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1. Samenvatting

Wij zien drie primaire doelstellingen en een aantal afgeleide doelstellingen voor deze beleidsperiode 2020-2023:

Tik tegen je brein,
ontdek jouw talent!

1. We bieden in 2020-2023 een vakkundig, professioneel vrijetijdsaanbod. Actueel en innovatief.
Dat doen we op volgende wijze:
• We verwarren, stimuleren en confronteren.
We maken nieuwsgierig, ontdekken en ontwikkelen nieuwe dingen.
• We onderscheiden ons met professionele docenten met een vakdidactische achtergrond.
• We zetten ons gebouw met uitmuntende faciliteiten optimaal en flexibel in.
• We volgen nieuwe ontwikkelingen, én laten oude
ambachten opnieuw beleven.
• We richten ons op een breed publiek, van laagdrempelig tot hoog niveau. Nieuw zijn de Talentklas muziek en Talentklas beeldend met extra
aanbod en diepgang voor talentvolle leerlingen.

Bovenstaande is de titel van dit beleidsplan en tevens het
motto dat we de komende jaren gaan inzetten om mensen
te laten genieten van kunst en cultuur.
De afgelopen jaren zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de toegevoegde waarde van
bijvoorbeeld muziekles, samen zingen, een theaterstuk
maken of het dansen in een dansgezelschap.
Dat is prachtig en deze waarden biedt Cultuurhuis Garenspinnerij - met al onze lessen, workshops, activiteiten en
festivals – graag aan alle Gouwenaars.
Want we leren je niet enkel een sonate van Mozart te spelen
of een mooi schilderij te maken, met kunst en cultuur
laten we je net iets anders naar de wereld kijken. Kinderen
ontdekken dingen waarvan ze eerder niet wisten dat ze
het konden. Door open te staan voor creativiteit, sta je
open voor het nieuwe, het andere en sla je gemakkelijker
bruggen tussen verschillen en tegenstellingen. Zo zetten
we ook kunst en cultuur in om een grote diversiteit aan
Gouwenaars te bereiken en de participatie te bevorderen.
Kunst- en cultuureducatie maakt heel veel mensen blij, zowel
als beoefenaar en als bewonderaar. Het doet iets met je.
Ambitie bereik:
De Garenspinnerij doet veel en we bereiken zo jaarlijks een
grote groep inwoners. Tussen 2014 en 2017 is ons bereik
gegroeid van 24.471 naar 39.847 mensen. In 2018 zijn we
gegroeid met ruim 55 procent, naar 61.881 mensen.
In 2020-2023 willen we dit uitbouwen naar 65.000
mensen in Gouda en regio, met een piek van 75.000 in het
jubileumjaar 2021 met Gouda750.
Dit bereik is o.a. opgebouwd uit ruim 2.000 cursisten en
leerlingen, die lessen, cursussen en workshops volgen in
hun vrije tijd. Daarnaast bereiken we zo’n 16.000 kinderen
op school met cultuureducatie. Ruim 20.000 bezoekers
bezoeken onze festivals. Aangevuld met het bereik uit
de overige activiteiten en verhuringen komen we dan op
65.000 mensen die wij in contact brengen met kunst en
cultuur.

>>

Stip op de horizon
In dit beleidsplan benoemen wij onze ambities voor de
jaren 2020 – 2023. We zetten de volgende ‘stip op de
horizon’:
Wij onderscheiden ons door het bieden van professionaliteit en kwaliteit in cultuureducatie voor amateurs in de
vrije tijd en voor leerlingen onderschools in het primair en
voortgezet onderwijs.
We zijn zichtbaar in Gouda voor alle Gouwenaars, met een
succesvol doelgroepenbeleid voor ouderen, migranten en
mensen met een beperking. We bouwen aan een grotere
diversiteit en laten meer mensen participeren.
Zo bouwen we aan een groot draagvlak en zetten we
kunst en cultuur in voor de stad en regio.

2- We behouden in 2020-2023 een structurele rol in
het onderwijs met kunst en cultuur, in Gouda en in
de regio.
Dat doen we op volgende wijze:
• We bouwen verder aan de relatie met de scholen
(PO, VO en MBO).
• We hebben een coördinerende rol binnen Cultuureducatie met Kwaliteit in Gouda en regio en helpen
zo cultuureducatie in het onderwijs te verankeren.
Ook in de derde CmK-tranche 2021-2024.
• We zetten specifieke activiteiten in zoals Impuls
Muziekonderwijs, Orkest in de Klas en Band in de Klas.
• We bieden extra werkgelegenheid voor onze
vakdocenten via de educatie in de scholen.
3- Met de amateurkunstmakelaar zijn wij een spin in
het web voor amateurkunstverenigingen en
stichtingen.
Dat doen we op volgende wijze:
• We verbinden het amateurkunstveld en stimuleren
onderlinge samenwerking.
• We zijn een kenniscentrum en vraagbaak voor het veld.
• We beheren de site www.netwerkamateurkunst.nl
Daarnaast stellen we ons het volgende doel voor
2020 – 2023:
4- Cultuurhuis Garenspinnerij biedt in 2020-2023 een
toegevoegde waarde voor het sociaal domein.
Dat doen we op volgende wijze:
• We zetten kunst en cultuur in om verschillende
groepen te bereiken en te verbinden. Ook wanneer
dit niet vanzelfsprekend is.
• We richten ons op statushouders, (eenzame)
ouderen, mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt en mensen met een beperking.
• We dragen bij aan een fijnere stad om in te
wonen, werken en verblijven.
Cultuurhuis Garenspinnerij zet o.a. festivals in om
dit te bereiken.
• We organiseren jaarlijks Zotte Zaterdag
en het Gouds Korenfestival.
• We organiseren jaarlijks Cultuurfestival
Erasmusplein Koningsdag in Korte Akkeren.
• In 2021 pakken we groots uit met Zotte 750.
• Tussen 2021 en 2022 organiseren we een groot
kunstproject in de stad: De Goudse Iconen.
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Gunfactor
Wij geloven in de ‘gunfactor’. Die bereik je enkel als je je
openstelt voor een groot publiek. Wij zijn ervan overtuigd
dat de Garenspinnerij er is voor veel meer mensen dan
onze eigen cursisten en leerlingen. Dit doen we door via
het onderwijs een breed scala aan kinderen te bereiken en
via vele activiteiten in de stad én gratis toegankelijke festivals
mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Zo
bereiken we ook de mensen die normaal gesproken niet of
nauwelijks met cultuur in aanraking komen.
In dit beleidsplan beschrijven wij wat we willen bereiken,
welke keuzes we gaan maken om die doelen te realiseren,
en wat we daarvoor nodig hebben.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zowel het
luisteren naar muziek als het zelf maken van muziek de
beide hersenhelften activeert en nieuwe verbindingen in
de hersenen creëert.
Het leren spelen van een muziekinstrument verbetert ons
geheugen, fijne motoriek, ritme, coördinatie, verbeelding,
creativiteit en harmonie (linker hersenhelft).
Kinderen die op jonge leeftijd een instrument hebben
leren bespelen blijken later een beter taalgevoel en een
betere motoriek te hebben. Daarnaast wordt het
empathisch vermogen beter ontwikkeld.

----

Cultuurhuis Garenspinnerij biedt een ruim scala aan lessen en
cursussen voor jong en oud.
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2. Waarom Cultuurhuis Garenspinnerij?
2.1 Visie en missie (statuten CHG)

Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een
inspirerende confrontatie met muziek, kunst
en cultuur waardoor zij hun kijk op de wereld
verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen
functioneren in - en een bijdrage leveren aan de samenleving van morgen.
Want wij zijn van mening dat de ontwikkeling
van creativiteit, kritisch en reflectief denken,
esthetiek, communicatie en samenwerking
enorm verrijkend zijn voor wie en wat we zijn
als mens, in deze steeds complexere samenleving.
(Missie en Visie, Cultuurhuis Garenspinnerij)

Om onze visie en missie te realiseren organiseert Cultuurhuis Garenspinnerij aantrekkelijke en eigentijdse ontmoetingen
met muziek, kunst en cultuur voor - en tussen - een grote
diversiteit aan doelgroepen. De Garenspinnerij zet in 20202023 daartoe vijf cultuurinhoudelijke functies in:
1. Cursussen en lessen in de vrije tijd
Met een breed aanbod van cursussen, lessen en
workshops met voortdurend aandacht voor innovatie.

We zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de
doelstellingen voor de Cultuurnota Gouda (2018-2022).
In ons beleidsplan 2020-2023 nemen we deze vier
doelstellingen dan ook als leidraad op. We focussen ons
daarbinnen op doelstelling 1 en 4. (zie Bijlage 1: doelstellingen
Cultuurnota Gouda)
Doelstelling 1:
• Realiseer een zo groot en breed mogelijk cultuurbereik en actieve deelname aan cultuur en
cultuureducatie.
Doelstelling 4:
• Zet cultuur in en maak het zichtbaar voor het
sociaal domein.
2.3 Ons afgeleide doel voor 2020-2023
Aanvullend op bovenstaande doelstellingen stellen wij ons
in de komende beleidsperiode het afgeleide doel:
• We zijn zichtbaar in Gouda voor alle Gouwenaars,
met een succesvol doelgroepenbeleid voor ouderen
en migranten.
Om dit te realiseren bouwen we verder aan een efficiënt
team medewerkers, docenten en vrijwilligers met een
positieve mentaliteit. Zo zijn we toegerust om de ambities
waar te maken.

