, audiovisueel of muziek. De workshops werden verzorgd door Willem van Lieshout, Anne-Marie Brogtrop en medewerkers van Theater Artemis,
Babel, Design Museum, Dukebox, Grafische Atelier Den Bosch, en het Noordbrabants Museum.
Tijdens de Uitlokdag bezochten de leerlingen van het Jeroen Bosch College, St. Janslyceum,
Stedelijk Gymnasium en ds. Pierson College vier culturele instellingen en sloten de dag af met
een voorstelling in Theater aan de Parade.
Klas en Kunst
Via Klas en Kunst kunnen kinderen in groep 5 in ruim 16 weken op actieve wijze kennis maken
met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Docenten van Babel laten de kinderen ervaren
hoe leuk het is om dingen uit te proberen en je creatief te uiten. Naast zelf kunst maken en
beleven, is er in de lessen ook veel ruimte voor kinderen om te reflecteren op kunst; dus met
elkaar in gesprek gaan en met elkaar praten over waar aan gewerkt is in de klas.

combiklassen, scholen Speciaal Onderwijs of scholen die volgens de visie van de directie op
cultuureducatie, een andere invulling vragen. Leerkrachten kunnen het lesprogramma ook
direct laten aansluiten op projecten/activiteiten vanuit regelingen als Cultuureducatie met
Kwaliteit, Muziekimpulsregeling, Bosch Leerorkest, Culturele Ladekast, etc.
Het Stedelijk Netwerk Leesbevordering organiseerde twee bijeenkomsten voor
‘s-Hertogenbosch en de regio met als thema’s: hoe kan door het inzetten van boeken ook bij
andere vakken leesplezier gestimuleerd worden, én waarom is voorlezen in midden- en bovenbouw belangrijk en hoe kun je dat doen?
Babelnet
In mei was het Cultuurmarkt. Dé jaarlijkse markt waar cultuurpartners en onderwijs elkaar ontmoeten om plannen te maken voor het nieuwe schooljaar. Deze editie waren er 40 leerkrachten
van 26 basisscholen en 23 culturele partners.
Na de zomervakantie zijn de stedelijk netwerkbijeenkomsten en het Babelnet samengegaan in
Babelnet. Er vonden Babelnetbijeenkomsten plaats over:
•
hoe je vanuit kunst met taal en rekenen aan de slag kunt gaan;
•
hoe je muziek in je klas brengt zonder zelf een muzikaal genie te zijn.
Cultuureducatie met Kwaliteit
Eén van de doelen bij Cultuureducatie met Kwaliteit is het bereiken van nieuwe scholen. Op alle
CMK-scholen vonden evaluatiegesprekken plaats met de directie. Hierin hebben we eerste
stappen gezet naar -één contactpersoon per school-; in het gesprek hebben we ook kort de
overige activiteiten van Babel besproken (bv. SchoolBieb en Klas en Kunst).
Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit wordt ingezet op deskundigheidsbevordering in de
Babel Ateliers: een moment voor leerkrachten, lees- en cultuurcoördinatoren om even buiten
de schoolmuren aan de slag te gaan. Ze sparren, werken aan plannen en delen ervaringen en
dilemma’s. Soms om te werken, soms nodigen we een kunstenaar uit. De ateliers zijn een
samenvoeging van de kunstroutes, culturele ladekast-bijeenkomsten en bijeenkomsten voor
het onderwijs van de bieb. Met experts van Babel én uit de stad waren leerkrachten vanaf eind
oktober iedere donderdag welkom om te werken aan de borging van lees- en cultuureducatie
op de school. Zo was er bijvoorbeeld bij de Groote Wielen een traject gericht op dans en bij de
Beekman gericht op beeldend.
In oktober en november heeft de ICC verdiepingscursus plaatsgevonden. Een succesvolle driedaagse cursus onder leiding van Sanne Berger en Annelijn Smulders. In deze cursus hebben we
samen met 4 gemotiveerde leerkrachten bekeken hoe we het cultuuronderwijs op hun school
nog meer waarde kunnen geven en hebben we een college + werksessie met Pieter Mols
georganiseerd. Hier lag de focus voornamelijk op het creëren van draagvlak.

Via Klas en Kunst Op Maat voorziet Babel in een flexibele variant van het programma, waarmee
ook met een andere invulling vorm kan worden gegeven aan de oorspronkelijke doelstellingen
van het project (actief cultuur beleven), en tevens recht kan worden gedaan aan het beleid en de
visie op (cultuur)educatie van scholen. Klas en Kunst Op Maat is bedoeld voor scholen met

Digitale Ladekast
In de digitale ladekast kunnen de scholen projecten en lessen opnemen zodat zij zicht krijgen
op hun doorlopende leerlijn. Sinds dit schooljaar kunnen scholen niet alleen de eigen leerlijn
zien, maar ook (mits gedeeld) de projecten van andere scholen. Hierdoor is het een inspiratiebron voor de leerkrachten geworden. Deze upgrade van de digitale ladekast heeft plaats kunnen
vinden door een samenwerking met Cultuurstation Eindhoven.
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2. Bibliotheek

Tegelijkertijd wordt er bij ‘Niet stapelen, maar vervangen’ (zie verder) gewerkt aan een database
waarin scholen kunnen zoeken op aanbodsdoelen. Gezien de dubbeling in functie is ervoor
gekozen om niet meer te investeren in de digitale ladekast, maar in te zetten op de nieuwe database waarin niet alleen kunst- en cultuurlessen worden opgenomen, maar ook natuur, gezondheid, lezen, etc.
‘Niet stapelen maar vervangen’
Samen met de partners SSPOH, Voortgezet Onderwijs, Kinderopvang, Fontys PABO en de
educatieve partners (’s-PORT, GGD en Knooppunt Techologie) werd een convenant getekend met
als gezamenlijke ambitie: In 2022 willen we dat minimaal vijftig basisscholen en locaties kinderopvang met ‘Niet stapelen, maar vervangen’ bezig zijn en wordt een doorgaande leerlijn met het
VO vorm en inhoud gegeven.
In 2019 is er een aftrap geweest met 6 nieuwe scholen. Hiervan gaan in ieder geval 2 scholen,
maar mogelijk 4 in het schooljaar 2019-2020 een jaarplan ‘Niet stapelen, maar vervangen’
schrijven.
Bij dit project zet Babel momenteel in op 5 lijnen:
•
Strategische Alliantie;
•
BEM – overleg van Bossche Makelaars;
•
Begeleiding van scholen;
•
Database;
•
Erfgoed project.

