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Als er iets van invloed was op ons handelen in 2021 dan was het wel 
corona, met de lockdowns en andere maatregelen. Niets was zeker, 
maar we bleven plannen maken en doorgaan. 
Geheel in het teken van de uitspraak van psychotherapeute Esther 
Perel (VPRO”s Zomergasten 2018): zekerheid is de vijand van 
verandering.
Die uitspraak is mij altijd bij gebleven. Gebruik de onvoorspelbaarheid 
en onzekerheid op een flexibele positieve manier en zie waar je 
nieuwe kansen kunt maken. Zekerheid kan ook tot een stilstand 
leiden vanuit het gemak. 

Onder invloed van de ontwikkelingen in 2021 onderging zowel de 
inhoud van ons aanbod als de bedrijfsvoering een transformatie. De 
focus kwam meer te liggen op kunstprojecten en educatie- 
activiteiten die, naast kunstzinnige vorming een meer 
maatschappelijke insteek kregen. Inspelend op de vraag uit de 
samenleving werden de laatste jaren de grenzen verlegd van alleen 
cultureel aanbod naar een programmering die een bijdrage leverde 
aan de geestelijke en fysieke gezondheid, van yoga en pilatesles tot 
taalcursussen voor nieuwe inwoners. 
Het gebruik van nieuwe media speelde een steeds grotere rol in onze 
communicatie naar de klanten en ook inhoudelijk is de rol van de 
digitalisering niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van 
KADE40. 

Onze organisatie heeft al sinds haar oprichting met oog voor 
culturele diversiteit in de programmering gewerkt, maar is zich er 
terdege van bewust dat dit nog veel dieper geïntegreerd kan worden 
in de organisatie en programmering. 
De focus kwam te liggen op doelgroepen als kwetsbare ouderen, 
meer wijkgericht werken, de nieuwe bewoners van onze stad. We 
moeten er alert op zijn dat iedereen deel kan nemen en zichzelf kan 
ontwikkelen en dat werd de basis van onze activiteiten. 

Voorwoord



Voor 2022 zetten we deze koers voort met als belangrijke pijlers 
Kwaliteit, Samenwerking en Inclusiviteit en Diversiteit.  
Naast uiteraard onze focus op kunsteducatie en amateurkunst zien 
we een steeds groter wordende maatschappelijke betrokkenheid die 
van ons gevraagd wordt.  
Kunsteducatie is hét middel om als inclusieve organisatie midden in 
de samenleving te staan en zo kan het een bijdrage leveren aan 
principes van gelijkwaardigheid, gelijke kansen en een open blik naar 
elkaar. 
De meer gevarieerde samenstelling van ons programma aanbod en 
de versterking van de samenwerking met organisaties die tot nu toe 
binnen onze instelling ondervertegenwoordigd zijn, zorgt voor een 
nieuwe dynamiek. KADE40 trekt nog meer de wijken in en 
ondersteunt initiatieven. 

Het wegvallen van zekerheden maakte de ruimte vrij voor 
veranderingen waar KADE40 haar plek in de samenleving verder kon 
uitbouwen. Ik ben er trots op dat we, ondanks alle beperkingen, 
zoveel nieuwe activiteiten hebben ontwikkeld en als organisatie 
middenin de Vlaardingse samenleving staan. 

Sylvia Hagers, Directeur



Het jaar 2021 werd voor KADE40 nog grotendeels beheerst door de 
maatregelen in het kader van covid-19. De pandemie heeft grote 
gevolgen gehad voor onze organisatie. KADE40 is hierdoor een groot
deel van het jaar gesloten geweest. Dat heeft een grote impact 
gehad op de scholen en de cursussen en activiteiten die bij en door 
KADE40 werden verzorgd. De vrije tijd, zakelijke verhuringen konden 
voor een belangrijk deel niet worden ingevuld en    de inzet op de 
Vlaardingse scholen was aanmerkelijk minder dan zij van ons gewend 
waren. Door de bijdragen in het kader van de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en bijdragen 
via de gemeente heeft KADE40 de financiële gevolgen van corona 
maatregelen grotendeels weten op te vangen en de banen weten te 
behouden. 

Wel kon op het terrein van de projecten steeds meer perspectief 
worden geboden. Binnen KADE40 komt voorzichtig een adequate 
projectorganisatie tot stand. Projecten die in 2019 en 2020 waren 
gestart kregen in 2021 een vervolg. Ook op het maatschappelijk 
domein en op het gebied van toerisme weet de KADE40 steeds vaker 
te vinden voor inzet op het educatieve en culturele vlak met een 
eerlijke vergoeding.  

KADE 40 heeft het jaar 2021 kunnen afsluiten met een positief saldo 
van € 43.920,- en dat bedrag is toegevoegd aan de reserves. 