----

2. Cultuureducatie in het onderwijs
dialoog gestuurd, in samenwerking met de partners
in het onderwijs.
3. Amateurkunst
Bieden van faciliteiten en ondersteuning vanuit professionals, zowel aan verenigingen als individuen.
4. Sociaal domein
Met kunst en cultuur verbinden we speciale doelgroepen zoals statushouders, (eenzame) ouderen,
mensen met een beperking en bijvoorbeeld de
Marokkaanse buurtbewoners. Cultuurhuis Garenspinnerij werkt tevens met vrijwilligers en biedt
stageplaatsen voor leerlingen en studenten en voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
5. Ontmoeting
Als Culturele Huiskamer van de Stad biedt de Garenspinnerij een laagdrempelige ontmoetingsplek voor
een breed publiek. Tevens bieden wij veel faciliteiten
voor verhuur en presentaties.
2.2 Doelstellingen 2020-2023
In de periode 2020-2023 hebben wij de ambitie verder uit
te bouwen wat we de afgelopen jaren hebben ingezet. We
zien daarin cursussen en lessen, cultuureducatie en amateurkunstbeoefening als onze primaire taken. Daarnaast
is het de bedoeling zichtbaarder te worden in de stad, om
zo de Gouwenaars en bezoekers in aanraking te brengen
met kunst en cultuur. We slaan bruggen tussen verschillende groepen en maken zo de stad leuker en prettiger
om in te wonen, te werken en te verblijven.
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3. Wij zijn Cultuurhuis Garenspinnerij
3.1 Culturele basisvoorziening van Gouda
Cultuurhuis Garenspinnerij brengt elk jaar zo’n 62.000
mensen in contact met kunst en cultuur. Daarmee zijn we
de afgelopen jaren veel meer geworden dan enkel een
organisatie waar je lessen kunt volgen. Naast onze leerlingen en cursisten, bereiken we ook kinderen in de scholen
waar we kunsteducatie verzorgen, ouderen of statushouders
waarmee we speciale activiteiten opzetten en mensen
in de stad met onze festivals en activiteiten in de stad en
regio.
Wij zijn de belangrijkste culturele organisatie van Gouda
en regio op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling. Een broedplaats van
co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid.
Samen met de collega instellingen van de C4 vormen wij
de culturele basisvoorzieningen in de stad.
Dit zijn onze partners
Binnen het gebouw de Garenspinnerij huizen drie stichtingen:
• Cultuurhuis Garenspinnerij,
• Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en
• StudioGonz (Jongeren Poppodium)
Cultuurhuis Garenspinnerij beheert het gebouw en zet
zich actief in om de samenwerking tussen de partijen te
intensiveren en verder uit te breiden. Waar mogelijk presenteren wij ons samen. We zetten elkaars expertise in en
we gunnen elkaar ieders individuele succesmomenten.
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Cultuur voor heel Gouda en omgeving
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft als kerntaak het verzorgen
van cursussen en lessen, cultuureducatie en amateurkunstbeoefening. Maar daarnaast doen we nog veel meer.
Er zijn b.v. exposities, lezingen en voorstellingen. We
organiseren kunstreizen in Nederland en naar culturele
steden in het buitenland. We zoeken daarnaast actief de
verbinding met initiatieven in de stad en ontwikkelen ook
zelf culturele activiteiten.
We hebben een rol op de scholen in Gouda en in de regio.
We zijn ‘spin in het web’ voor amateurgezelschappen en
bieden kennis, ondersteuning en podium aan vele stichtingen
en verenigingen.
Het bedrijfsleven en instellingen weten ons te vinden en
maken dankbaar gebruik van onze faciliteiten in de inspirerende omgeving van ons monumentale pand. We bieden
een plek voor vrijwilligers, mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en we denken mee met organisaties die zich
inzetten voor mensen met een beperking.
Ontmoeten en meedoen
Cultuurhuis Garenspinnerij behoort tot één van de mooiste
cultuurhuizen van Nederland. Wij bieden in Gouda een geweldige plek met uitstekende faciliteiten en mogelijkheden.
Voor vrijwel elke kunstdiscipline kun je bij ons terecht en
vele partijen maken gebruik van onze mogelijkheden op
het gebied van verhuur en catering.
De Garenspinnerij is een ontmoetingsplaats waar mensen
elkaar tegenkomen, hun talenten ontdekken en ontwikkelen,
waar nieuwe ideeën en initiatieven tot leven komen. Dit
trekt op een heel natuurlijke manier mensen naar ons toe
die zich als cursist, bezoeker, maar ook als vrijwilliger aan
ons willen binden.
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een belangrijke regiofunctie in het primair onderwijs voor de omringende
gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en de Krimpenerwaard.
De Garenspinnerij werkt hierin samen met plaatselijke
kunstenaars, muzikanten en culturele organisaties.
Samen brengen we cultuureducatie bij alle kinderen en
ondersteunen we leerkrachten in het onderwijs.
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Samenwerking C4 en de overige culturele instellingen
Cultuurhuis Garenspinnerij, de Goudse Schouwburg,
Museum Gouda en de Chocoladefabriek zijn samen de C4
(de 4 grote culturele instellingen van Gouda). Sinds 2017
werken we intensief samen, stemmen we onze producten
op elkaar af en organiseren we gezamenlijke Culturele
Netwerkborrels voor gemeente, ondernemers en culturele
organisaties. Daarnaast zijn er jaarlijks vele onderlinge
samenwerkingen tussen de C9, de overige culturele
instellingen van Gouda.

3.2 Waarom Cultuurhuis Garenspinnerij?
Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!
De Garenspinnerij verwart, stimuleert en confronteert.
We maken mensen nieuwsgierig naar elkaar en stimuleren
zo het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zo overbruggen we tegenstellingen in de samenleving en brengen we mensen uit verschillende groepen
met elkaar in contact. Zo maken we schoonheid.

Goede (culturele) basisvoorzieningen dragen bij aan een
vitale samenleving. Inwoners kunnen hun talenten
ontdekken en ontwikkelen hierdoor hun eigen kracht.
Zij voelen zich zinvol, gezonder en gelukkiger.
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4. Hoe gaat de Garenspinnerij de
toekomst in?
4.1 Doelstellingen uit de Cultuurnota 2018-2022
gemeente Gouda
Hieronder vatten we samen hoe wij in de komende jaren de
doelstellingen en onze ambities wensen te realiseren. Onze
doelen voor 2020-2023 zijn gekoppeld aan de doelstellingen
van de gemeente Gouda uit de Cultuurnota 2018-2022.

>>

1. Realiseer een zo groot en breed mogelijk cultuurbereik en actieve deelname aan cultuur en
cultuureducatie.

a. Bevorder cultuurparticipatie;
b. Bevorder cultuureducatie in Primair en Voortgezet Onderwijs.

Cultuurhuis Garenspinnerij ziet als haar primaire taken:
A. Cursussen en lessen in de vrije tijd
B. Cultuureducatie in het onderwijs
C. Inzet amateurkunstmakelaar.
Daarnaast heeft de Garenspinnerij een toegevoegde waarde voor het sociaal domein en verbinden wij ons met de
stakeholders in de stad.
Primaire taak 1:
Cursussen en lessen in de vrije tijd
Cultuurhuis Garenspinnerij richt zich primair op het
vrijetijdsaanbod van cursussen en lessen. We bieden zeer
vakkundig en professioneel onderwijs aan, in de disciplines
muziek, beeldend, dans, theater en media.
Beleid 2020-2023:
• Geheel naar de tijdsgeest kijken we of we in de komende jaren meer korte instapcursussen kunnen aanbieden. Dat verlaagt de drempel om iets uit te proberen
en zal zeker kinderen, jongeren en volwassenen eerder
over de streep trekken om zich in te schrijven.
• We ontwikkelen een speciaal aanbod binnen de
muzieklessen voor kleuters en investeren in speciale
instrumenten voor deze doelgroep.
• We ontwikkelen een speciaal aanbod binnen de muzieklessen voor vijftig plussers.
• Speciaal voor de jonge echte talenten hebben wij de
Talentklas Muziek en Talentklas Beeldend ontwikkeld.
Leerlingen die mogelijk later naar het conservatorium
of kunstacademie willen bieden we veel extra’s zoals
optredens, het bezoeken van concerten, exposities
en museumbezoek. De leerlingen krijgen meer les en
mogelijkheden geboden. Deelnemers worden jaarlijks
geselecteerd. De extra kosten voor deelname worden
niet doorberekend, maar gedekt door de bijdrage van
vrienden, donateurs en sponsoren.
• In de komende jaren zal de digitalisering voortzetten,
in lesmethodes, lessen en communicatiemiddelen. Wij
staan open voor de meest actuele ontwikkelingen op
dit gebied en onderzoeken hoe deze ten goede komen
van de lessen om ze, waar mogelijk, in te zetten.
• We bieden een breed scala van lessen die aansluiten