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 en om kennis en ideeën te delen.
De kern van de bibliotheek is natuurlijk de collectie. Op de jeugdafdelingen wordt iedere week
een spraakmakend, prikkelend interessant nieuwsitem uit de krant, televisie of sociale media
gekozen en gekoppeld aan de collectie. Met kinderen worden gesprekjes hierover aangeknoopt.
Een greep uit de onderwerpen: rondom de eindexamens ‘studeren in de bieb’, de landelijke
tweelingendag, verplichte EHBO-lessen op school en WK papieren vliegtuigjes gooien.
Voor de volwassenen gebruiken we een prominente
plek in de vestiging om een actueel thema te
koppelen aan de collectie. Onder meer aandacht
voor: vliegschaamte, toenemende preutsheid en tijdelijke banen. Met een poll peilen we de mening van
de bezoeker en vragen hen om een A of B antwoord.
Er komen veel reacties.
Voorleesexpress
Sinfds augustus zorgt de VoorleesExpress, in samenwerking met Farent, ervoor dat kinderen
van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Gedurende 20 weken komt een
vrijwilliger bij hen thuis voorlezen en taalspelletjes spelen en samen met de ouders werken aan
taal en leesplezier. Zo stimuleert de VoorleesExpress de taalontwikkeling van kinderen en
verrijkt het de taalomgeving thuis. Doel is dat de ouders na 20 weken het voorlezen zelf voortzetten. In opdracht van de gemeente vragen we ook aan alle ouders of we ze kunnen doorverwijzen naar de Taalgids voor een taaltraject voor henzelf. Veel ouders zijn al actief bezig met
het volgen van een traject, maar we hebben afgelopen periode toch 20 ouders kunnen verwijzen
naar onze taalgids.
In december zijn we een pilot gestart om deelnemende gezinnen in de wijk Noord een leen
I-Pad aan te bieden voor de duur van VoorleesExpress waarop ze in een afgeschermde
omgeving enkel toegang hebben tot talige en educatieve apps en digitale prentenboeken. Mocht
dit succesvol blijken gaan we in een later stadium bij een aantal gezinnen de I-Pads aanbieden
als verlengde van het 20 weken traject van VoorleesExpress.
Voor het jaar 2019 kijken we terug op een prachtig resultaat:
•
52 gezinnen zijn gekoppeld aan een voorlezer;
•
45 vrijwilligers zijn gestart en evalueren wekelijks de voortgang;
•
40 toeleidende organisaties leveren ons de gezinnen aan;
•
58 VoorleesExpress-vrijwilligers hebben we “in huis”;
•
3 sponsoren (Nik-Nak, Zwijsen en Reinders) hebben spelmaterialen aangeleverd 		
		
ten behoeve van VoorleesExpress.
Boekstartcoach consultatiebureau
Het tweede pilotproject Boekstartcoach op het consultatiebureau is in september beëindigd.
Iedere week is een boekstartcoach van Babel aanwezig geweest op het consultatiebureau in
de Palmboomstraat. Er zijn ruim 200 gesprekken gevoerd met ouders (en kinderen) en 100
Boekstartvouchers uitgedeeld. Wanneer er extra aandacht gegeven mag worden aan de
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spraak/taalontwikkeling van het kind wordt dit besproken met de ouders en jeugdverpleegkundige en doorverwijzing vindt plaats naar de Voorleesexpress en de voorleesbijeenkomsten
en BabyBieb-ochtenden in de bibliotheken.
Uitgaande van de geboortecijfers van 2018 (want 2019 zijn niet bekend) was in het werkgebied
van het consultatiebureau aan de Palmboomstraat eerst 13,5 % van 0 en 1-jarigen lid van de
bibliotheek. Op 30 september was dit gestegen naar 39,8 % lid.
Een derde project Boekstartcoach op het consultatiebureau is in april 2019 gestart en liep tot
eind 2019. Dit project werd gefinancierd uit de projectsubsidie laagtaalvaardige ouders (Tel mee
met taal).

Sinds augustus 2019 krijgen ouders van nieuwgeborenen in Den Bosch niet meer de Boekstartvoucher via de gemeente. Babel levert nu aan alle consultatiebureaus een klein cadeautje met
daarbij de Boekstartvoucher en uitleg over Boekstart. De ouders krijgen dat allemaal bij hun
eerste consult aan het Consultatiebureau.
Highlights van jeugdactiviteiten
•
Naast het zeer succesvolle peuter- en kleutervoorlezen, de BabyBieb-bijeen		
komsten en Spaans voorlezen is in 2019 ook gestart met het voorlezen in het
		Engels (Engels voor Bengels, Den Bosch & Rosmalen).
		
Daarnaast wordt vanwege de toenemende belangstelling voor voorlees- en taal		
activiteiten voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar het voorlezen in 2020 uitgebreid 		
		
met speciale dreumesgroepen.
•
Met een paar projecten hebben we de focus gelegd op kinderparticipatie. Door en
		
voor en met kinderen bedacht en uitgevoerd werden:
		De Spooktocht: een spannende speurtocht vol voorlezen en verhalen door de
		
bibliotheek in de avonduren. Babel organiseerde dit samen met BSO de Wolven 		
		
van Kanteel Kinderopvang.
		De meidenboekennacht: Isabel & Isabelle (13) hebben Babel benaderd omdat ze 		
		
graag vanuit het ‘ik ben geweldig project’ een meiden boeken nacht in de 			
		
bibliotheek wilden organiseren. Tijdens deze meidennacht kwam schrijfster
		
Eva Burgers een workshop geven en hebben ze daarnaast nog een aantal leuke 		
		
activiteiten/spellen bedacht om elkaar deze nacht beter te leren kennen én 		
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elkaars favoriete boektitels uit te wisselen.
		Bouw mee aan Babel: jeugdsessie: een groep jongeren heft meegedacht over de 		
		
nieuwe huisvesting van Babel.
•
De Coderdojo’s ontwikkelen zich verder door. De groep betrokken vrijwilligers 		
		
groeit en de bijeenkomsten worden zeer goed bezocht. De kracht van dit project 		
		
zit in het opbouwen van een community van betrokken vrijwilligers die hun 		
		
kennis en kunde over programmeren, games bouwen etc. doorgeven aan de jeugd.
		