Op 28 juni 2021 heeft KADE40 afscheid genomen van Wil Roijers. De 
heer Roijers was sinds de oprichting in 2012 voorzitter van bestuur en 
heeft zich gedurende vele jaren met grote betrokkenheid ingezet 
voor KADE40. Bij zijn afscheid heeft de heer Roijers de Stadsspeld 
van de gemeente Vlaardingen ontvangen. Per 1 juli zijn Cora Laan en 
Hans Mathijssen toegetreden tot het bestuur van KADE40. 

Bestuur



.Binnen de organisatie hebben op het personele vlak enkele 
verschuivingen plaats gevonden in het takenpakket. We zijn steeds 
vaker een goede plaats aan het worden voor jonge 
educatieprofessionals, waaraan KADE40 ontwikkelingsperspectief 
kan bieden. 

Nu begin 2022 de coronamaatregelen volledig zijn verdwenen kan 
KADE40 zich weer richten op haar kerntaak, verrijkt met de 
ontwikkeling van een groeiende projectportefeuille. Een mooi 
perspectief voor de toekomst. 

Lex de Lange, Voorzitter Bestuur



Als culturele instelling geloven wij in diversiteit en inclusiviteit en 
zien wij het als ons doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met 
onze programma’s en onze eigen organisatie te diversifiëren zodat we 
als organisatie midden in de samenleving staan en bijdragen aan een 
zelfbewuster en gelukkiger Vlaardingen.



Op 1 november 2019 werd de vernieuwde Code Culturele Diversiteit en Inclusiviteit 
gepresenteerd. Naast culturele diversiteit is de scoop in de cultuursector verbreed. Het gaat 
nu om alle vormen van verschil: van seksuele oriëntatie, religie, beperking, gender tot 
opleidingsniveau en leeftijd.  

KADE40 wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Vlaardingen kent ruim 150 
verschillende nationaliteiten en ruim 30% van de bevolking heeft een migratieachtergrond. 
Iedereen moet zich welkom voelen. We worden ons steeds meer bewust van onze rol 
midden in het culturele landschap van Vlaardingen. Als we spreken van diversiteit en 
inclusiviteit dan denken we aan een brede toepassing in Personeelsbeleid, Publiek, 
Programmering en Partners ( de 4 P’s). Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat dit niet in 
een keer gaat. Bestaande structuren, financiële armslag of simpelweg tijdsdruk maken dat de 
focus leggen op diversiteit en inclusiviteit intensief is. Toch hebben we in 2021 al een aantal 
mooie resultaten bereikt.  

 We initieerden de website www.hetgesprek.online, een platform met verhalen en 
verdieping over racisme en discriminatie. Via dit platform gaven we workshops op scholen.  

KADE40 landelijk genomineerd als inspiratiebron 
Elk jaar organiseert de Stichting Code Diversiteit & Inclusiviteit een landelijk evenement met 
aandacht voor de vier P’s. Op het event worden prijzen uitgereikt aan inspirerende personen 
en projecten. In 2021 werd Barry Marré (onze manager onderwijs en vrije tijd) genomineerd 
voor de landelijke &Award door Code Diversiteit en Inclusiviteit voor zijn bijdrage aan 
diversiteit en inclusiviteit in de cultuureducatie. Dit was een terechte bekroning op alle 
bijzondere projecten en verrassende contacten die Barry initieerde afgelopen jaar. 

Diversiteit en Inclusiviteit



KADE40 ziet samenwerking met derden als een versterkende factor om 
innovatief te blijven. Door het netwerk met een open blik verder uit te 
bouwen werken we aan verankering in de hedendaagse samenleving.  
Ons netwerk kan ingezet worden als gesprekspartner en vraagbaak 
wanneer er vraagstukken opdoemen waar we zelf minder in thuis zijn. 
Professionals uit ons diverse netwerk worden ingezet om onze 
programma’s in het onderwijs of vrije tijd mede te ontwikkelen of uit te 
testen en zo ook waardevolle nieuwe invalshoeken aan te dragen. 
Naast het aantrekken van nieuwe partners is het ook van belang om te 
inventariseren met welke partners we momenteel al werken en welke 
alternatieven er zijn om dit netwerk nog meer te laten aansluiten bij de 
verschillende groepen in de samenleving. 

Samenwerking



In vervolg op ons kwaliteitskeurmerk uit 2016 werd in 2021 een nieuwe audit ingezet vanuit 
de landelijke koepel voor cultuureducatie. 
Alle cultuur(educatie)centra die bij de branchevereniging Cultuurconnectie aangesloten zijn 
worden eens in de vier jaar onder de loep genomen. Voor KADE40 was dit het moment om 
te zien of onze programmering en de bedrijfsprocessen op orde zijn en aansluiten bij de 
kwaliteitsnormen van de sector. 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als 
onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van 
programma’s en diensten voor geletterdheid. Na een grondige audit mocht KADE40 
wederom het kwaliteitskeurmerk eind 2021 ontvangen. 