bij deze tijd. Daarmee nemen we geen afscheid van
ons huidige aanbod maar houden we nauw alle nieuwe ontwikkelingen in de markt in de gaten om aan te
haken waar nodig. Daarnaast zullen we aanhaken bij
de hernieuwde belangstelling voor oude ambachten en
ambachtelijkheid. Wij kijken of én hoe we dit kunnen
gaan aanbieden. Juist in de moderne wereld van
vandaag is het geweldig om handmatig een product
van begin- tot eind te kunnen maken. Voorbeelden
hiervan zijn:
• textiel
• weven
• metaalbewerken
• smeden
• schrijven
• kalligraferen
• Tegelijkertijd houden we ons vizier open voor hedendaagse ontwikkelingen als:
• lasersnijden
• conceptdesign
• prototypes maken
• webdesign
• synthesizer
• technobeats
• Vanuit onze visie om vooruitstrevend te zijn, maken
wij soms ook keuzes om nieuwe initiatieven te ontplooien waar nog weinig vraag naar is, maar waarmee
we wel aansluiten bij de actualiteit of een diverser
publiek trekken. Zo blijven we voorop lopen in mogelijkheden en creativiteit.
• We zetten een mobiel ontwikkellab in waarmee we
in de Garenspinnerij lessen en workshops gaan geven.
• Het brede aanbod van disciplines maakt de Garenspinnerij uniek. In de komende jaren zullen we nog
vaker op zoek gaan naar interdisciplinaire combinaties
van muziek, dans en beeldend.
Primaire taak 2:
Cultuureducatie in het onderwijs
De Garenspinnerij heeft een heel belangrijke rol in het
onderwijs. Dit is onze tweede primaire taak en tevens
een van de hoofddoelen binnen ons beleid. Wij zullen de
komende jaren vele duizenden jongeren bereiken in alle
scholen van Gouda. Het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs maar ook de Buitenschoolse opvang
werken intensief met ons samen. Dit doen we op locatie
in de scholen of BSO’s, maar ook in de Garenspinnerij zelf.
Hierin betrekken we juist ook al die kinderen die dit niet
automatisch van huis-uit meekrijgen. We laten ze ECHT
dingen doen. Want soms leer je het meest door te doen,
in plaats van te denken.
Binnen de cultuureducatie maken we een onderscheid
tussen de workshops voor het onderwijs en Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). CmK zetten we in om cultuureducatie te integreren in het onderwijs. We bieden hiervoor
trainingen en deskundigheidsbevordering aan de leerkrachten in het primair onderwijs.
De Brede School zal ook in de komende jaren onze partner
zijn. Samen bouwen we verder aan de unieke band met
het onderwijs en versterken we onze samenwerking door
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actief workshops, die aansluiten bij de lesprogramma’s en
-leerlijnen en bij het nieuwe Curriculum.nu, in overleg met
de scholen te blijven ontwikkelen
Wat gaat Cultuurhuis Garenspinnerij doen in 2020-2023?
• Cultuureducatie met Kwaliteit is een landelijk stimuleringsprogramma om cultuureducatie in de scholen
te verankeren en biedt leerkrachten in het primair onderwijs deskundigheidsbevordering aan. Cultuurhuis
Garenspinnerij behoudt hierin een leidende rol.
Ook voor de nieuwe tranche 2021-2024 zullen wij bij
het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag doen
en is Cultuurhuis Garenspinnerij de coördinator van
Cultuureducatie met Kwaliteit in het onderwijs voor Gouda,
Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.
• We zetten een mobiel ontwikkellab in waarmee we
zowel op locatie als in de Garenspinnerij workshops
voor scholen kunnen geven.
• Het thema 750 Jaar Gouda zal de komende jaren
geregeld als thema terugkomen in de lessen en workshops die we samen met de Brede School ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de bewustwording van de
kinderen voor de Goudse geschiedenis en brengen we
de geschiedenis tot leven.
• We zetten specifieke activiteiten in zoals Orkest in
de Klas, Band in de Klas via onze combinatiefunctionaris
cultuur en brengen met de Impuls Muziekonderwijs
muziekonderwijs in de scholen. Met deze activiteiten
brengen we tegelijkertijd onze lessen bij kinderen en
ouders onder de aandacht en stimuleren we de doorstroming van onderschools naar buitenschools aanbod.
Zo bevorderen we de deelname aan cultuureducatie
binnen de Garenspinnerij als vervolg op een workshop
op school.
Primaire taak 3:
Amateurkunstmakelaar
De amateurkunstmakelaar werkt vanuit de Garenspinnerij
en verbindt het amateurkunstveld en stimuleert onderlinge
samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn onder andere
Muziek Maak Je Samen, een samenwerking tussen Caecilia,
De Pionier en Cultuurhuis Garenspinnerij. De amateurkunstmakelaar draagt sterk bij aan deelname van koren,
groepen en ensembles tijdens optredens in de stad bij de
diverse jaarlijkse activiteiten.
Wat gaat Cultuurhuis Garenspinnerij doen in 2020-2023?
• Als hoofdtaak zet de amateurkunstmakelaar zich in
voor de organisatie van het jaarlijkse sterevenement
Zotte Zaterdag en het ontwikkelen van de speciale
editie Zotte 750 in 2021.
• Als secretaris van de Stichting Stadsdichters Gouda
zet hij zich in voor de tweejaarlijkse verkiezing van de
Goudse Stadsdichter.

2. Zorg voor een toekomstbestendige
infrastructuur.

a. Versterk kracht, ondernemerschap en innovatie
van de culturele basisinfrastructuur.

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een grote bedrijfstransitie
achter de rug in 2017-2018. Hierdoor is het gelukt de
Garenspinnerij om te buigen naar een gezonde organisatie.
Mede dankzij de vijfjarige cultuurnota gekoppeld aan de
subsidieverordening, heeft de Garenspinnerij een meerjarig
beleid kunnen ontwikkelen van groei. Het Cultuurhuis is
bruisend geworden en we zijn alom aanwezig in de stad.
Cultuurhuis Garenspinnerij staat niet op zichzelf, maar is
verbonden met ondernemers, (culturele) organisaties,
scholen, inwoners en de gemeente. Samen dragen we bij
aan een geweldig cultuurklimaat. In de komende jaren maken we de band met ondernemers in de stad hechter door
kunstactiviteiten te organiseren met winkeliers en een
brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de kunstensector. Dit gaan we doen tijdens festivals als Zotte Zaterdag en
het Cultuurfestival Erasmusplein Koningsdag, maar ook met
De Goudse Iconen en tijdens diverse activiteiten in de stad.
Wat gaat Cultuurhuis Garenspinnerij doen in 2020-2023?
• We zetten de gemeentelijke subsidie optimaal in om
de beleidsdoelstellingen uit de cultuurnota te behalen.
Dat doen we effectief, slagvaardig en daadkrachtig.
• We zien kans om de ambities voor het overgrote
deel te kunnen financieren uit onze bestaande subsidie
en eigen inkomsten. Daarnaast zullen we voor grote
projecten een beroep doen op externe fondsen en
sponsors.
• De verhouding subsidie-eigen inkomsten is gekanteld
naar meer eigen inkomsten dan subsidie.
• We hebben geld gereserveerd voor grote plannen
ihkv Gouda750.
• We werken intensief samen met C4 en C9 en ontwikkelen gezamenlijke culturele activiteiten voor de
stad.
• We sluiten aan bij het gezamenlijke platform voor
‘zakelijk toerisme’ om de bezettingsgraad door verhuur
te verhogen. Zo verhogen we onze eigen inkomsten,
welke we weer inzetten voor cultuur.
• We werken samen met ondernemers in de stad
tijdens festivals en culturele activiteiten.

3. Zet cultuur in ter bevordering van het vestigingsklimaat en wervingskracht van Gouda.
Dit is een afgeleide doelstelling. Met speciale activiteiten
in de stad, waaronder festivals dragen we hieraan bij.

Wat gaat Cultuurhuis Garenspinnerij doen in 2020-2023?
• We zijn hét centrum voor amateurkunstbeoefening.

• Elke drie jaar organiseert hij het Gouds Korenfestival
met 1000 zangers en 30 koren en 3000 bezoekers in
de binnenstad (ism Randstedelijk Zanginstituut).

• We zetten kunst en cultuur actief in bij activiteiten
en initiatieven in de stad en werken daar bij voorkeur
samen met ondernemers en overige organisaties.

• De website www.netwerkamateurkunst.nl wordt beheerd en doorontwikkeld door deze afdeling en biedt
een marketingtool aan alle verenigingen en stichtingen
van Gouda.

• We organiseren jaarlijks festivals zoals Zotte
Zaterdag (sterevenement) en Cultuurfestival
Erasmusplein Koningsdag.
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• We ontwikkelen spraakmakende projecten voor 750
Jaar Gouda zoals De Goudse Iconen en Zotte 750.
• We zijn een regionaal kenniscentrum op het gebied
van cultuureducatie voor scholen en BSO’s.
• Het gebouw de Garenspinnerij biedt geweldige faciliteiten voor Gouda en de regio. We bieden ruimten aan
voor symposia, optredens, lezingen en presentaties
aan partijen uit Gouda en regio.

>>

4. Zet cultuur in en maak het zichtbaar voor het
sociaal domein.

De 4e doelstelling uit de cultuurnota van de gemeente
Gouda richt zich op het inzetten van kunst en cultuur ten
behoeve van het sociaal domein en het versterken van de
sociale cohesie en sociale kracht in Gouda. Dit is tevens
een hoofddoelstelling voor de Garenspinnerij. Cultuurhuis
Garenspinnerij speelt al enkele jaren een actieve rol binnen
het Sociaal Domein. Voor de beleidsperiode 2020-2023
ontwikkelen wij speciale activiteiten/bieden wij faciliteiten
voor statushouders, kinderen in achterstandsbuurten,
ouderen en mensen met een beperking.
Wat gaat Cultuurhuis Garenspinnerij doen in 2020-2023?
• We organiseren jaarlijks het kunst en vlog buurtproject Groene Draadproject olv Rachida Rabani in
Korte Akkeren voor schoolkinderen. Met workshops,
tentoonstelling en opening met de wethouder.
• Zing NL met me, voor statushouders en hun maatjes
in de Garenspinnerij.
• Brei in de Garenspinnerij, voor (eenzame) Gouwenaars.
• Muziek activiteiten in verzorgingshuizen.
• Beeldende activiteiten in verzorgingshuizen.
• We ontwikkelen met ambassadeurs uit de Marokkaanse gemeenschap projecten en activiteiten.
• We ontwikkelen projecten voor én bieden faciliteiten
aan mensen met een verstandelijke beperking.
• We zetten een medewerker, met een afstand tot de
arbeidsmarkt, in via Promen.
• We bieden werkervaringsplaatsen en stageplaatsen.