Sinds dit jaar heeft Babel een eigen subpagina in het wereldwijde Coderdojo		netwerk: www.babel.coderdojo-denbosch.nl. Hier is ook een promotiefilmje te 		
		vinden.
Highlights van activiteiten voor volwassenen
•
Bossche Sferen Babel heeft afgelopen jaar 3 groepen Nieuwkomers ontvangen in
		
het kader van het project Bossche Sferen. De bibliotheek vertegenwoordigt het 		
		
publieke domein in het programma. Naast uitleg over de rol en functie van de 		
		
bibliotheek in de maatschappij gaan de bezoekers met elkaar in gesprek aan de 		
		
hand van thema’s. Als welkomstcadeau krijgen de deelnemers een bibliotheek		
abonnement voor een jaar cadeau.
•
Het drukbezochte Cello Octet Amsterdam en twee dansers van choreograaf
		
Samir Calixto brachten Stilteconcert Summa. Een synthese tussen muziek en de 		
		
kennis die in ons lichaam ligt opgeslagen: een summa van onze menselijke 		
		
complexiteit. De muziek was afkomstig van componist Arvo Pärt.
•
Vrouwen. Ploetermoeders, carrièretijgers, drukke dames. Ze houden alle ballen 		
		
in de lucht en gunnen zichzelf bijna geen tijd om op adem te komen. En dat terwijl
		
we er aan de andere kant steeds meer achter komen dat spelen en onthaasten 		
		
van onschatbare waarde is in ons drukke bestaan. Bij Babel beseffen 			
		
we ons dat als geen ander! Tijdens Leezy Sunday kwamen 152 mensen in 			
		
onze Leezy relaxtuin.
•
Babel leende in 2019 niet alleen boeken uit, maar ook mensen. Want ook in
		
mensen schuilt een bijzonder verhaal. Tijdens twee edities van de Human Library
		
Den Bosch konden geïnteresseerde bezoekers in gesprek gaan met ‘levende
		
boeken’: Mensen die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Mensen waar je 		
		
wellicht een (voor)oordeel over hebt.

Foto’s: Martijn Bergsma
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3. Leren, Maken, Doen
		
Zo kon men onder andere praten met een dakloze, een steenrijk iemand, een 		
		
moslim, een transgender, een kankerpatiënt en een non. Er waren ruim 50
		
levende boeken en meer dan 200 gesprekken, ofwel ‘uitleningen’. Het 			
		
evenement werd door de lezers gewaardeerd met een 9.
		
Na 4 edities kent Human Library Den Bosch inmiddels een vaste groep van vrij		
		
willigers en partners. Fontys, Citytrainers, Reinier van Arkel, Antidiscriminatie		
		
bureau Radar, Vluchtelingenwerk, ABCLeerMee, Kentalis, Vicki Brownhuis,
		
Kentalis, Het Roze Huis, patiëntenverenigingen, bibliotheek Midden Brabant en
		
Human Library Nederland maken dit waardevolle evenement mede tot zo’n
		succes.
•
Tijdens de Culturele Route Open Monumentendag in samen werking met DOCIS,
		
waren de bezoekers erg geïnteresserd in de (geschiedenis van de) panden. De 		
		
rondleidingen in beide panden zijn goed bezocht. Per pand vond er 2 x een
		
rondleiding plaats. Per pand namen ongeveer 60 mensen deel aan deze
		
rondleiding, dus 120 in totaliteit. Bezoekers waren pandhoppers.
		