KADE40 scoorde op alle onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is 
het maatschappelijke e�ect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft KADE40 
de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier 
uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier 
jaar geldig. 

De organisatie is erg blij met de uitslag. Barry Marré, Manager Onderwijs & Vrije tijd: 
“Dit certificaat is een bevestiging van het harde werk van het team, de docenten, 
cursisten, kunstenaars en partners van KADE40. Samen zetten we ons met veel passie 
in voor alle Vlaardingers. Kunst voor iedereen”. Volgens de auditor van CBCT: “ KADE40 
wordt door betrokkenen zeer gewaardeerd door de passie en warmte van het werk in 
uitvoering”. 

Kwaliteit





Het vrijetijdsaanbod van KADE40 bestond ook dit jaar uit een meer structureel 
lesprogramma het hele jaar door en een reeks van evenementen. Deze evenementen 
vonden over het algemeen plaats in ons pand aan de Westhavenkade en stonden vaak in 
het teken van het structurele aanbod. In de centrale hal was een wisselend 
tentoonstellingsprogramma, dat aansloot bij de activiteiten binnen KADE40, maar ook 
ruimte bood voor tentoonstellingen van derden (scholen, verenigingen, professionele 
beeldend kunstenaars). 
De Kunstuitleen werd in 2021 grondig geactualiseerd en kreeg een meer toegankelijke plek 
in het pand. 

Structureel aanbod 
KADE40 verhuurde haar ruimtes grotendeels aan cultureel ondernemers. Dat waren 
beeldend  kunstenaars, muzikanten en theatermakers, die als eenpitters naast hun 
beroepspraktijk ook les gaven. Daarnaast werd er aan kleine  stichtingen en organisaties, die 
zich met kunsteducatie bezighouden, structureel ruimte verhuurd voor meerdere keren per 
week. Het Villa Voice kinderkoor repeteerde wekelijks bij ons en de Vlaardingse gitaarschool 
was ook bijna elke dag op deze leslocatie terug te vinden. Ook grotere aanbieders als De 
RTL4 Musicalschool huurden weer een lesruimte. 

De laatste jaren breidde het vrijetijdsaanbod zich uit naar meer ontspanningslessen als yoga 
en pilates en naar taalcursussen. Zo ondersteunde KADE40 niet alleen een breed scala aan 
activiteiten dat bijdroeg aan een zinvolle vrijetijdsbesteding, maar ook aan lessen die een 
waardevolle toevoeging betekenden om goed deel te kunnen nemen aan de samenleving. 

KADE40 bood wederom onderdak aan ruim 15 amateurverenigingen die wekelijks 
repeteerden en ter afsluiting een expositie of optreden organiseerden. 

Vrijetijd 



Evenementen



In oktober 2021 werd de jaarlijkse Kinderboekenweek gehouden met als thema: 
“Worden wat je wil.” 
KADE40 organiseerde op 9 oktober rondom dit thema het Kinderboekenfestijn. Samen met de 
Vlaardingse culturele duizendpoot Suzanne Stevense werd KADE40 omgetoverd tot een 
festivalterrein voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de aangeboden gratis workshops konden kinderen 
kennismaken met diverse kunstzinnige beroepen. 
De activiteiten waren op deze leeftijdsgroep toegespitst, maar iedereen was van harte welkom. 
Voor de allerkleinsten was er een knusse voorleestent, waar vrijwilliger Corrie  voorlas. Er was een 
verkleedhoek waar de kinderen zich konden omtoveren tot een ander personage.  
Meer dan 200 kinderen en hun ouders/verzorgers waren aanwezig bij dit festijn. Vanwege het grote 
succes organiseert KADE40 in 2022 wederom een Kinderboekenfestijn. 

over 45 new 
supporters

10k visitors 
on our page

500 new 
people read 
our stories

Kinderboekenfestijn 

Dag van de Kunstuitleen 
Het nieuwe onderkomen van de Kunstuitleen werd op 6 november feestelijk geopend door 
Cultuurwethouder Bart de Leede.    Een expositie in de centrale hal toonde veel nieuwe werk. 
Trouwe leden van de Kunstuitleen en nieuwe gegadigden konden kennis maken met de nieuwe 
aanwinsten uit de collectie en er was een speciale meet and greet met diverse kunstenaars. Ook 
waren er kortingsacties voor het lenen van werk. 