De Garenspinnerij zoekt in veel van deze activiteiten de
samenwerking met andere organisaties. Zo versterken we
elkaar, bereiken we beter de doelgroepen en kunnen we
meer bieden. Samen met ambassadeurs uit de doelgroepen ontwikkelen we speciale programma’s en activiteiten.
We besteden bijzondere aandacht aan groepen waarbij
kennismaking met nieuwe werelden van cultuur, creativiteit en communicatie niet vanzelfsprekend is. Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie, en het verkleinen
van achterstanden is hierbij actueel. Hier ligt voor ons een
belangrijke taak in de komende beleidsperiode.

5. Onze aanvullende doelstelling 2020-2023

Aanvullend op de vier hoofddoelstellingen van de gemeentelijke Cultuurnota stellen wij ons in de komende beleidsperiode de volgende afgeleide doelen:

Door bovenstaande ambities zijn we zijn zichtbaar
in Gouda voor alle Gouwenaars, met een succesvol
doelgroepen beleid voor ouderen en migranten.

>>

Om dit te realiseren bouwen we verder aan een efficiënt
team medewerkers, docenten en vrijwilligers met een
positieve mentaliteit. Zo zijn we toegerust om de ambities
waar te maken.
Wat gaat Cultuurhuis Garenspinnerij doen in 2020-2023?
• We zetten in op coaching, scholing en training om
verder te bouwen aan een professioneel team.
• Door heldere communicatie en structureel overleg
onderhouden we de betrokkenheid van het ondersteunend team.
• We zetten periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek in om kennis te vergaren, te
evalueren en waar nodig aan te passen.
• Docenten bieden we kansen en scholingsmogelijkheden. Het aannamebeleid is gericht op professionaliteit en didactische vaardigheid, aangevuld met brede
inzetbaarheid in het onderwijs en/of sociaal domein.

---Rachida Chabani, organisator sociaal project Groene Draad, Korte Akkeren.

• We werken met vrijwilligers.
• We zetten Cultuurfestival Erasmusplein Koningsdag
in om de de Marokkaanse gemeenschap te betrekken
en Korte Akkeren op de kaart te zetten.
• In 2020 zijn wij medeorganisator van een fotokunstproject in Korte Akkeren met Bram Tackenberg
met een tentoonstelling in de Garenspinnerij en een
fotoserie buiten in de wijk.
• We ontwikkelen grote spraakmakende projecten
voor 750 Jaar Gouda en verbinden hier de specifieke
doelgroepen aan.
• Gezamenlijk met de C4 zetten we de komende jaren
een Urban Curator in die in alle wijken van Gouda kunst
en cultuur gaat inzetten om mensen met elkaar in
verbinding te brengen.
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Zotte Zaterdag wordt georganiseerd door Cultuurhuis Garenspinnerij

De Goudse Iconen, een groot sociaal kunstproject in 2021-2022 (schets beeld)
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5. Festivals & Gouda750
5.1 Draagvlak bij een groot publiek
(gunfactor)
De Garenspinnerij is onderdeel van de stad en toegankelijk
voor iedereen. Om dat doel te bereiken werken we aan een
breed draagvlak bij het publiek en bouwen we aan onze
‘gunfactor’. We willen zichtbaar zijn op allerlei plekken in de
stad; bij vieringen, festivals, herdenkingen, feesten en manifestaties. We zijn van mening dat er geen betere manier
is om een groot publiek in aanraking te laten komen met
kunst en cultuur, dan via (gratis) festivals. We bieden professionele kwaliteit op een laagdrempelige manier, zorgen
voor verwondering, laten mensen genieten en maken de
bezoekers trots op hun stad en organisaties.
Het is de ideale manier om allerlei mensen van diverse achtergronden met elkaar te verbinden. Met o.a. Zotte Zaterdag
en het Cultuurfestival Erasmusplein Koningsdag, Gouda bij
Kaarslicht en De Goudse Iconen zetten we hier de komende
jaren sterk op in.
5.2 Zotte Zaterdag
De Garenspinnerij is de organisator van sterevenement
Zotte Zaterdag. Ruim 400 mensen, 40 organisaties en 45
vrijwilligers brengen we op de been om een professioneel
programma te bieden aan ruim 15.000 bezoekers. Na Gouda bij Kaarslicht is dit het grootste festival van Gouda.
2020-2023:
• De amateurkunstmakelaar van de Garenspinnerij
heeft dit jaarlijks Middeleeuwse festival groot gemaakt
en zal in 2021 groot uitpakken met een heel bijzondere
editie in het kader van Gouda750.
• Via de cultuureducatie betrekken we scholen bij het
gedachtengoed van Erasmus en Coornhert.
• Zotte Zaterdag streeft er gericht naar de waarden
van Erasmus, zoals tolerantie en kritisch denken, in de
huidige tijd een plek te geven. Hiervoor werkt ze nauw
samen met het Erasmusgenootschap en Libertum.
• De Garenspinnerij draagt bij aan andere evenementen zoals Paasontbijt en Samenloop voor Hoop.
5.3 Cultuurfestival Erasmusplein Koningsdag
Het Cultuurfestival Erasmusplein Koningsdag is een nieuwe
traditie in de stad geworden. Zo’n 5.000 mensen genieten
jaarlijks van professionele kunst, straattheater en muziek.

Voorbeelden hiervan zijn:
• Kaas & Couscous
• Samenloop voor Hoop
• Hofstedendagen
• Gouda bij Kaarslicht
• Popronde Gouda
• Super Cool Kids Feest
• Sinterklaasintocht
• 4/5 mei viering
• Goudse Vlootdagen
5.5 De Goudse Iconen
In het kader van ‘Gouda750, Geef Gouda door!’ werken we
aan de voorbereidingen van een stadsbreed project dat
een combinatie is tussen een sociaal project en kunst in de
stad. De in Gouda e.o. bekende ‘Kaasboerin’ van kunstenares Ineke van Dijk staat model voor 75 nieuwe iconen van
de stad. Tussen 2020 en 2022 zal dit project overal in de
stad zichtbaar worden.
2020-2023:
• Tussen 2021 en 2022 zullen 75 diverse partijen,
waaronder kunstenaars, scholen, zorginstellingen,
culturele organisaties, belangenverenigingen, ondernemers en verschillende oude en nieuwe groepen
Gouwenaars ongeacht hun achtergrond, afkomst en
religie de Kaasboerin van Gouda transformeren tot een
hedendaags beeld.
• Deze nieuwe kunstwerken worden tijdelijk geplaatst
in wijken in heel Gouda. De desbetreffende buurtbewoners worden ambassadeurs van het beeld.
• Verschillende Goudse Iconen zullen een (semi-)
permanente plek krijgen na 2022 bij organisaties en
mogelijk ook in de openbare ruimte.
Met het projectteam zoeken we veel samenwerking en
betrokkenheid bij het Goudse bedrijfsleven omdat ze veel
expertise en inzichten kunnen leveren aan de technische
kant en de uitvoering van dit project. Zo geven we Gouda
letterlijk door via een diversiteit aan Gouwenaars.
Met dit project verbindt de Garenspinnerij allerlei groeperingen met elkaar. We zetten ze op een voetstuk en
maken de stad mooier. De beelden hebben een geweldige
uitstraling en zullen vele mensen verleiden tot het maken
van foto’s en selfies. Op deze manier verspreidt dit Goudse
project zich op social media en zet daarmee Gouda op de kaart.