Aantal bezoekers Babel nr. 72: 1.889 en Babel nr. 74: 1.312.
Taalnetwerk en Taalhuis
We zijn onderdeel van het Bossche Taalnetwerk. Samen met Gemeente ’s-Hertogenbosch,
Welzijn Divers, ABC Leer me, Farent, SeniorWeb Rosmalen en andere culturele, maatschappelijke organisaties zetten we ons in om basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer of tablet bij mensen te verbeteren.
Babel is ook de thuishaven van het Taalhuis. Hier staan vrijwilligers klaar om te helpen met het
invullen van formulieren of te oefenen met de taal, kun je de krant lezen, mensen ontmoeten,
(voor)lezen of meedoen met een leesgroep.
Het Inlooppunt Helftheuvel is een initiatief van Babel, Farent en KWIC, partners in het Bossche
Taalnetwerk. Samen werken we eraan om alle wijkbewoners de kans te geven om zich te blijven
ontwikkelen en hun basisvaardigheden te versterken op het gebied van lezen, schrijven, rekenen
en omgaan met de computer, tablet of smartphone. Tijdens de landelijke Week van de
Alfabetisering is het inlooppunt officieel geopend. Farent heeft een promo-tour gemaakt langs
alle wijkpleinen in de stad, om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.
Exposities en evenementen
Elke zes weken schittert een amateurkunstenaar of
kunstenaarscollectief met een eigen expositie. Van
schilderijen en foto’s tot sculpturen en beeldende kunstvoorwerpen. De exposities die bij Babel worden gehouden
vertellen een verhaal.
De exposities bevatten een mooie mix met werk van cursisten van Babel, (amateur)kunstenaars uit Den Bosch en
omgeving, studenten van mbo en hbo kunstopleidingen,
(pas afgestudeerde) kunstprofessionals, organisaties,
initiatieven en mensen die op sociaal maatschappelijk
gebied iets te vertellen hebben.
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Betekenisvolle verbindingen tussen mensen, wijken en organisaties vormen een bloeiend web
van ‘communities’. Deze communities bestaan uit nieuwsgierige, creatieve en betrokken
mensen die met kunst, cultuur, literatuur en maatschappelijke thema’s bezig zijn. Babel houdt
de communities levendig door de zichtbaarheid te vergroten, door ze een podium te bieden en
door programma’s te organiseren die inspelen op de vraag vanuit de stad. Daarbij worden we
extra blij als we optimaal gebruikmaken van crossovers en verbindingen. Hoe we dat doen? Vol
trots en met passie zetten we daar een aantal prachtige platformen voor in:
Studi073
Jong of oud, kind of volwassenen: iedereen heeft talenten. En het mooie aan jongeren is dat ze
vaak vol passie zitten om hun dromen na te jagen. Dat vuurtje wakkert Babel graag verder aan,
door jongeren te coachen of een proeftuin te bieden bijvoorbeeld. Studi073 is dé plek binnen
Babel waar jongeren activiteiten kunnen bedenken en opzetten.
In 2019 hebben jongeren hun eigen talenten ontwikkeld tijdens verschillende coaching trajecten.
Dat talent hebben ze laten zien aan vrienden, familie en andere bezoekers tijdens Art United,
Rauwkost Festival, IkBand en Kris Kras. Daarnaast zijn er activiteiten bedacht, uitgewerkt en
georganiseerd door crewleden van Studi073 zoals Visit Unknown, karaokeavond en een kledingruil. Daarnaast organiseerde nieuwe Citytrainers samen verschillende eindactiviteiten voor het
behalen van hun certificaat.
Na de zomervakantie zijn we gestart met de creatieve hang-out. Elke maandagmiddag/avond
gaan jongeren bij Babel samen creatief aan de slag. Daarnaast is er ook elke maand een
crewmeeting waarbij jongeren mee kunnen denken wat er de komende maanden op het
programma staat bij Studi073.
Citytrainer Cultuur
In totaal zijn er 15 Citytrainers gestart. Hiervan hebben 11 deelnemers hun eindcertificaat
gehaald. Door de samenwerking is er nu bij JC Number One door de cursusleider van Babel een
jongerenwerker ingewerkt als trainer. Het bereik van Citytrainers (via school, praktijkervaring
en de grote centrale uitreiking bij Babel) is ruim 500 betrokkenen.
In het najaar van 2019 is er in Rosmalen een nieuwe groep gestart i.s.m. JC Number One en
Sportalliantie Rosmalen. Oud Citytrainer Cultuur Frank Willems (eerste lichting bij Muzerije)
is een van de trainers. Inmiddels is begonnen met de voorbereidingen voor Citytrainer Cultuur
Senioren i.s.m. Farent.
Art United: opgenomen als best practise in publicatie van het LKCA
In seizoen 2019-2020 is de vijfde editie van Art United van start gegaan. Na vier edities kunnen
we vaststellen dat het format werkt. Art United sluit aan bij de behoeften van jongeren en het
draagt bij aan hun ontwikkeling; zowel op persoonlijk als creatief vlak. Studi073 crewmembers
zorgen samen met de projectleider, crewcoach en docenten voor een veilige én motiverende werkomgeving, waarin de deelnemers aan de slag gaan met hun interesses en talent voor
cultuur. Wat ze willen leren en laten zien op een podium, en op wat voor manier, dat bepalen ze
zelf, met hulp van de Studi073 crewleden en docenten. Bekijk hier de aftermovie van 2018-2019.
Om de deelnemers zo’n inspirerend mogelijke werkomgeving aan te kunnen reiken zoeken we
nadrukkelijk de samenwerking met verschillende cultuur –en welzijn professionals en
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organisaties in de stad. Gezamenlijk brengen we een enerverend programma in een inspirerende setting tot stand; een bijzonder podium voor nieuw en jong talent, en een verrassende
ontdekking voor het publiek.
We hebben gemerkt dat het bereik en effect van dit project verder rijkt dan de deelnemers en
het publiek. Gedurende het seizoen heeft Art United verschillende mensen en organisaties
getriggerd en geïnspireerd. De impact van het project op jongeren werd herkend; jongeren
enthousiast maken om mee te doen, kennis te maken met nieuwe kunstuitingen, hun eigen
(creatieve) talent te herkennen, en het werken vanuit intrinsieke motivatie. Maar ook de sociale
aspecten zoals nieuwe mensen leren kennen, samenwerken, jezelf durven uiten en jezelf leren
presenteren, elkaar inspireren, overwinnen van podiumangst en uit de comfortzone stappen.
Verschillende scholen als het Helicon, het ds. Pierson College en het Sint Janslyceum, collega
organisaties zoals Streetcats maar ook het LKCA hebben interesse getoond in de werkwijze van
het project en de achterliggende visie van Studi073. We hebben geïnteresseerde professionals
uitgenodigd om te komen kijken tijdens het traject en we zijn met ze in gesprek gegaan over
onze werkwijze en de effecten.
We zijn bijzonder trots dat we in 2019 door het LKCA zijn opgenomen in het onderzoek naar
talentgericht jongerenwerk: Art United is verkozen tot 1 van de 10 landelijke best practices!
RUW
RUW staat midden in de maatschappij. We
organiseerden 5 Tegenlicht over actuele thema’s
zoals democratie, onderwijs en racisme. We werkten tweemaal met partner Dukebox samen aan
een cultureel event. Daarnaast hosten we 3 keer
een bijeenkomst rondom actuele maatschappelijk
en sociale thema’s.
Een van deze highlights van deze jaarprogrammering betrof zonder twijfel het debat over
Zwarte Piet, vanwege de exposure en impact.
Daarnaast was het jubileum van de Tegenlicht Meet Ups het bestbezochte evenement van RUW
sinds het bestaan. De feestelijke engelstatige jubileumeditie over ‘Ecosystem restoration’ ter
ere van het 5-jarige bestaan van Tegenlicht Meetup in Den Bosch trok maar liefst 240
bezoekers.
Buurtpodium
Het buurtpodium is in beweging. Naast alle “gewone” edities van het buurtpodium worden er dit
seizoen een aantal speciale edities georganiseerd voor een echte korenwedstrijd. In samenwerking met Cultuurbosch worden de amateurkoren uit ’s-Hertogenbosch uitgedaagd om het
tegen elkaar op te nemen. We proberen de koren zoveel mogelijk op te laten treden in eigen
wijken, waardoor ze een nog groter publiek bereiken en misschien wel nieuwe leden kunnen
werven. De grande finale vindt in 2020 plaats bij het Theater aan de Parade.
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Cultuurbosch en iktoon
Tijdens iktoon bieden wij verschillende amateurkunstenaars een plek om optredens te geven en
activiteiten te organiseren zoals open lessen. Op het programma bestond uit 36 activiteiten waar
10.178 bezoekers op af kwamen. Hieronder een korte omschrijving van twee grotere activiteiten
tijdens Iktoon.
•
Dit jaar deden er 67 kunstenaars mee en kwamen er 120 bezoekers naar de
		uitreiking van ‘Het beste amateurkunstwerk’ met als thema ‘In Beweging’. De 		
		
expositie van alle ingezonden werken was nog tijdens de hele iktoon-maand 		
		
te bezoeken. De winnaars werden in het zonnetje gezet en toegezongen door het 		
		
koor ‘Behoorlijk Bekoorlijk’.
•
Als afsluiting van de iktoon-maand organiseerden we voor het tweede jaar de 		
		Music Mash up. Huisgenoten, cursusdocenten en andere partijen die aan Babel 		
		
verbonden zijn bundelen de muzikale krachten om op één dag iedereen 			
		
mee te nemen op het gebied van muziek. De dag zat vol met optredens, jam		
sessies, lezingen en workshops door 12 verschillende partners. Totaal bezochten 		
		