In de centrale hal van KADE40 waren het hele jaar door wisselende tentoonstellingen te zien 
met steeds een andere insteek. 
Door de sluiting van het pand vanwege corona werden er in 2021 minder exposities getoond 
en bleven sommige tentoonstellingen langer te zien dan gebruikelijk. 
Tijdens een lockdownperiode vond de opening van een expositie via een livestream plaats, 
zodat er toch een feestelijke aftrap was. 
Ook werd gebruik gemaakt van de sociale media om de exposities voor een groter publiek 
toegankelijk te maken als KADE40 haar deuren moest sluiten. 

Tentoonstellingen



Tijdens een van de lockdownperiodes lieten de huismeesters Frits de Kruif en Manfred de 
Winter zich van hun creatieve kant zien. Naast de dagelijkse onderhoudsklussen in het pand 
werd de verfkwast en boormachine ook aangewend om verrassende kunstwerken te maken. 
Van conceptueel tot figuratief. Het bleek dat er heel veel creativiteit in onze gastheren van 
KADE40 schuilt.  
Middels een livestream werd de expositie geopend en was online te zien. 

Twee docenten die lesgeven bij KADE40 exposeerden aan het begin van de zomer in de 
centrale hal: Lia Schäfer (docent tekenen/schilderen) en Heleen Verdonk (docent yoga). 
De titel van de expositie verwees naar het feit dat er tijdens de coronaperiode buiten wel 
veel door kon gaan en naar het feit dat beide kunstenaars de stad en de natuur (beide 
buiten) als onderwerp hadden.  
De werken van Lia Schäfer bestonden uit gedetailleerde Urban sketches. Stadsgezichten die 
ter plekke geschilderd/getekend zijn. Urban sketchers is een wereldwijde gemeenschap van 
kunstenaars die op locatie tekenen in steden, dorpen waar ze wonen of waar ze naar toe 
reizen. Dit is dus eigenlijk een moderne versie van het en plein air schilderen. 

Naast haar werk als docente Power Yoga heeft Heleen Verdonk nog een andere passie: 
fotograferen. “Om in verbinding te blijven met mezelf, ging ik vaak de natuur in om de stilte 
te vinden en mijn route door de lockdown te bepalen. De foto’s die ik maakte deelde ik 1x 
per week met mijn leerlingen”. 
De onderwerpen werden vaak van dichtbij gefotografeerd.  
Een gevarieerde tentoonstelling werd zo samengesteld door de verschillende technieken en 
de verschillende benaderingswijze van beide exposanten. 

Huismeesterexpositie (maart)

Expositie Buiten (juni/juli)

De Kunstuitleen heeft een aparte collectie speciaal gericht op jongeren : JONK. Om deze 
collectie wat meer onder de aandacht te brengen werd aan jongeren in de leeftijd van 8 t/m 
26 jaar de gelegenheid geboden om gratis kunst te lenen.  Alle 100 werken uit de JONK 
collectie werden in de hal geëxposeerd en daar kon ter plekke een werk worden uitgezocht. 
Een aantal jonge Vlaardingers kwam werken uitzoeken, voor boven de bank bij de 
oduers/verzorgers of op de eigen kamer. 

Take Away Kunst (juli/augustus) 
 

Naar aanleiding van de expositie met werken van de Vlaardingse schilder Arij Pleijsier in het 
Museum Vlaardingen organiseerde KADE40 een workshop fotografie. De Vlaardingse 
fotografe Angelique van Woerkom trok naar buiten met cursisten om  foto’s te maken. De 
resultaten werden getoond in KADE40. 

Het Pleijsierige Plaatje (september) 



In oktober werden de resultaten getoond van de fotowedstrijd in het kader van Foto 
Vlaardingen. De expositie bestond uit twee onderdelen. De resultaten van de 
publiekswedstrijd werden onder alle Vlaardingers uitgeschreven en onder de inzendingen 
van de leerlingen die hadden deelgenomen aan een scholenproject. 
Als extra aanvulling exposeerden ook de Amateurfotografen Vereniging Vlaardingen. 
Al met al leverde dat een prachtige gevarieerde fotoexpositie op, waar vele Vlaardingers 
van jong tot oud aan hebben deelgenomen. 

Foto Vlaardingen (oktober)

Het Tapijt van Vlaardingen is gestart in KADE40. Daarna trokken de bordurende dames naar 
verschillende locaties. Inmiddels was het in 2021 zo ver dat ruim vijf meter tapijt getoond 
kon worden. Een kleine twee weken hing Vlaardings geborduurde roemrijke verleden aan de 
wand bij KADE40. Dit leverde veel extra bezoek op aan ons pand.

Tapijt van Vlaardingen (september) 

In opdracht van de gemeente Vlaardingen organiseerde KADE40 een ontwerpwedstrijd voor 
een herdenkingsmonument voor 750 jaar Vlaardingen. Leerlingen van de basisscholen in 
Vlaardingen konden werk inzenden. Uit de inzendingen werd een winnaar gekozen. Dit 
ontwerp wordt in 2022 uitgevoerd door een Vlaardings kunstenaar. Het monument wordt 
geplaatst op de Westhavenkade.  
Alle inzendingen werden tijdens een expositie in de centrale hal van KADE40 getoond. 