----

2020-2023:
• In samenwerking met de Marokkaanse achterban
laten we Korte Akkeren via dit festival aanhaken bij de
overige Oranjefeesten in de stad. Dit echte familiefestival is een culturele aanwinst voor Gouda en zorgt
voor meer diversiteit op Koningsdag.
• In samenwerking met de organisatoren van de
Oranje Feesten zorgen we voor een betere spreiding
van alle bezoekers door de stad.
5.4 Samenwerkingen
Naast eigen festivals haken wij de komende jaren waar
mogelijk aan bij initiatieven in de stad.
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6. Huisvesting
6.1 Een cultureel icoon in de stad
De beleidsperiode 2020 – 2023 staat in het teken van
ambitie, in het stellen van prioriteiten en het maken van
keuzes. Wat betekent dit voor de huisvesting?
Wekelijks maken tussen de 2.000 en 3.000 mensen
gebruik van onze faciliteiten. Cursisten, leerlingen,
schoolgroepen, ouders, bedrijven en organisaties. Er is
een kunstbenodigdhedenwinkel, we hebben een prettige
foyer, tal van studieruimtes en ateliers, danszalen en een
theater. Diverse mensen weten ons te vinden als werkplek
of vergaderruimte.
Cultuurhuis Garenspinnerij is in 2014 opgeleverd en loopt
in de pas wat betreft duurzaamheid, met haar zonnepanelen
en luchtverwarming. In 2020 laat de gemeente Gouda de
achterkant van het gebouw renoveren en isoleren. Hierdoor
worden lekkages opgelost en zal het energiegebruik verder
afnemen.
6.2 Gastvrijheid
In de komende jaren werken we gestaag verder aan onze
gastvrijheid en toegankelijkheid. Iedereen is welkom om
de tentoonstellingen te bezoeken, iets te kopen in de
kunstbenodigdhedenwinkel en gebruik te maken van de
foyer. Je mag gratis een plekje zoeken in de foyer en op
de verdieping om te verblijven, te werken of te overleggen. Er mag geen drempel meer zijn om naar binnen te
stappen.
Aanpassing publieksruimten en lokalen, 2020-2023
• De komende periode investeren wij in meubilair en
aankleding van onze publieksruimte. Deels krijgen de
stoelen en tafels uit de foyer een herbestemming in
lokalen in het gebouw. Nieuw meubilair moet multifunctioneel inzetbaar zijn voor foyer-, verhuur- en
workshopgebruik.
• De verdieping is ingericht voor mensen die rustig
willen werken in een huiskamersetting, maar kan ook
verhuurd worden aan groepen.
• Wifi voor docenten, leerlingen, maar zeker ook voor
verhuurmogelijkheden wordt geprofessionaliseerd
en geoptimaliseerd in het gehele gebouw. Zo zijn we
straks up-to-date voor toekomstige digitalisering en
bereikbaarheid en zijn alle lokalen tevens inzetbaar
voor verhuuractiviteiten.
• De oude directiekamer wordt aangepast (computer,
telefoon, vergadermogelijkheid) en ingezet als flexibele
werkplek voor o.a. de ondersteuning Amateurkunst en
overlegruimte.
• We onderzoeken of er aanpassing nodig zijn in de
keuken om beter toegerust te zijn voor groeiende
horeca-activiteiten.
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6.3 Verhuur
Met 5-10 verhuringen per week zijn we een serieuze speler
op het gebied van optredens, debatten, vergaderingen,
symposia en congressen. Wekelijks maken vele groepen –
van groot tot klein – gebruik van onze mogelijkheden om
ruimte te huren en onderschrijven zo het belang van culturele
oefenruimtes, vergaderplekken, catering en theaterzaal.
• We gaan ons de komende jaren presenteren als
een ideale plek voor mensen om rustig te kunnen
(net-)werken onder het genot van een kopje koffie
en bieden een ruim aantal mogelijkheden, van gratis
publieksruimten tot geheel verzorgde congressen met
workshops en catering.
Prioriseren gebruik ruimten
Om onze ruimten optimaal in te zetten proberen wij zoveel
mogelijk lessen en workshops in te roosteren gedurende
de week. Deze activiteiten hebben altijd voorrang.
Vervolgens houdt de medewerker verhuur rekening met
de jaarlijkse (extra) activiteiten van Jeugdtheaterhuis en
StudioGonz. De ruimte in het rooster die vervolgens nog
bestaat vullen wij in met verhuringen.
• 1: eigen cursussen en lessen.
• 2: activiteiten Jeugdtheaterhuis en StudioGonz.
• 3: overige culturele activiteiten en verhuringen.
Beperkte groei verhuur
In de komende jaren zal de verhuur nog beperkt kunnen
groeien. Omdat de – eigen culturele activiteiten altijd
prioriteit hebben, moet slim worden omgegaan met de
beschikbare ruimtes bij verhuur. In nauw overleg met
Jeugdtheaterhuis en StudioGonz - als medegebruikers in
de Garenspinnerij - zet onze medewerker verhuur incidenteel
ook hun ruimtes in voor verhuur-activiteiten en workshops. Alle ruimten van de Garenspinnerij worden op deze
wijze zo optimaal mogelijk gebruikt.
6.4 Platform Zakelijke verhuur Gouda
Met ondernemers en organisaties uit de stad werken we
aan een gezamenlijk platform voor ‘zakelijk toerisme’. Via
een goede gezamenlijke website, de VVV, social media en
een intensieve samenwerking tussen profit en non-profit
spelers in Gouda gaan we dit in 2020 realiseren. Met
een relatief kleine financiële bijdrage en personele inzet
zorgen we ervoor dat het aantal zakelijke belangstellenden
toeneemt en dat de Garenspinnerij haar bezettingsgraad
verder verhoogt. De Garenspinnerij erkent hiervan de
belangen en zet zich in om de wervingskracht van Gouda
te vergroten. Zo professionaliseren we ons verhuurbeleid
en verhogen we onze eigen inkomsten, welke we weer
inzetten voor kunst en cultuur.

---Vele kinderen en jongeren bezoeken de Garenspinnerij
voor workshops via de scholen.
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7. Personeel
7.1 Organisatie
De beleidsperiode 2020 – 2023 staat in het teken van
ambitie, in het stellen van prioriteiten en het maken van
keuzes. Wat betekent dit voor het personeel?
In 2019 hebben we onze organisatie en werkwijze zo ingericht
dat we klaar zijn voor het uitwerken en uitvoeren van de
geformuleerde ambities. Daarbij besteden we aandacht
aan drie aspecten:
• Ieders rol en verantwoordelijkheid is helder.
• We realiseren een platte en efficiënte organisatie.
• We zetten stappen om ons HR-beleid te
professionaliseren.
Daarbij besteden we expliciete aandacht aan opleiding
en ontwikkeling. Ons docententeam betrekken we bij de
nieuwe ambities en zetten we in om deze waar te maken.
Het doel is een organisatie met een goed ondersteunend
team die het mogelijk maakt dat de lessen, workshops,
activiteiten en projecten optimaal uitgevoerd worden.
7.2 Certificering
In 2019 is de Garenspinnerij gecertificeerd voor de jaren
2019-2023 door Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) . Het CBCT omschrijft ons als
innovatief, wendbaar, efficiënt en toekomstbestendig. Er
is een duidelijk groeiend aantal bezoekersaantallen en
de professionele inzet van verhuur van ruimten is zeer
succesvol. De organisatie heeft de afgelopen jaren gewerkt
aan de doelen uit het beleidsplan, corresponderend met de
doelstellingen in de gemeentelijke cultuurnota, en heeft
hierin veel bereikt. Het CBCT roemt de intensieve samenwerking met het onderwijs en de vele workshops die worden
gegeven. De financiële aspecten zijn op orde. Financieel
wordt de Planning&Control cyclus goed doorlopen. Het
vertrouwen van de gemeente in de instelling is groot.
De auditoren hebben ook een aantal specifieke aandachtspunten benoemd. Zo vragen ze aandacht voor verdere
ontwikkeling van formele sturing en evaluatie gebaseerd
op de PDCA cyclus (Plan – Do - Check – Act). Deze wordt
nu vooral praktisch ingevuld. Er is veel overleg tussen
directie en medewerkers en docenten maar er is soms
onduidelijkheid over nieuwe plannen en de keuzes die
daarbij horen. Formuleringen van SMART bijdragen en
zichtbare evaluatie van ieders bijdrage en beleving blijven
achter. De Garenspinnerij doet veel op het maatschappelijk
vlak, maar is nog onvoldoende in staat om het maatschappelijk rendement hiervan goed te meten. Er is geen klantof medewerkerstevredenheidsonderzoek voor handen.
• De directie heeft bovenstaande aanbevelingen omarmt en ingezet om de bedrijfsvoering en de communicatie verder te optimaliseren. Bij de totstandkoming
van het Beleidsplan 2020-2023 zijn medewerkers en
docenten nauw betrokken. Via periodieke docentenmemo’s en de docentenvergaderingen wordt het
personeel op de hoogte gebracht van de nieuwe
ontwikkelingen, plannen en ambities. In de komende
beleidsperiode wordt een medewerkerstevredenheids- en klanttevredenheidsonderzoek ontwikkelt,
wat periodiek ingezet gaat worden. Heldere communicatie naar de medewerkers, de gemeente en de
stakeholders is een doel op zich en heeft doorlopend
de aandacht.