447 mensen deze dag.
Cultuurbosch gaat zich dit seizoen richten op “offline”. We brengen structuur aan in het bomvolle culturele bos(ch), brengen 4x per jaar een nieuwsbrief uit en gaan minimaal drie keer per
jaar een Cultuurbosch Café organiseren. Tijdens het Cultuurbosch Café richten we ons vooral op
het ontmoeten van cultuurbeoefenaars en liefhebbers. Daarnaast beantwoorden we overkoepelende vraagstukken van amateur- en professionele kunstenaars en organisaties. De
website www.cultuurbosch.nl krijgt een persoonlijkere tint door culturisten en organisaties een
zichtbaar digitaal podium te bieden, hen meer te interviewen en meer blogs te schrijven over
wat er gebeurt in de stad.
Op 7 december 2019 is er een samenwerking geweest met Farent Sociaal Werk | Galant om hét
vrijwilligersfeest voor onze gemeente te organiseren bij Theater aan de Parade. Binnen een
week tijd waren alle 1000 kaarten uitverkocht. Cultuurbosch heeft bijdrage geleverd in de gehele
organisatie met onder andere personele inzet en diverse activiteiten voor de bezoekers.
Sjors creatief
In september is de nieuwe editie van Sjors sportief/creatief is gelanceerd en binnen 5 minuten
waren er 1.000 inschrijvingen. Een nieuwe record is hiermee gebroken. Ook konden we in deze
editie aandacht geven aan de nieuwe website www.actiefindenbosch.nl. Tevens hebben we een
samen met Kusntloc en Sportstimulering Nederland de cultuurwijzer ontwikkeld. Kinderen
kunnen hiermee door een aantal vragen te beantwoorden inzicht krijgen op welke kunstzinnige
activiteit het beste bij hen past! In totaal deden 3030 kinderen mee.
Klup Up
In 2019 zijn er 50 klupjes georganiseerd voor 500 kinderen van de Brede Bossche Scholen. Dit
naschoolse aanbod bestond onder andere uit fotografie, theater keramiek, een programma
rondom de kinderboekenweek. Ook zijn er op 7 basisscholen verschillende klupjes gestart met
tekenen, schilderen, Breakdance, hiphop, theater, electrotechniek en kleuterdans.
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4. Communicatie en marketing
Wimboektoe
In 2019 waren er 8 literaire ontmoetingen bij Babel
waar onze bezoekers met auteurs kennis konden maken. Zowel tijdens het programma WimBoekToe onder
leiding van Wim Daniels als tijdens de boekbespreking
en ontmoeting met Saskia de Coster. De 200 bezoekers
waren vaak aangenaam verrast door de kennismaking
met de voorheen voor hen onbekende auteurs.

Nieuwe huisstijl
Ons nieuwe logo, de beeldtaal en alle andere onderdelen voeren we door in al onze communicatie. Voor de regionale bibliotheekvestigingen is een passende combinatie tussen Babel en de
bibliotheek op die plek gevonden. Ook voor alle submerken die we onder onze vleugels hebben
(zoals Studi073, RUW, Siep etc.) vinden we al werkende een mooie manier om ze tot hun recht
te laten komen binnen de algemene Babel-taal. De horeca heeft als merknaam “Babel Eten &
Drinken” gekregen en hiervoor zal begin 2020 een aangepaste huisstijl ontwikkeld worden.

Foto: Gerard Monté

In de eerste week van juni is er de landelijke Prokkelweek die als doel heeft ontmoetingen
tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Een week waarin
aandacht gevraagd wordt voor integratie en participatie van mensen met een verstandelijke
beperking. Op de landelijke stagedag in deze week lopen er 3 mensen in de Hinthamerstraat,
en Boxtel stage. Deze bezorgden samen met een vijftal Babelmedewerkers de mensen van Hint
& Tint, een giftshop in de Hinthamerstraat, een geslaagde middag, die voor herhaling vatbaar is.
Tot ons groot genoegen is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Bosch Parade en
Babel. Voor Bosch Parade was samenwerking tot stand brengen tussen Bosch Parade en Babel.
Voor de Bosch Parade waren de kleermakers in Atrium op nr. 74 zichtbaar aan het werk, waren
er foto’s te zien op nr. 72 van werkzaamheden achter de schermen en deed een groep medewerkers van Babel mee aan theater langs de waterkant tijdens de parade. Door deze activiteiten is
de Bosch Parade zichtbaar geworden bij Babel. Babel is zichtbaar geworden bij de organisatie
en de deelnemers aan de Bosch. Bij het publiek in mindere mate, de Babel-familie was niet als
zodanig herkenbaar. Bosch Parade en Babel zetten de samenwerking graag voort.
Voor 75 jaar Vrijheid zijn in gezamenlijkheid van de drie domeinen en in samenhang met de
regio activiteiten bedacht voor de viering in oktober. Het was een prachtig programma: breed,
boeiend en gevarieerd. De nadruk lag op het ‘vieren’, er is een goede vertaalslag gemaakt naar
het nu. De bezoekers waren enthousiast en betrokken. Het was een Babel-waardig programma
waar plek was voor de professionele kunsten, de amateurkunsten én voor literatuur en lezen.
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Introductiecampagne
De Babel-brochure die in januari onder 85.000 huishoudens verspreid is, gaf de aftrap van de
introductiecampagne. De rest van het jaar hebben we de bekendmaking van Babel doorgezet in
verschillende vormen, o.a. op social media en billboards. Zo krijgt de naam Babel steeds meer
betekenis.
Ledenwerfcampagne
In 2018 heeft Bibliotheek ’s-Hertogenbosch in een succesvolle campagne veel nieuwe leden
verwelkomd. Die tactiek is in 2019 voortgezet met speciale aandacht voor het behoud van leden
(minder opzeggingen) en het verminderen van het aantal wanbetalers. Het wekelijks nabellen
van leners met openstaande contributie heeft geleid tot een daling in openstaande contributie
van ruim 75%.
Website
De nieuwe website – voorzien van de nieuwe huisstijl - is eind 2019 geïntroduceerd; de eerste
reacties zijn positief en er zijn nauwelijks klachten ontvangen.
Inzet van communicatieleveranciers
Bureau Babel, de Bibliotheek en Muzerije hadden alle drie zo hun eigen lijntjes met drukkers,
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5. Personeel
vormgevers, schrijvers en websitebouwers. We hebben inmiddels - op basis van het prijs/
kwaliteitsverhaal - van een aantal leveranciers afscheid genomen. Tegelijkertijd hebben we
voldoende leveranciers behouden, om steeds scherp aanbod te krijgen.
Bouw mee aan Babel
In het vierde kwartaal is het project “Bouw mee aan Babel” van start gegaan. In dit project wordt
de stad uitgenodigd om aan te geven hoe Babel er in hun ogen over drie jaar uit zou moeten
zien. Directe aanleiding voor dit verzoek is de geplande verbouwing inclusief doorbraak van de
twee panden aan de Hinthamerstraat. Eind 2019 zijn 500 reacties ontvangen.