Kinderkunstwerk: Vlaardingen 750 jaar 



Al een aantal jaren is KADE40 bezig om de collectie van de Kunstuitleen meer eigentijds te 
maken. Er werden in 2021 nieuwe werken aan de collectie toegevoegd. Vlaardingse 
kunstenaars werden uitgenodigd om recent werk in te zenden. Een vakjury en een 
publieksjury kozen 40 werken uit. Deze zijn nu te leen of kunnen gekocht worden. Zo 
creëren we een plek waar Vlaardingse kunstenaars hun werk kunnen tonen en verkopen. 
Op 6 november werd de “’Dag van de Kunstuitleen” georganiseerd. Door de grote opkomst 
was deze zeer geslaagd! 

De Kunstuitleen nieuwe stijl bestaat hiermee uit drie onderdelen: 
1.  De Leencollectie, bestaande uit de al aanwezig werken uit de Kunstuitleencollectie. Deze 
zijn niet te koop. 
2. Leen-koopcollectie, deze bestaat uit het nieuw aangeschafte werk. Deze werken neemt 
KADE40 in consignatie. Ze zijn te leen en ook te koop. 
3. JONK, de scholencollectie voor PO, VO en MBO. Voor deze collectie is lesmateriaal 
ontwikkeld. Het werk kan geleend worden door de Vlaardingse scholen.

Kunstuitleen



Onderwijs



Beleven, onderzoeken, creëren, reflecteren, presenteren, samenwerken en juist zelfstandig 
werken zijn de pijlers van ons cultuuronderwijsaanbod. Dat doen we door kunst dicht bij het 
kind te brengen; in de school, in de klas. Maar we doen dit ook door de omgeving en de 
Vlaardingse culturele instellingen hierbij te betrekken. 
We maken in onze kunstlessen ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, 
plezier en het creatieve proces.

Kunstschatten 
Ook dit jaar werden er, ondanks de beperkingen, nog aardig wat lessen door onze 
vakdocenten op de scholen gegeven. De vakdocenten kwamen gedurende enkele weken 
naar school en de leerlingen van de Vlaardingse basisscholen konden kennismaken met 
verschillende kunstdisciplines. En kennismaken bestond uit vooral lekker zelf aan de slag 
gaan. 

Cultuurschatten 
Ook het receptieve deel de Cultuurschatten werd dit jaar georganiseerd. 
Vlaardingse basisschoolleerlingen maakten kennis met de diverse culturele instellingen in 
Vlaardingen. Elke groep bezocht een instelling, waarbij een rondleiding of een voorstelling 
onderdeel van het kennismakingsprogramma werd aangeboden. 

Structureel aanbod in het primair 
onderwijs: Vlaardingse Schatten 

Maatwerk
Zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs werd op aanvraag maatwerk 
geleverd. Voor het VO zijn dit vooral de CKV-dagen die vaak plaatsvonden in de ateliers en 
studio’s van KADE40. Voor PO-scholen regelden wij vaak workshops op school, die door 
Vlaardingse kunstenaars werden gegeven. 

Projecten
Het onderwijs bleek ook steeds meer behoefte aan themagebonden projecten te hebben. 
Dit jaar werd samen met KITE Educatie CODE KADE ontwikkeld. 
In oorsprong zou dit een groot mediafestival worden. Door de coronamaatregelen werd er 
echter een digitale versie ontwikkeld. Het online festival werd zo enthousiast door de 
scholen ontvangen dat het nu opgenomen is in ons structurele aanbod van Vlaardingse 
Schatten.  
Het festival bestaat uit drie onderdelen: workshops, een interactieve tentoonstelling en een 
film. Aan de hand hiervan worden leerlingen geprikkeld om na te denken over de toekomst 
van en met nieuwe media. Wat voor impact hebben de digitale ontwikkelingen in ons 
dagelijks leven. 



Sociaal

Naast het ontwikkelen van kunstzinnige activiteiten in het onderwijs en de vrije tijd 
initieerde KADE40 ook dit jaar diverse maatschappelijke projecten. Deze projecten hadden 
als basis altijd een sociale component en streefden naar een zo breed mogelijk draagvlak in 
de stad. Regelmatig vond er ook een koppeling naar het reguliere onderwijs plaats.



Een Stad vol Liefde was een hartverwarmend project in de lockdownperiode aan het begin 
van het jaar voor alle Vlaardingers. 
Vlaardingers werden opgeroepen om een opbeurende, lieve tekst aan een familielid, 
bekende of zomaar aan heel Vlaardingen in te zenden. Deze teksten werden geprint op 
a�ches en hingen door de hele stad op de welbekende driehoeksborden. Het waren 
prachtige persoonlijke boodschappen van Vlaardingers aan elkaar.  