7.3 Bestuur en governance
Cultuurhuis Garenspinnerij kent een Raad van Toezicht en
een directeur-bestuurder. Wij volgen de Governance Code
Cultuur. Jaarlijks leggen wij verantwoording af via onze
jaarstukken. Deze worden gecontroleerd door de accountant en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Deze jaarstukken maken we openbaar via onze website. De Raad
van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de organisatie.
De directeur-bestuurder vergadert 5 à 6 keer per jaar met
de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad jaarlijks
overleg met de Ondernemingsraad, een functioneringsgesprek met de bestuurder en wordt de Raad met regelmaat
bijgepraat door diverse medewerkers en coördinatoren.
• Bij de opvolging van leden richten wij ons op
diversiteit waardoor we beter aansluiten bij de bevolkingssamenstelling van Gouda.
7.4 Personeel, medewerkers en vrijwilligers
Bij Cultuurhuis Garenspinnerij werken ruim 130 personen.
Dat zijn mensen in loondienst, zzp-ers en vrijwilligers.
Naast de docenten beschikt de Garenspinnerij over een
team van medewerkers op kantoor, in de foyer/winkel en
in beheer en techniek.
• Door de toename van activiteiten en de groei van
bezoekers is het van belang te monitoren of de huidige
bezetting op elk gebied afdoende is. Op projectbasis
zullen we vaker extra mensen inzetten om deze
activiteiten te realiseren.
Ondersteunend team
De Garenspinnerij is omgevormd tot een platte organisatie
met zelfwerkende teams met (deel)verantwoordelijkheden
en eigen budgetten bij coördinatoren en medewerkers.
Medewerkers worden nauw betrokken bij het te voeren
beleid. Gastvrijheid, klantvriendelijkheid, continuïteit en
professionaliteit zijn hierin onze waarden.
Ambities 2020-2023:
• Operationele taken die nu bij de directeur-bestuurder
liggen, worden ondergebracht bij het ondersteunend
team.
• In de komende beleidsperiode investeren we middels
scholing en aansturing in ons personeel, om zo het
niveau van informatieverstrekking en gastvrijheid van
de medewerkers naar een hoger plan brengen.
• We investeren in extra personele inzet op het
gebied van workshops en cultuureducatie door naast
de coördinator educatie ook de coördinator muziek
en een medewerker administratieve ondersteuning in
te zetten. Zo borgen we de kennis en continuïteit en
investeren we in de jeugd.
• Op projectbasis zullen wij een Marokkaanse project
medewerker inzetten in het sociaal domein.
• We investeren in een fulltime coördinator foyer en
zijn afgestapt van het werken met vrijwilligers in de
foyer. De foyer is het hart van onze organisatie. Het
is onze frontoffice met de informatiebalie, de plek
waar mensen genieten van een drankje, een hapje
bestellen en de plek waar mensen materialen kopen
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in de winkel. De medewerkers hebben tevens een
toezichthoudende functie.
• De afdeling Amateurmakelaar is door de toegenomen
taken en activiteiten uitgebreid met een ondersteuning.
• We onderzoeken op welke manier we de opvolging
van de amaterkunstmakelaar borgen.
• Waar mogelijk worden de uitvoerende taken verdeeld
over meerdere medewerkers om zo de continuïteit bij
tijdelijke uitval te zekeren.
• We nemen tijdig de juiste maatregelen om nieuw
personeel in te werken en te anticiperen op toekomstige wisselingen door pensioen of de wens om
minder te gaan werken.
• Door structureel overleg, evaluatie en transparante
communicatie houden we elkaar op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen.
Docenten
Onze docenten zijn het ‘goud van de organisatie’. Het team
bestaat uit ruim 80 docenten, in loondienst of als zzper. Vele docenten zijn al jaren aan ons verbonden en zijn
daarmee de basis voor ons aanbod en brengen een surplus
aan ervaring en kennis mee. Daarnaast hebben we in de
afgelopen jaren vele nieuwe talenten aan ons team mogen
toevoegen. De mix van ‘jong en oud’ maakt het waardevol
voor leerlingen om optimaal te kunnen kiezen bij wie ze
les willen volgen. Onze docenten staan midden in hun
professionele leven. Zo kom je ze tegen als uitvoerenden in
het Concertgebouw, op festivals als Oerol, de Parade en Best
Kept Secret en zie je ze exposeren in galeries in Nederland
en daarbuiten.
Ambities 2020-2023:
• We zoeken doorlopend naar de beste docenten en
haken aan bij de laatste ontwikkelingen en trends.
Zo blijven wij ons in de komende jaren onderscheiden
van overige aanbieders.
• Nieuwe docenten zorgen voor nieuwe dynamiek en
brengen de laatste didactische ontwikkelingen en
vaardigheden met zich mee.
• Een deel van onze docenten zetten we tevens in,
in het onderwijs. Dit zijn professionele vakmensen
die kinderen en jongeren op een geweldige manier in
aanraking brengen met kunst en cultuur.
• Door onze docenten in te zetten in de scholen via
Cultuureducatie inspireren we leerkrachten in het
primair onderwijs en helpen we ze ‘vakoverstijgend’
te werken’. We sluiten aan bij onderwerpen op school
en integreren zo cultuureducatie in de gewone lessen.
• We gaan de uitdaging aan om alle kinderen enthousiast
te krijgen om actief deel te nemen aan workshops.
Daarbij vragen we de inzet van de leerkrachten op de
scholen om dit samen te bewerkstelligen. Waar mogelijk zetten we hiervoor scholing en training in.
• Door training, intervisie en bijscholing geven we onze
vakdocenten de handvatten om dit alles op een professionele en vakdidactische manier te realiseren.
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Hoe bereiken we die docenten?
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft veel te bieden als werken opdrachtgever. We onderwijzen jaarlijks duizenden
leerlingen en cursisten in vrijwel elke discipline.
• We bieden een geweldige werkplek met heel goede
faciliteiten en mogelijkheden.
• We kunnen cross-overs maken tussen diverse disciplines en stimuleren samenspel.
• Met ons eigen theater en eigen expositieruimten zetten
wij docenten en leerlingen doorlopend op een voetstuk.
• We volgen de cao-cultuureducatie voor de docenten
in loondienst en hebben een Fair Practice Code beleid
voor zelfstandigen. Zo borgen wij een eerlijke beloning
en bieden we goede secondaire arbeidsvoorwaarden
en mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en
ontplooiing.
• In de komende beleidsperiode zijn er verschillende
kansen voor docenten die extra lessen en workshops
in het onderwijs willen ontwikkelen en aanbieden.
• Wij denken mee, ondersteunen, ontwikkelen samen
en hebben een budget vrijgemaakt om dit te realiseren. Zo werken we samen aan onze ambities.
• We bieden goede administratieve ondersteuning.
• We bieden een brede marketingmix aan communicatiemiddelen.
• We bieden vele mogelijkheden voor presentaties en
optredens in het gebouw en in de stad.
• We bieden diverse sociale ontmoetingen tussen
docenten.

----
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8. Financiën
8.1 Gezonde exploitatie. Middel en doel.
De beleidsperiode 2020 – 2023 staat in het teken van
ambitie, in het stellen van prioriteiten en het maken van
keuzes. Waar zijn wij over vier jaar trots op? Welke middelen zijn daarvoor nodig? Welke nieuwe dingen gaan we
doen? Is er extra financiering nodig?
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een grote bedrijfstransitie
achter de rug in 2017-2018. Hierdoor is het gelukt de
Garenspinnerij om te buigen naar een gezonde organisatie.
Mede dankzij de vijfjarige cultuurnota gekoppeld aan de
subsidieverordening, heeft de Garenspinnerij een meerjarig
beleid kunnen ontwikkelen van groei. Het Cultuurhuis is
bruisend geworden en we zijn alom aanwezig in de stad.
Meerjarige subsidie gemeente Gouda
Cultuurhuis Garenspinnerij zet de gemeentelijke subsidie
optimaal in om de beleidsdoelstellingen uit de cultuurnota
te behalen. Dat doen we effectief, slagvaardig en daadkrachtig. Als gezonde culturele organisatie zien wij kans
om de ambities uit dit beleidsplan voor het overgrote deel
te kunnen financieren uit onze bestaande middelen (subsidie en eigen inkomsten). Daar waar dit niet mogelijk is
(grote projecten) doen we een beroep op externe fondsen
of stellen we de ambities bij.
De verhouding subsidie – eigen inkomsten is gekanteld.
Daarmee hebben we een doelstelling uit het vorige beleidsplan behaald en zijn we minder afhankelijk geworden
van subsidie.
De gemeente Gouda hanteert nu een vijfjarige subsidieafspraak, die loopt tot 2022. Heel bewust kiezen wij
ervoor om ons beleidsplan over die horizon heen te tillen.
Zo weet de politiek wat zij van ons mag en kan verwachten.
Wij pleiten - met klem - wederom voor een meerjaren
subsidieafspraak. Dat geeft ons de mogelijkheid om consistent beleid te voeren binnen een meerjarenbeleid waar
we aan vasthouden.
Externe gelden
Naast de gemeentelijke bijdrage zal de Garenspinnerij
in deze beleidsperiode een beroep doen op fondsen,
donateurs, sponsors en vrienden om speciale activiteiten
mogelijk te maken.
8.2 Financiering ambities en doelstellingen
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft ruimte gemaakt in haar
begroting om ambities te kunnen realiseren. In de periode
2020-2023 zal op de volgende manier worden geïnvesteerd in de onderstaande doelen en ambities:
1. Realiseer een zo groot en breed mogelijk cultuurbereik
en actieve deelname aan cultuur en participatie.
We hebben budget begroot zodat we de komende jaren
kunnen investeren in de ontwikkeling van actuele cursussen. Binnen onze begroting maken we ruimte om nieuwe
initiatieven te laten groeien en tot volle wasdom te komen.
De speciale lessen van de Talentklassen maken we mogelijk
via de bijdrage van vrienden, donateurs en sponsors.
• Vanuit de gemeentelijke subsidiebijdrage.
• Vanuit de cursus- en lesbijdragen.
• Vanuit de bijdragen van scholen.
• Vanuit de bijdrage Fonds Cultuurparticipatie.
• Vanuit inkomsten uit verhuur.
• Vanuit inkomsten vrienden, donateurs en sponsors.

2. Zorg voor een toekomstbestendige infrastructuur.
Dat doen wij:
• Vanuit de bestaande exploitatie, inclusief subsidie.
• Vanuit aanvragen bij externe fondsen.
• Vanuit sponsoring in geld en natura.
• Vanuit inkomsten uit verhuur.
3. Zet cultuur in ter bevordering van het vestigingsklimaat
en wervingskracht van Gouda.
Festivals & samenwerkingen: Vanuit ons eigen activiteitenbudget investeren we hierin om zoveel mogelijk mensen in
contact te brengen met kunst en cultuur en zo ons draagvlak te vergroten. Waar nodig doen we een beroep op de
GoudApot of op overige externe fondsen.
• Vanuit de bestaande exploitatie, inclusief subsidie.
• Er wordt een beroep gedaan op externe fondsen en
Fondsen zoals b.v. de GoudApot.
• Uit bijdragen van sponsoring.
• Zotte Zaterdag ontvangt als sterevement een bijdrage
van de gemeente Gouda;
• Zotte 750 doet een beroep op het Fonds 750 en
diverse overige externe fondsen en sponsoren.
• Voor Goudse Iconen doen we een beroep op het Fonds
750 en diverse overige externe fondsen en sponsoren.
4. Zet cultuur in en maak het zichtbaar voor het sociaal
domein.
Om de juiste mensen te bereiken binnen het sociaal
domein, is het zo laag mogelijk houden van de financiële
drempels een belangrijk uitgangspunt.
De Goudse Iconen: Momenteel worden de plannen geschreven en wordt onderzocht of het financieel haalbaar
is om dit prachtige sociale kunstproject te realiseren. De
financiering van dit project zal deels uit onze eigen projectbegroting komen, maar zeker ook aangevuld worden met
externe fondsen en subsidies. Daar waar blijkt dat we niet
toereikend zijn om met het bestaande ondersteunende
team de projecten uit te voeren, zullen we op projectbasis
docenten of externen inzetten.
• Vanuit de bestaande exploitatie, inclusief subsidie.
• De Urban Curator kent een gezamenlijke financiering
door de C4 partners en matching vanuit de gemeente.
We doen een gezamenlijke aanvraag bij VSB, FCP en
Oranje Fonds.
• Er wordt een beroep gedaan op externe fondsen en
Fondsen zoals b.v. de GoudApot.
• In het kader voor Gouda750 doen we een beroep
op het Fonds 750 en diverse overige externe fondsen
en sponsoren.
5. We werken met een efficiënt team medewerkers,
docenten en vrijwilligers met een positieve mentaliteit.
In principe organiseren we alle activiteiten met de bestaande formatie. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zetten
we op projectbasis extra personeel in. Het uitgangspunt
daarbij is om dit te realiseren binnen de eigen exploitatie.
In principe zorgen we zo voor een kostendekkende exploitatie van de projecten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan
putten we uit het budget voor nieuwe activiteiten, of doen
we een beroep op externe fondsen en subsidies.
• Vanuit de bestaande exploitatie, inclusief subsidie.
• Bij projectbasis doen we indien nodig een beroep op
externe fondsen en subsidies.