Babel is niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe organisatie. De verschillende
culturen van de oude partners schuiven langzaam in elkaar en vormen nieuwe werkwijzen en
overlegvormen. Interne communicatie speelt daar een belangrijke rol in. Via InSite (officieel
gelanceerd op 11 juni), goede overlegstructuren, voldoende overlegruimtes, horeca en snelle
terugkoppeling van vragen laten we al onze collega’s zo snel mogelijk wennen. En tijdens de
zeepkistsessies leren we onze collega’s echt op persoonlijk vlak goed kennen zodat we een
hecht team worden.
Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de organisatie en organisatiestructuur
omdat het praktischer en handiger werken was. Daarnaast is er sprake van synergie door het
samenvoegen van taken en activiteiten die in de oorspronkelijke organisaties afzonderlijk
bestonden. De afdelingen Financiële Administratie en Personeel en Organisatie worden
samengevoegd en het team wordt verkleind. De OR heeft hiermee ingestemd.
Alle medewerkers zijn voor de fusie per 1-1-2019 geplaatst op functies in de functiematrix,
waarbij in de waardering rekening gehouden moest worden met verschillen vanwege de
toepassing van de eigen CAO’s, oftewel CAO OB oftwel CAO KE. Een gezamelijke CAO heeft geen
doorgang kunnen vinden in 2019. De onderhandelingen hierover lopen door in 2020. De verschillende organisatie-eigen regelingen hebben we in juli 2019 gesynchroniseerd en daar waar nodig
instemming van de OR gekregen.
Op basis van input van de medewerkers en hun managers is het ontwikkelplan voor 2019 opgesteld. In het bijzonder is er een interne scholing ontwikkeld voor en door medewerkers uit
Domein Bibliotheken. In verschillende modules wordt kennis bijgeschaafd of nieuw opgedaan.
Per 31 december 2019 bestond het personeelsbestand voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch uit
73 fte. Daarnaast werkt 1 FTE voor de bibliotheek in WSW-verband (sociale return).
Stage
We begeleidden 6 studenten van de minor Kunsteducatie van Fontys Pabo. In september waren
wij aanwezig bij de startbijeenkomst van de projectperiode voor de derdejaars studenten van de
Pabo en Ondernemend ’s-Hertogenbosch. Twee studenten wilden graag bij Babel stage lopem.
Zij werken momenteel aan de opdracht van school. Deze opdracht wordt in januari 2020
gepresenteerd.

Babel nam in de persoon van de directeur en de manager C&M voor het eerst deel aan de
Beursvloer ‘s-Hertogenbosch, waarop met gesloten beurzen deals gesloten worden. Met 9 deals
was deze deelname succesvol te noemen.

In schooljaar 2019-2020 onderzoekt een stagiaire (student CMV aan de HAN Nijmegen) in het
kader van haar afstudeerstage bij Studi073 hoe juist die jongeren betrokken kunnen worden die
aan de ene kant van huis uit minder ervaring hebben met cultuur, en er aan de andere kant juist
ook veel baat bij kunnen hebben. Wat is er voor nodig om ze te werven en wat is voor nodig om
te zorgen dat ze blijvend worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen?
Ook werden 3 leerlingen van de internationale schakelklassen bij Studi073 begeleid bij hun
taalstage, werkten 3 scholieren van het Pierson College bij Art United aan hun profielwerkstuk
en hebben 6 leerlingen van het Sintjans Lyceum een kijkje achter de schermen genomen in het
kader van ‘de dag van de toekomst’.
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5. Huisvesting
Medewerkersonderzoek (Great Place to Work)
In 2017 gaven medewerkers van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch in een onderzoek aan dat hun
werkplek een “Great Place to Work” is. Natuurlijk was de bibliotheek trots en dat willen we bij
Babel opnieuw weer zijn! Daarom vroegen we in november 2019 de medewerkers naar hun
mening. De resultaten hiervan worden in februari 2020 verwacht.
De Risico Inventarisatie en Evaluatie is afgerond. Begin 2020 wordt het plan van aanpak in gang
gezet.

Babel is zich comfortabel aan het nestelen in de twee panden aan Hinthamerstraat 72 en 74.
Toch voelen we pas echt als één grote familie als we ook makkelijker bij elkaar binnen kunnen
wandelen. Een schakeling tussen de twee panden is niet alleen fysiek een verbinding, maar
zorgt ook voor een echte samensmelting. Een doorbraak in de muur die ook symbool staat voor
een baanbrekende bundeling van onze krachten. Daardoor wordt Babel pas echt een culturele
verbinder voor jong en oud. De werkzaamheden voor de doorbraak zijn gestart in november. De
doorbraak wordt in maart 2020 officieel in gebruik genomen.
Tegelijk met de doorbraak denken we ook goed na over het grotere geheel, het huisvestingsplan
van Babel. Samen met onze bezoekers, groot en klein, met onze gebruikers en in overleg met de
gemeente bogen we ons over een nieuw concept voor de gezamenlijke huisvesting. Het projectplan zal in de zomer van 2020 gereed zijn.

We zijn in gesprek met PERRON-3 (Rosmalen) en de gemeente om de Burgerzaken te verplaatsen en de leestafel buiten de bibliotheek te plaatsen om zo de entree aantrekkelijker te maken
en de drempel naar de bibliotheek te verlagen.
Vanaf februari is Bij Katrien onze hoofdgast bij de Bank van Leening.
Het nieuwe horecaconcept is klaar en de eerst aanzet is gegeven. De nieuwe naam is ‘Babel
Eten & Drinken’. In december 2019 is de overname van de inventaris van Bon Appetit gerealiseerd en is er met 4 personeelsleden overeenstemming bereikt voor een nieuwe uitdaging bij
Babel.
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7. Raad van Toezicht
Vanaf 2019 is er een nieuwe Raad van Toezicht. Vier leden komen uit de voormalige stichtingen,
de voorzitter is na een openbare wervingsprocedure nieuw toegetreden.
De Raad van Toezicht kwam in 2019 zeven maal bijeen voor een reguliere vergadering.
De belangrijkste agendapunten waren: de onderlinge werkwijze, de wijziging van de statuten,
het reglement van de Raad van Toezicht en het bestuursreglement, de ontwikkelingen binnen de
OR, de huisvesting (panden 72 en 74), de horeca, het meerjarenbeleidsplan, de reorganisatie en
het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting.
De voorzitter van de Raad van Toezicht was, samen met het bestuur, gesprekspartner voor de
gemeente in het kader van het verkennen van scenario’s met berekking tot de huisvesting. De
Raad van Toezicht dacht, in haar rol van sparring partner, met het bestuur mee mee over
verschilende onderwerpen en adviseerde het bestuur gevraagd en ongevraagd vanuit de eigen
expertise. Gezamenlijk met het bestuur is een bezoek gebracht aan alle bibliotheekvestigingen.