Stad vol Liefde (februari)

Het Gesprek Online (gehele jaar)
Helaas zijn vooroordelen en discriminatie nooit ver weg.  Ook niet in een land als Nederland 
waar we ons toch voorstaan op onze tolerante houding. Wat helpt is elkaar leren kennen. 
Want als je elkaar kent, ben je geen vreemde meer. KADE40 zet kunst in om mensen 
bewuster te maken van vooroordelen en ze te informeren over elkaar. 
In 2021 werd het Gesprek Online gelanceerd: www.hetgesprek.online. Dit is een digitaal 
platform voor verhalen en verdieping over discriminatie. 
De website is opgedeeld in drie delen. 
verhalen 
Hier vind je gesprekken met en tussen mensen voor wie discriminatie dagelijkse kost is: over 
hand in hand lopen met je vriendje, over het aanraken van kroeshaar, over de term ‘racial 
freeze’ over aanspreekvormen als die/diens.  

verdieping 
Leren begint bij luisteren. Verdiep je in een medemens en verruim je blik! Dat is makkelijker 
– en leuker – dan je denkt. Hier vind je columns, artikelen, filmpjes, podcasts en boekentips. 

lessen voor scholen 
Geef je les in het basis- of voortgezet onderwijs? Of leer je gewoon graag? Download hier 
gratis lesbrieven of boek een workshop. 

Een speciaal samengestelde redactie waar o.a. zangeres Ntjam Rosie en influencer 
MamaQueen onderdeel van uitmaakten werkte met ons aan de invulling van deze website.



Project Foto Vlaardingen

KADE40 had 2021 aangewezen als het jaar van de fotografie. Dat betekende het hele jaar 
activiteiten voor jong en oud in het teken van de fotografie. Hoewel het geplande festival in 
november vanwege corona uiteindelijk digitaal moest plaats vinden heeft veel doorgang 
kunnen vinden. 

Er werd bij activiteiten van collega culturele instellingen aangehaakt met een fotografie-
activiteit: “Het Pleisierige Plaatje”, fotografeer naar Arij Pleijsier. Dit was aansluitend bij de 
expositie in Museum Vlaardingen. Na een rondleiding in het museum werd gewandeld langs 
de haven om zee- en havenachtige beelden vast te leggen. In een vervolgworkshop werden 
deze fotografische beelden bewerkt. De foto’s werden geëxposeerd in KADE40 

Fotografe Angelique van Woerkom heeft op tien Vlaardingse basisscholen workshops 
fotografie gegeven met als thema “Reflectie”. De leerlingen werden uitgedaagd om naar 
zichzelf te kijken. Letterlijk in bijvoorbeeld de spiegel of iets te fotograferen wat hun 
weerspiegeld. 
Een school werd zo enthousiast dat de projectweek van groep 8 helemaal in het teken van 
fotografie stond. Het thema Reflectie werd doorgetrokken naar een nieuw thema 
Vriendschap.  Leerlingen gingen op de foto met hun beste vrienden en fotografeerden 
elkaar. Het resultaat werd in een persoonlijk boekje vastgelegd.  

KadeKijker 
Aan de Westhavenkade, voor het pand van KADE40, verrees een vrolijke jongeman op een 
bord met een camera als hoofd, de KadeKijker! Passanten werden uitgedaagd de 
Westhavenkade te fotograferen en te delen op social media. Door de QR code te scannen 
werd meer informatie gegeven en kon ook gebruik gemaakt worden van een speciaal Foto 
Vlaardingen Instagram filter. 

Fotowedstrijd 
De fotowedstrijd met het thema Reflectie leverde 550 inzendingen op. Een vakjury 
nomineerde tien foto’s en koos drie winnaars hieruit. Vervolgens werd het Vlaardings 
publiek uitgenodigd om uit de tien genomineerden ook een publiekswinnaar te kiezen. 
Online hebben ruim 1500 mensen gestemd. 

Festival 
Twee dagen voor het fysieke festival werden de nieuwe uitgebreide coronamaatregelen 
aangekondigd waardoor het festival niet door kon gaan. De winnaars werden uitgenodigd 
voor een privérondleiding en hebben hun prijs in ontvangst genomen. De gehele expositie 
werd online gezet in een virtuele galerie en heeft zo toch plaats kunnen vinden. 