----
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9. Tot slot
9.1 Wij zijn klaar voor de toekomst
Cultuurhuis Garenspinnerij is klaar voor de toekomst.
Als gezonde culturele instelling zijn we als basisvoorziening onmisbaar geworden voor Gouda. Samen met alle
partners en stakeholders gaan wij in de komende vier jaar
onze ambities waarmaken. Dit doen we door heel goed
onze primaire taken uit te voeren en oog te hebben voor
onze rol in het maatschappelijk veld. We gaan verschillende
doelgroepen specifiek benaderen en bouwen zo aan een
grotere diversiteit. Doordat wij interdisciplinair kunnen
werken, samenspel stimuleren, een eigen theater hebben,
beschikken over geweldige docenten en faciliteiten én
een uitmuntende samenwerking hebben met de scholen
blijven wij ons onderscheiden van overige aanbieders.
9.2 Aandachtspunten
Als culturele basisvoorziening zijn we opgenomen in de
meerjarige cultuurnota van de gemeente Gouda en gekoppeld aan een meerjarige subsidie tot en met 2022. In dit
beleidsplan kiezen wij ervoor om tot 2023 te kijken. Daarmee bieden we de politiek inzicht in hetgeen wij ook in een
volgende coalitieperiode gaan bieden. Wij pleiten ervoor
dat de gemeente Gouda ook in de toekomst kiest voor een
meerjarige subsidieafspraak. Op die manier kunnen wij
consistent beleid maken.
Door het eigen vermogen wat we hebben opgebouwd
kunnen wij eventuele tegenvallers opvangen.
De culturele ontwikkelingen in Gouda staan niet stil. We
zien nieuwe initiatieven ontstaan zoals o.a. de Goudse
Popschool, Rolling Sticks en Theaterbakkerheij. We omarmen
elk cultureel initiatief in Gouda en staan open voor mogelijke
samenwerkingen in de toekomst.
9.3 De inzet en waarde van kunst- en cultuureducatie
Wij zetten kunst- en cultuureducatie breed in. Ten eerste
zien wij de opzichzelfstaande, intrinsieke en artistieke
waarde van kunst en cultuur die bijdraagt aan het algehele
welbevinden en zelfs aan de democratie. Kunst draagt bij
in het nadenken over vragen die in de samenleving spelen.
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is 42% van de
Nederlanders actief bezig met kunst en cultuur. Maar liefst
1.500.000 mensen zijn vrijwilliger. Meer dan drie miljoen
mensen doneren. Daar kan de politiek iets mee; het is
namelijk een duidelijk bewijs dat kunst en cultuur niet
elitair is. Integendeel. Wij zien het als onze taak en als taak
van de gemeente om kunstonderwijs en amateurkunstbeoefening betaalbaar te houden en de Gouwenaar daarvoor
ontvankelijk te maken.
Samen kunst beoefenen vereist zelfs nog meer
inlevingsvermogen en oriëntatie op ‘de ander’ dan sport.
Zo is samen muziek maken letterlijk het fijngevoelig
afstemmen op elkaar om wanklank te voorkomen.
Terwijl bij voetbal sprake is van elf individuen die goed
moeten samenwerken, gaan musici in een orkest helemaal op in het geheel. Dit geldt ook voor dans, ballet
en theater. De leerlingen van een kunstklas die samen
schilderen om tot een groepstentoonstelling te komen
staan mijns inziens dichter bij elkaar dan de meeste
sporters, bij wie het vaak om individuele prestaties
gaat. Dat is ook voor veel ouders de reden om hun
kind op muziek-, dans-, theater-, of schilderles te doen.
- Leen la Rivière, oud-voorzitter CVV Kunstenbond
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Naast de intrinsieke waarde heeft cultuureducatie gunstige
effecten op creativiteit, sociale cohesie en identiteitsvorming.
De Garenspinnerij zet dit in om haar toegevoegde maatschappelijke sociale waarde in de stad te vergroten.
Daarvoor gaan we nieuwe relaties aan met mensen en
groepen en zoeken we naar manieren om bruggen te
slaan. Zo bevorderen we dat mensen via kunst leren om
anders tegen de werkelijkheid aan te kijken. Wij zetten
ons de komende jaren actief in om jonge Gouwenaars in
aanraking te brengen met cultuur, want dat is het beste
tegengif tegen intolerantie, discriminatie, respectloosheid
en uitsluiting van anderen. Samen kunst beoefenen helpt
bij sociale samenhang en integratie.
Ten derde betogen diverse onderzoekers dat kunst en cultuur
goed zijn voor de huizenprijzen, hoogopgeleiden aantrekken
en daarmee voor een belangrijke mate bijdragen aan de
stedelijke economie. De Garenspinnerij heeft o.a. een
positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de
wijk Korte Akkeren. Een stad die investeert in cultuur,
sport en onderwijs, zal het uiteindelijk ook economisch
goed doen en zal ook een veiliger stad worden.
Tot slot pleiten wij voor een goede plek waar de amateurkunsten beoefend kunnen worden, want zonder dat
komen er ook geen topkunstenaars. Juist nu hebben
start-ups jong talent nodig. Een creatieve stad kan alleen
maar bestaan in een creatieve context en die kan er niet
zijn zonder creatieve talenten. Maar toptalenten komen
er niet vanzelf. Daar is een brede groep amateurkunstbeoefenaars voor nodig, de Garenspinnerij is de perfecte
organisatie om dat voor Gouda en regio te organiseren.
9.4 Samen bouwen we aan de toekomst van Gouda
Zo bouwen wij in de komende jaren verder aan het cultuurklimaat in de stad en zijn we van belang voor Gouda
én voor de regio. Met een geweldig team van docenten,
medewerkers en vrijwilligers zetten wij ons in om zoveel
mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur,
want… cultuur brengt veel meer dan het kost!
Willem van den Broek
Directeur-bestuurder Cultuurhuis Garenspinnerij
December 2019

----
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Cultuurfestival Erasmusplein Koningsdag
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BIJLAGEN:

BIJLAGEN:
Bijlage 1 Doelstellingen Cultuurnota
Doelstelling 1 Cultuurnota Gemeente Gouda:
1. Realiseer een zo groot en breed mogelijk cultuurbereik en actieve deelname aan cultuur en cultuureducatie.
• Bevorder cultuurparticipatie:
- Biedt een breed aanbod van cursussen en lessen,
workshops en productieklassen.
- Ondersteun en biedt kwaliteitsverbetering aan het
amateurkunstveld en stimuleer onderlinge samenwerking. Breng vraag en aanbod bij elkaar wat betreft
oefen- en presentatieruimten voor amateurkunst.
• Bevorder cultuureducatie in Primair en Voortgezet
Onderwijs.
Doelstelling 2 Cultuurnota Gemeente Gouda:
2. Zorg voor een toekomstbestendige infrastructuur.
• Versterk kracht, ondernemerschap en innovatie van
de culturele basisinfrastructuur d.m.v.:
- (Door)ontwikkelen van cultureel concept en profiel.
- (Door)ontwikkelen van duurzame verdienmodellen
en bedrijfsvoering.
- Het verhogen van eigen inkomsten.
- Aanboren van nieuwe doelgroepen.
- Bevorderen samenwerking tussen culturele organisaties.
Doelstelling 3 Cultuurnota Gemeente Gouda:
3. Zet cultuur in ter bevordering van het vestigingsklimaat en de wervingskracht van Gouda.
- Werk samen met ondernemers in de stad.
- Sluit aan bij en initieer activiteiten en festivals in de
stad.
- Ontwikkel een regiofunctie.
Doelstelling 4 Cultuurnota Gemeente Gouda:
4. Zet cultuur in en maak het zichtbaar voor het sociaal
domein.
- Organiseer culturele activiteiten, gericht op het
versterken van de sociale cohesie en sociale kracht
van Gouda.
- Ontplooi activiteiten ter vergroting/verbreding van
het bereik senioren en inwoners met een migratie
achtergrond.
- Biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor
burgers in Gouda.
Onze aanvullende doelstellingen 2020-2023
Aanvullend op de vier hoofddoelstellingen van de gemeentelijke Cultuurnota stellen wij ons in de komende beleidsperiode de volgende afgeleide doelen:
Door bovenstaande ambities zijn we zijn zichtbaar in Gouda
voor alle Gouwenaars, met een succesvol doelgroepen
beleid voor ouderen en migranten.
Om dit te realiseren bouwen we verder aan een efficiënt team
medewerkers, docenten en vrijwilligers met een positieve
mentaliteit. Zo zijn we toegerust om de ambities waar te
maken.
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Vissie, missie en strategie Cultuurhuis Garenspinnerij

Visie Cultuurhuis Garenspinnerij:
De ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, esthetiek,
communicatie en samenwerking zijn enorm verrijkend voor wie en wat
we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving.
Missie Cultuurhuis Garenspinnerij:
Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie
met muziek, kunst en cultuur waardoor zij hun kijk op de wereld
verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in en een bijdrage leveren aan - de samenleving van morgen.
Strategie:
Om de visie en missie te realiseren organiseert Cultuurhuis Garenspinnerij aantrekkelijke en eigentijdse ontmoetingen met muziek, kunst en
cultuur voor - en tussen - een grote diversiteit aan doelgroepen.
Cultuurhuis Garenspinnerij zet daartoe vijf cultuurinhoudelijke functies
in:
1.