Naam
Mevrouw
H.P. van Ommeren

Hoofdfunctie
Raadsgriffier
Gemeente Maasdriel

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 1.200,- per jaar, de voorzitter ontvangt een
vergoeding van € 1.500,- per jaar.
De directeur-bestuurder, mevrouw A.M.C. van Schendel, is tevens co-voorzitter/penningmeester van DOCIS, bestuurslid/penningmeester Vocaal Ensemble Markant en lid van de Raad van
Toezicht van Rogues.

Als leidraad voor het eigen functioneren, gebruikt de Raad van Toezicht (RvT) het model van
Governance Code Cultuur. Deze organisatorische filosofie gaat uit van goed, verantwoord en
transparant bestuur en toezicht in de culturele sector.
Het jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad vond plaats in december.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Naam
De heer B.G. Arends,
voorzitter

Hoofdfunctie
Advocaat
(Keizers Advocaten)

De heer B.S.W. Beliën

Nevenfuncties 2019
• Vice-voorzitter bestuur VNO-NCW,
kring Eindhoven
• Penningmeester bestuur Stichting
KOMM
• Lid raad van toezicht Congregatie
Zusters Franciscanessen Oirschot
• Lid raad van toezicht Stichting
Cultuur Eindhoven (tot medio 2019)
n.v.t.

General Counsel
(Yusen Logistics Europe)
Mevrouw
n.v.t.
• Bestuurslid Stichting
J.P.H.M. Heessels Geurtz
Dynamis, ‘s-Hertogenbosch
• Vrijwilliger bij de Rode Rik, Vught
• Ontwikkeling en onderhoud van
wandelroutes in Vught,
Wandelplatform Vught
De heer B.J. Meussen
Global Group Controller • Lid van de Raad van Toezicht en lid
(BAM)
van de audit committee van Fontys
Hogescholen
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Nevenfuncties 2019
• Bestuurslid stichting
Solamen, begraafplaats Orthen,
‘s-Hertogenbosch
• Secretaris Wijkbelangen
Paleiskwartier, ‘s-Hertogenbosch
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8. Resultaten prestatieafspraken
a. Ambities en activiteiten 2019
Omschrijving
Ambities
Invulling geven aan de nieuwe organisatie
Babel door de volgende ambities:

Gerealiseerd 2019

• Verder ontwikkelen tot een ondernemende organisatie door te experiment ren en
risico’s te nemen
• Verder ontwikkelen van de organisatie
gericht op kennisontwikkeling, kunstcreatie en kunsteducatie
• Ontwikkelen van nieuwe, unieke allianties
die landelijk als voorbeeld kunnen dienen

• Er zijn gezamenlijke experimenten uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de
programmering rond 75 jaar Vrijheid
• Dit jaar stond in het teken van onderlinge
afstemming. Vanaf 2020 is er ruimte voor
verdere ontwikkeling
• In 2019 is Art United door het LKCA
verkozen tot 1 van de 10 landelijke best
practices op het gebied van talentgericht
jongerenwerk
• Uitbreiden en innoveren van de
• In 2019 lag het accent op onderlinge
gezamenlijke dienstverlening naar de
afstemming in de Proeftuinen. Een en anscholen en de wijken
der gebeurt in afstemming met de scholen
• Zoveel als mogelijk en reëel is de reguliere • Reguliere diensten zijn gecontinueerd
diensten van de eigen organisatie blijven
verlenen

Omschrijving
Activiteiten
• Communiceren vanuit de gezamenlijkheid
van functies van de nieuw te vormen fusieorganisatie
• Verder uitbouwen aan de loket- en adviesfunctie van de nieuwe organisatie.
• Verder uitbouwen van de gezamenlijke
bemiddelings- en netwerkfuncties van de
nieuwe organisatie
• Combineren van dienstverlening rondom
gezamenlijk gekozen thema’s (bijv.
boekenweek, debatten, optredens,
exposities, workshops, buurtpodia)
• Blijvend innoveren op de concepten
Schoolbiebs, Klas & Kunst en schoolvoorstellingen onder meer door (nieuwe)
samenwerkingsovereenkomsten met het
onderwijs en de fusiepartners voor cultuureducatie. Daarbij aansluiten bij het
programma ‘Niet stapelen maar vervangen’, waarin het onderwijs de regierol
heeft
• Verbeteren digitalisering van lesmateriaal.
• Verbeteren van kennis en ervaring op ICT
gebied
• Beter benutten van bestaande netwerken
• Onderzoeken van nieuwe vormen van
(aanvullende) financiering
• Beter benutten van beschikbare ruimten
en faciliteiten

Meerjarenperspectief
• Binnen de nieuwe organisatie zullen
bovenstaande ambities en activiteiten verder worden ontwikkeld en uitgebreid in de
jaren 2019 en 2020.
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Gerealiseerd 2019
• Is gestart in 2019 aan de hand van de
nieuwe huisstijl
• Is gestart in 2019
• Is gestart in 2019
• In 2019 is een aantal activiteiten gezamenlijk uitgevoerd, zoals Cultuurmarkt.
• De afspraken met het onderwijs zijn
gezamenlijk geëvalueerd

• Is gestart in 2019
• Is gecontinueerd in 2019
• Is in 2019 verder uitgebouwd o.a. bij Open
Monumentendag, Jazz in Duketown, Bosch
Parade, November Music en Festival
• Boulevard
• Dit gebeurt incidenteel voor activiteiten.
Vanaf 2020 wordt dit structureel onderzocht
• Wordt steeds verder uitgebouwd
• Zie hierboven
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b. Monitoring en Evaluatie

Pijler Bibliotheek
Indicator
Streefgetal
2018
Bezoekers
510.000
Uitleningen
1.000.000
(incl.
verlengingen)
Leden
45.000
Collectie
280.000
Activiteiten
375