Vlaardingen Regenboogstad



De gemeente Vlaardingen profileert zich als Regenboogstad. KADE40 geeft samen met 
poppodium de  Kroepoekfabriek en COC Rotterdam invulling aan Vlaardingen 
Regenboogstad.  
KADE40 richt zich op hierin vooral op de Vlaardingse scholen. 
Dansvoorstelling 
In 2021 werd de dansvoorstelling “Anders” van dansgezelschap Aya geprogrammeerd. Het 
verhaal van Anders gaat over Anders, Ike en Salina. Anders en Ike zijn onafscheidelijke 
vrienden en kunnen de hele wereld aan. Ze hebben gezworen altijd samen te blijven. In een 
sprookje kan namelijk alles. Een kikker die in een prins verandert, een prinses die draken 
temt, twee prinsen die met elkaar trouwen. Dat denkt Ike in elk geval. Maar Anders voelt dat 
anders. Zeker als Salina in de straat komt wonen… Anders, Ike en Salina spelen tussen de 
regels, want ze hebben veel meer ruimte dan de wereld hun geeft. Soms moet je gewoon 
even anders kijken naar de dingen. De dansvoorstelling werd in de podiumzaal van KADE40 
een aantal malen uitgevoerd en enthousiast ontvangen. 

Ontwerpwedstrijd 
Om de website www.vlaardingenregenboogstad.nl te lanceren vroeg KADE40 aan de 
Vlaardingse kinderen om hun regenboog te ontwerpen en deze met ons te delen. Van de 
ruim 80 inzendingen werden posters gemaakt in de huisstijl van Vlaardingen 
Regenboogstad. De posters waren op driehoeksborden door heel Vlaardingen te zien om 
Vlaardingen kleur te geven en bewust te maken van Vlaardingen Regenboogstad. 
Ook zijn de tekeningen gebruikt om het brugwachtershuisje midden in het centrum kleur te 
geven. Het huisje werd bestickerd in de huisstijl van Vlaardingen Regenboogstad samen met 
de kindertekeningen en context om de stad laagdrempelig te informeren en bewust te 
maken van Vlaardingen Regenboogstad. 

Vlaardingen Regenboogstad



Ook dit jaar leverden een deel van de activiteiten een bijdrage aan het landelijk programma 
de Cultuurcoach. Het Cultuurcoach programma wordt georganiseerd door KADE40. 

De gemeente Vlaardingen beoogt met de inzet van dit programma: “Het stimuleren van 
kunst- en cultuur in brede zin voor ieder inwoner van Vlaardingen”. Het programma draagt 
bij aan het leefklimaat, gezondheid van de inwoners en het versterken van de sociale 
samenhang. 
KADE40 zet zich al ruim negen jaar in om cultuurparticipatie, middels educatieve 
activiteiten, te stimuleren en bereikbaar te maken voor alle inwoners van Vlaardingen. De 
stichting doet dit veelal met andere culturele en sociaal-maatschappelijke partners. Daar 
waar mogelijk wordt ook het raakvlak gezocht met andere domeinen als sport. Door het 
diep in de stad gewortelde netwerk en de kennis van landelijke ontwikkelingen wordt 
zorggedragen voor een innovatief programma.  

De diversiteit in de samenleving maakt dat het aanbod voor een brede groep toegankelijk 
dient te zijn, waarbij tegelijkertijd er oog is voor de verschillen in vraag. KADE40 is een 
inclusieve culturele instelling waarin voor iedereen plek is. Actuele thema’s die leven in de 
maatschappij vormen het fundament voor de te ontwikkelen en aangeboden activiteiten. 
Kunst maken niet alleen om de kunst, maar ook ter versterking van kennis over elkaar en ter 
bevordering van sociale cohesie in de stad. 

Doelstelling 
De cultuurcoach is een professional die zowel in contact staat met het culturele en sociaal 
maatschappelijke veld, als met de overige instellingen en het onderwijs.  
Actuele maatschappelijke thema’s vormen in het programma een belangrijke leidraad voor 
activiteiten. 
Hoofddoel: Het stimuleren van kunst en cultuuractiviteiten in de breedste zin en voor iedere 
inwoner van Vlaardingen. Participatie staat hierin voorop. 

De cultuurcoach heeft ook de rol van intermediair voor het Jeugd Sport- en Cultuurfonds 
plus het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. 

Cultuurcoach





Marketing en Communicatie



Ook 2021 werd een jaar waarin we nog steeds te maken hadden met alle maatregelen 
rondom corona. Inmiddels hadden we al veel geleerd over het in contact blijven met 
iedereen, ook als dit niet live kan: online lessen, live streamen, online festivals, updates via 
nieuwsbrieven en onze groeiende sociale kanalen. Een van de belangrijkste speerpunten in 
onze communicatie uitingen dit jaar was om wat liever en menselijker te zijn voor elkaar en 
de verbinding op te zoeken, met elkaar en met de stad. 
We lieten veel van onszelf en het team van KADE40 zien en lieten alle Vlaardingers 
meedoen in diverse acties, campagnes en wedstrijden. Voor en door de stad, kunst maken 
we samen. Hierbij werkte we nauw samen met een externe vormgeefster. 

