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Idea wil alle burgers inspireren, 

voeden en verrijken en kansen 

bieden om volwaardig mee te 

kunnen doen in de moderne 

kennis- en informatie-

samenleving

HOE

• Leesbevordering en cultuureducatie

• Bijdrage binnen gemeente aan

  educatie en onderwijs & kunst 

 en cultuur

• Persoonlijke ontwikkeling

• Wijzer worden

• Ondersteuning laaggeletterdheid 

 en digitale vaardigheden

• Ontmoetingsplek voor iedereen 

• Leesplezier

• Beter op de hoogte van en bezoek 

 aan (culturele) activiteiten

• Verdiepen in kunst en cultuur

• Samenwerkingspartner culturele 

 veld

• Samenwerkingspartner onderwijs

• Samenwerkingspartner sociaal 

 domein

WAT

Boekstart plek, peuter- en kleuterhoek • Jeugdafdeling en jongerencollectie • Makkelijk 

Lezen Plek • Koffie- en ontmoetingsruimte • Leeshoek en studieplekken • Wereld Liefde 

& Leven • Wereld Kunst & Cultuur • Wereld Spanning & Avontuur • Tablet café en 

breicafé • Groot Letter collectie • Taalpunt • Groepsactiviteiten scholen • Lessen lees-

bevordering scholen • Projectcollecties • Deskundigheidsbevordering onderwijs en 

kinderopvang • Leeskringen, leesgroepen en lezingen • Boekendienst aan huis • 

Cursussen leesbevordering en mediawijsheid

Bibliotheek Idea in Bunnik geeft in 2015 toegang tot een grote collectie informatiedragers 
en is een toegangspoort tot veel informatie voor jeugd, volwassenen, inwoners  met een 
maatschappelijke achterstand en ouderen. Veel kinderen komen naar de bibliotheek dank-
zij de ligging vlak bij scholen. Bibliotheek Idea organiseert leesbevorderingsactiviteiten 
en biedt de gelegenheid om digitaal wijzer te worden. Voor de Nationale Voorleesdagen 
is veel belangstelling. De bibliotheek is een aantrekkelijke plek om informatie te vinden, 
waar de inwoners van de gemeente Bunnik zich kunnen ontwikkelen.

Waarom doet Idea dit, 
hoe doet Idea dit precies 
en wat doet Idea?

idea in de Gemeente Bunnik

Bibliotheek Idea is onderdeel van RegioCultuurCentrum Idea 
Bibliotheken  | Bunnik | De Bilt | Soest | Zeist
Kunstencentrum | Theater | Kunstuitleen  | CultuurPunt  | Soest 



EffEctEN > stijging aantal jeugdleden  stabiel aantal volwassen leden  lichte daling aantal bezoekers   
klantgerichtheid versterkt  een aantrekkelijke plek voor alle inwoners

PUBLIEKSSERVICE

EffEctEN > ouders en pedagogisch medewerkers worden bewust van voorlezen voor jonge kinderen  
ouders maken kennis met Bibliotheek Idea en de collectie  kinderen komen opnieuw in de 
bibliotheek  lezen gaat leven voor de kinderen  kinderen leren de bibliotheek kennen als  
een aantrekkelijke plek om boeken te lenen  kinderen zijn actief bezig met goed lezen, 
voorlezen en luisteren  kinderen zijn actief betrokken bij de Kinderboekenweek 

CULTUUR & EDUCATIE JEUGD

Groepsactiviteiten 
13

Bereikte scholen     
7

Projectcollecties     
1

Leerlingen groepsactiviteiten    240

Contacturen groepsactiviteiten   159

Deelnemers deskundigheidsbevordering  0

Contacturen deskundigheidsbevordering 0
184 216 240 

2013 2014 2015 

Aantal deelnemers groepsactiviteiten en 
onderwijsprojecten gemeente Bunnik 

EffEctEN > Bibliotheek Idea vindt samenwerking in zorg en welzijn ouderen zijn beter toegerust  
op de gedigitaliseerde samenleving  educatie van volwassenen: kennis en verdieping   
ouderen kunnen blijven lezen inwoners worden mediawijs  maatschappelijke betrok-
kenheid tussen inwoners inwoners verbeteren hun taalvaardigheid

CULTUUR & EDUCATIE VOLWASSENEN

Aantal leeskringen  
6

Boekendienst aan Huis 
15

Aantal bezoekers activiteiten 120

Deelnemers cursussen en leesgroepen    30

30 

Aantal deelnemers cursussen en 
leesgroepen gemeente Bunnik 

0 0 

2013 2014 2015 

Aantal deelnemers cursussen en 
leesgroepen gemeente Bunnik 

ONDERZOEK MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Meer dan 95% van de respondenten vindt RegioCultuurCentrum Idea van hoge maatschappelijke 
waarde. Bibliotheek Idea krijgt van leden in Bunnik, De Bilt, Zeist een  8,1  en Idea in Soest een 7,6 
voor haar maatschappelijke waarde. Maatschappelijk stakeholders waarderen Bibliotheek Idea 
met een  7,8  en Idea in Soest met een  8,4 . De politieke vertegenwoordigers waarderen de  
Bibliotheek met een  7,4  en Idea in Soest met een  6,7 .

www.ideacultuur.nl

Aantal leden 
jeugd 

Aantal leden 
volwassenen 

2015 2014 

1.167 
767 768 

1.343 

2013 

766 

1.125 