Streefgetallen
2019
525.000
1.000.000

Realisatie
2017
520.792
1.089.882

49.000
280.000
2.000

49.212
322.609
1.515

Pijler Muzerije
Indicator
Streefgetal Streefgetallen Realisatie
2018
2019
2017
Cursussen:
1.900
5.000
5.322
Aantal cursisten van eigen
aanbod en
huisgenoten

Indicator

Workshops:
Aantal deelnemers workshops eigen
aanbod en
huisgenoten

Streefgetal Streef2018
getallen
2019
1.700
2.200

Presentaties:
10.000
Aantal bezoekers
van presentaties
hoofdvestiging

15.000 op
hoofdlocatie

Realisatie Toelichting
2019
509.363
Alle cijfers gelden alleen
1.062.954 voor de gemeente
’s-Hertogenbosch, dus
exclusief de regiogemeenten.
49.644
348.189
1.131

Realisatie
2019
4.343 cursussen/
workshops
met in
totaal
3.758
deelnemers

Uitleningen, leden en
collectie is incl. de
schoolbiebs.

Toelichting
Als gevolg van de
reorganisatie is een
deel van het aanbod van
Muzerije vervangen door
aanbod van huisgenoten.
De sterke daling in het
aantal cursisten vanaf
2014 is inmiddels afgeremd en omgezet in een
forse stijging. Streefgetal: waarvan 50% uit
’s-Hertogenbosch en
40% onder de 21 jaar.

Realisatie
2017

Realisatie 2019

2.574

53 cursussen met
totaal 524 deelnemers
waar-onder zang,
dwarsfluit- en gitaarlessen, maar ook keramiek,
illustreren, fotografie en
tekenen

Onderwijs
1. Groepen
75
deelnemers
Klas & Kunst
2. Groepen
15
deelnemers
Bosch Leerorkest

75

75 groepen,
1.694 leerlingen

95 klassen,
1881 leerlingen

15

5 scholen,
315 leerlingen

21 klassen/groepen 415 kinderen - in 16
orkesten op 8 verschillende scholen. 21
kinderen hebben een
naschools traject
gevolgd.

3. Groepen aan- 90
bod op maat VO
4. Groepen aan- 15
bod op maat PO
Talentontwikeling
1. Aantal
25
Citytrainers
opgeleid

90

1.021 leerlingen

15

411 leerlingen,
27 leerkrachten
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2. Aantal
jongeren actief
bij platform
Studio073

300

300

15 Citytrainers zijn
gestart. Hiervan hebben
11 deelnemers hun
certificaat gehaald.
35 crewleden, 469
808 jongeren deden mee
jongeren maakten deel aan projecten, waar
uit van de projecten.
7.230 bezoekers op af
Totaal 504 jongeren
kwamen (incl. Art United
(zonder Art United en
en Ikband)
IkBand)

500

2.100

2.095

2.500

4.200

155 aanbieders, 4.205 3.030 deelnemende
deelnemende kinderen kinderen

In de wijk
1. Bezoekers
wijktheaters
2. Deelnemers
Sjors Creatief

29.860, waarvan 4.954
op hoofdlocatie
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29

1.700

3. Kwalitatieve
beschrijving
activiteiten
Cultuurbosch

4. Kwalitatieve
beschrijving
activiteiten
combinatiefunctionaris

Pijler Bureau Babel
Indicator
Streefgetal Streef2018
getallen
2019
Scholen/school- 48
48
voorstellingen
leerlingen
20.000
20.000
schoolvoorstellingen
Deelnemers
Alle leerAlle leerUitlokdag/SJOK
lingen
lingen
Scholen
4/5
5/5
Uitlokdag /SJOK
Culturele
25 / 15
30 / 18
organisatie
uitlokdag / SJOK

Hét platform voor
cultuur. Dé marktplaats voor iedereen
die met kunst en cultuur bezig is. Hét podium voor Culturisten
in ’s-Hertogenbosch,
zowel online als offline. Met een website,
met alle workshops,
cursussen, exposities
en optredens in de
stad. Met bijzondere
avonden vol kunstzinnige ontmoetingen:
Cultuurbosch Cafés.
Cultuurbosch is van
Culturisten voor
Culturisten.
Het uitbreiden van het
aantal brede scholen
met cultuuraanbod.
Het bevorderen dat
de jeugd tot 18 jaar
vertrouwd raakt met
één of meer kunst- en
cultuurvormen en het
onder jongeren
beoefenen van actieve
kunstbeoefening.

Hét platform voor
cultuur. Dé marktplaats
voor iedereen die met
kunst en cultuur bezig is.
Hét podium voor
Culturisten in
’s-Hertogenbosch, zowel
online als offline. Met
een website, met alle
workshops, cursussen,
exposities en optredens
in de stad. Met bijzondere avonden vol kunstzinnige ontmoetingen:
Cultuurbosch Cafés.
Cultuurbosch is van
Culturisten voor
Culturisten.

Scholen die met 20
Culturele Laden- 15
kast meedoen

22
15

22 scholen
12 cultureel
aanbod

Tegelijkertijd wordt er bij ‘Niet
stapelen, maar vervangen’ gewerkt
aan een database waarin scholen
kunnen zoeken op aanbodsdoelen.
Gezien de dubbeling in functie is – in
overleg met het onderwijs -ervoor
gekozen om niet meer te investeren
in de digitale ladekast, maar in te
zetten op de nieuwe database waarin
niet alleen kunst- en cultuurlessen
worden opgenomen, maar ook natuur,
gezondheid, lezen, etc.

Het uitbreiden van het
aantal brede scholen
met cultuuraanbod. Het
bevorderen dat de jeugd
tot 18 jaar vertrouwd
raakt met één of meer
kunst- en cultuurvormen
en het onder jongeren
beoefenen van actieve
kunstbeoefening.

Realisatie Realisatie 2019
2017
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46 / 179

20.260

16.110

1.145 /
475
5/4

880 / 393

30 / 18

10 / 5
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In de digitale ladekast kunnen de
scholen projecten en lessen opnemen
zodat zij zicht krijgen op hun doorlopende leerlijn. Sinds dit schooljaar
kunnen scholen niet alleen de eigen
leerlijn zien, maar ook (mits gedeeld)
de projecten van andere scholen.
Hierdoor is het een inspiratiebron
voor de leerkrachten geworden. Deze
upgrade van de digitale ladekast
heeft plaats kunnen vinden door een
samenwerking met Cultuurstation
Eindhoven.

4/4
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