Cursussen met een breed aanbod van cursussen en workshops met voortdurend aandacht voor innovatie.

2.

Cultuureducatie in het onderwijs, dialoog gestuurd, in
samenwerking met de partners in het onderwijs.

3.

Amateurkunst. Bieden van faciliteiten en ondersteuning
vanuit professionals, zowel aan verenigingen als individuen.

4.

Sociaal domein. Met kunst en cultuur verbinden we speciale
doelgroepen zoals statushouders, (eenzame) ouderen en de
Marokkaanse buurtbewoners. Cultuurhuis Garenspinnerij
werkt tevens met vele vrijwilligers en biedt stage plaatsen
voor leerlingen en studenten en voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

5.

Ontmoeting. Als Culturele Huiskamer van de Stad biedt
Cultuurhuis Garenspinnerij een laagdrempelige ontmoetingsplek voor een breed publiek.

---C9, de negen culturele organisaties in Gouda:
- Cultuurhuis Garenspinnerij
- Museum Gouda
- Chocoladefabriek
- De Goudse Schouwburg
- Filmhuis Gouda
- Streekarchief
- Libertum				
- Kunstuitleen
- Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

BIJLAGEN:
Bijlage 2 Bereik en stakeholders

Ontwikkeling bereik Cultuurhuis Garenspinnerij
2014
2015
2016
2017
2018

Bereik Cultuurhuis Garenspinnerij
(met een piek ihkv ‘750 jaar, Geef Gouda door!’ richten wij ons
op een bereik van ca 65.000 mensen die wij jaarlijks in aanraking
brengen met kunst en cultuur.
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BEREIK CULTUURHUIS GARENSPINNERIJ
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Cultuurhuis Garenspinnerij, werkt in de stad samen met de
volgende stakeholders

GEMEENTE
BEDRIJFSLEVEN

C4

C9

BREDE SCHOOL

SCHOLEN

ZOTTE ZATERDAG

LEERLINGEN

KONINGSDAG

(EENZAME) OUDEREN

DOCENTEN

NIET NLACHTERGROND

MENSEN MET EEN
BEPERKING

CURSISTEN

MEDEWERKERS

Cultuurhuis Garenspinnerij werkt voor alle
Gouwenaars en de regio,
in de Garenspinnerij & op locatie

VRIJWILLIGERS
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BIJLAGEN:

BIJLAGEN:
Bijlage 3 Organogram
Organogram Cultuurhuis Garenspinnerij
Cultuurhuis Garenspinnerij 1 januari 2019:
directeur (1),
controller (1),
docenten (82),
bureau - en projectmedewerkers (10),
conciërges en huishoudelijke medewerker (2),
winkel/horecamedewerkers (32),
ondersteunende vrijwilligers (3).
In totaal waren er in 2019 131 mensen werkzaam
bij Cultuurhuis Garenspinnerij.
Van hen waren 26 personen als vrijwilliger voor
Cultuurhuis Garenspinnerij werkzaam,
51 werkten in dienstverband
en
54 verleenden hun diensten op contractbasis.

Raad van Toezicht
voorzitter
secretaris
auditcommissie
leden
directeur-bestuurder

controler

boekhouder

cultuureducatie

PO/VO/CmK/KE

cursussen

amateurkunst

beeldend

muziek

beeldend

muziek

coördinator
beeldend

coördinator
muziek

coördinator
beeldend

coördinator
muziek

medewerkers
cursusadministratie

medewerkers
cursusadministratie

medewerker
workshops/educatie

Docenten beeldend

infobalie/foyer/w
coördinator
foyer

makelaar
amateurkunst
medewerker
amateurkunst

Cultuurcoach

Docenten

Stichting/Ver/festivals

ontm

gastheer/vrouw
barpersoneel

Docenten muziek

vrijwilligers

vrijwilligers

aanstu
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Peuterdans

gebruikersoverleg

moeting/gebouw

sociaal domein

winkel verhuur/programmering

medewerker
verhuur

w technici medewerkers
beheer

voorman
beheer

statushouders/ouderen/koningsdag

coördinator
beeldend

coördinator
muziek

Docenten

Medewerkers

PR/Communicatie
site/drukwerk/ticketsysteem/schermen

medewerker
pr/communicatie

medewerkers
beheer

Promen

vrijwilligers

vrijwilligers

Docenten

Medewerkers
vrijwilligers

uring externe schoonmaak
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22%

8%

BIJLAGEN:

7%

6%

6%

Bezoekersaantallen top 4 bezienswaardigheden
250000

Bijlage 4 Factsheet

Cinema Gouda

200000

Factsheet Gemeente Gouda

150000

Schouwburg

Factsheet Goudse binnenstad augustus 2019
100000

Kerncijfers over de Goudse binnenstad

Gevarieerd aanbod

50000

Cultuurhuis
Garenspinnerij

Centrale ligging

72.700 inwoners

Sint-Janskerk

Veel bekende partijen reeds gevestigd, zoals The Sting,
Costes, H&M, Flying Tiger, Rituals, Hema, C&A, Ziengs,
O Moda, Legoshop en 100% Voetbal

Museum Gouda

Daarnaast ook een ruim en gevarieerd aanbod zelfstandige
ondernemers (conceptstores, vintage winkels, ambachtelijke
winkels)

49%
51%
mannen vrouwen

Slenteren door de cultuurhistorische binnenstad, met talloze
Rijks- en gemeentemonumenten

Verzorgingsgebied:
220.000 inwoners

0 Gevarieerd horeca aanbod: o.a. Bagels and Beans, Brownies
and Downies, Barista, Hofje van Jongkind en BarBier.
2014
2015
2016

2017

Veel evenementen (nationale evenementenstad 2019) en
galeries

2018

Basisvoorzieningen
Contactpersonen
voor meer informatie:
Consumentenwebsite: www.welkomingouda.nl
Schouwburg en Cinema Gouda
Verschillende ontmoetingspunten, zoals de Chocoladefabriek
(bibliotheek) en de Garenspinnerij
2x per week warenmarkt

Toerisme
2018: 1,1 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland
Grootste groep bezoekers komt uit Nederland. Daarna Duitsland,
Frankrijk en België
Beste Binnenstad 2015-2017

Parkeren

secretaris@ondernemersgouda.nl
Organisaties in de binnenstad
Dorine van
der Meer - accountmanager gemeente Gouda (06-48135510, dorine.vandermeer@
SOG (ondernemersvereniging, http://www.ondernemersgouda.nl)
Centrummanager
Doe-platform: zet zich in voor ondersteuning van evenementen
VVV

Ca. 1050 parkeerplaatsen in 3 parkeergarages
700 plaatsen op 3 parkeerterreinen dichtbij de binnenstad
Scherpe tarieven vanaf €1,70 per uur en €8 per 24 uur

Top 6 bedrijfsklasses in de Goudse binnenstad (2018)
10+
5-9
2-4

1

10%
12%
21%

58%

Modern intercitystation
Centrale ligging in de Randstad
ov: ca. 20 minuten reistijd vanaf Utrecht, Rotterdam en Den Haag

Top 5 sectoren detailhandel Goudse binnenstad (dec. 2018)

22%

aantal werkzame personen

BIJLAGEN:

23%

De meest voorkomende bedrijven in de Goudse binnenstad vallen binnen de bedrijfsklasses
'groot- en detailhandel' en 'zakelijke dienstverlening'. Andere grote klasses zijn horeca,
gezondheids- en welzijnszorg, overige dienstverlening en cultuur, sport en recreatie.

mode en
luxe

13%
12%
11%
6%

overig

WVO

vrije
tijd

m2

dagelijkse
boodschappen

leegstaande
winkelpanden
in/om het huis

De grootste detailhandelssectoren in de Goudse binnenstad zijn horeca, ambachten, mode en luxe, dagelijkse
boodschappen en de sector 'in/ om het huis'.

23%

22%

8%

7%

6%

6%

Rapportcijfer eigen inwoners

De meest voorkomende bedrijven in de Goudse binnenstad vallen binnen de bedrijfsklasses
'groot- en detailhandel' en 'zakelijke dienstverlening'. Andere grote klasses zijn horeca,
gezondheids- en welzijnszorg, overige dienstverlening en cultuur, sport en recreatie.

"Gouda als stad om te bezoeken"
(bron: Stadspeiling, 2018)

7,7

Bezoekersaantallen top 4 bezienswaardigheden

Nieuwe publiekstrekkers
Cheese experience
(geplande opening
november 2019)

250000
Cinema Gouda

Hotelbezetting

Publiekstrekkers

200000

150000

Schouwburg

58%

2013

100000

Cultuurhuis
Garenspinnerij

Van april t/m augustus
elke donderdagochtend
kaasmarkt op de Markt

Sint-Janskerk

50000

Museum Gouda

75%

0
2014

66%

2015

2016

2017

2018

Contactpersonen voor meer informatie:
secretaris@ondernemersgouda.nl
Dorine van der Meer - accountmanager gemeente Gouda (06-48135510, dorine.vandermeer@gouda.nl)
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Siroopwafelexperience Gouda
(gevestigd aan Markt 69)

2018

67%