Alle uitingen van Stad Vol Liefde (zie boven) werden, naast de 40 boodschappen die op de 
driehoeksborden werden geplaatst, op Valentijnsdag (14 februari) op Instagram en 
Facebook gepost. 
Vlaardingers stuurden massaal boodschappen in voor hun partner, ouder, opa’s, oma’s, hun 
kapper of beste vriend(in). Met de hashtag #stadvolliefde kregen we foto’s binnen van 
Vlaardingers die al wandelend op zoek gingen naar hun boodschap in de stad.  

Marketing en Communicatie

Na vijf maanden gesloten te zijn geweest mochten we op 19 mei onze deuren weer openen 
voor het publiek, reden voor een feestje. De tijdelijke nieuwe “slogan”: Smile, we mogen 
weer werd geïntroduceerd in een openingscampagne. Er werd een speciaal KADE40 smiley 
filter gemaakt in samenwerking met KITE educatie dat te gebruiken was op Instagram, we 
deelden buttons uit en maakten er een feest van.  

Smile, we mogen weer!

Ter introductie van het nieuwe cursusseizoen 2021/2022 zetten we de campagne Zit jij al op 
KADE40?! in. Een jaarlijks terugkerend campagnemoment ter werving van nieuwe cursisten 
en naamsbekendheid in de stad. Een ludieke actie waarbij we een route van “Zit jij op 
KADE40?!” uitingen op de Vlaardingse trottoirs plaatsten volgde. De fietszadels van 
leerlingen op de Vlaardingse basisscholen werden opgefleurd met een knalgeel fietshoesje 
met de tekst “Zit jij al op KADE40”. Zo kleurde de stad een beetje KADE-geel. 

Zit jij al op KADE40?!



Het bestuur van KADE40 heeft in 2021 tienmaal vergaderd samen met de directeur en 
algemeen manager. 
Eind juni werd op feestelijke wijze afscheid genomen van bestuursvoorzitter van het eerste 
uur Wil Roijers. Wil heeft zich vele jaren enthousiast en zeer betrokken ingezet voor 
KADE40. Zijn bestuurlijk ervaring, maar vooral ook zijn kennis van het onderwijsveld hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen KADE40.

Per 1 juli 2021 is de samenstelling van het bestuur: 
Lex de Lange  -Voorzitter 
Hans Mathijssen-Vice-voorzitter en secretaris 
Mark Lansbergen- Penningmeester 
Ingeborg van Ham- Lid 
Cora Laan- Lid. 

Bestuur

In 2021 waren de volgende medewerkers werkzaam bij KADE40. Binnen de organisatie heeft 
een verschuiving van taken plaats gevonden, zowel door vertrek van een medewerker, 
langdurig ziekteverlof alsook door een andere aanpak in de bedrijfsvoering. 
Het aantal vrijwilligers is door de voortdurende Coronaperiode verminderd. Wij zien dit in 
2022 weer wat aantrekken maar beraden ons ook op een andere invulling van ons 
takenpakket voor de vrijwilligers. 

Medewerkers in 2021 KADE40: 
Sylvia Hagers- directeur  
Barry Marré-algemeen manager 
Edie Koetsenruijter marketing&communicatiemedewerker 
Marjet Kooij-coördinator  
Anouk Tjokrojoso-consulent 
Stephanie Hameeteman- locatie coördinator (tot 1 augustus) 
Loes Broek-administratief medewerker 
Frits de Kruif-facilitair medewerker 
Claudia van Hulst-medewerker klantcontact (per 1 oktober) 
Manfred de Winter-huismeester 
Henk Straatman-huismeester 
Beau Kooij-huismeester(per 1 oktober) 
Joost Wertheim-huismeester 

Medewerkers en vrijwilligers





Bereikcijfers 2021





Financiën

Naast de structurele subsidie van de gemeente Vlaardingen, de Cultuurcoach-subsidie en de 
subsidie CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) en overige inkomsten uit verhuur van de 
ruimtes en bu�etverkoop is KADE40 voor veel van haar projecten en activiteiten afhankelijk 
van externe subsidies van fondsen.  
Zo werd dit jaar o.a. aangevraagd bij Het Fonds Schiedam Vlaardingen en het VSB-fonds. 
Door de lockdown en overige coronamaatregelen heeft in 2021 minder verhuur van onze 
ruimtes  aan verenigingen en culturele ondernemers plaats kunnen vinden dan gebruikelijk. 
Het bereiken van onze klanten werd door andere activiteiten doorgezet. 





Colofon 
Tekst en productie: 
Sylvia Hagers, Barry Marré, Edie Koetsenruijter 


