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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 en kunst 

 en cultuur

• Persoonlijke ontwikkeling

• Wijzer worden

• Ondersteuning laaggeletterdheid 

 en digitale vaardigheden

• Ontmoetingsplek voor iedereen 

• Leesplezier

• Creativiteit ontwikkelen

• Educatieve en kunstzinnige functie

• Beter op de hoogte van en bezoek 

 aan (culturele) activiteiten

• Ontwikkelen en verdiepen in kunst 

 en cultuur

• Genieten van kunst en cultuur

• Samenwerkingspartner culturele 

 veld

• Samenwerkingspartner onderwijs

• Samenwerkingspartner sociaal 

 domein

WAT

Boekstart plek, peuter- en kleuterhoek • Jeugdafdeling • Makkelijk Lezen Plein • Koffie- 

en ontmoetingsruimte • Leeshoek en studieplekken • Cursusruimte Mediawijsheid • 

Informatieve cursusruimte • Wereld Liefde & Leven • Wereld Kunst & Cultuur • Wereld 

Spanning & Avontuur • Groot Letter collectie • Digitaal eiland • Groepsactiviteiten   

scholen • Lessen leesbevordering scholen • Projectcollecties Leeskringen, leesgroepen 

en lezingen • Boekendienst aan huis • Cursussen leesbevordering en mediawijsheid • 

Deskundigheidsbevordering onderwijs en kinderopvang • Cursussen in verschillende 

kunstdisciplines • Lessen Cultuureducatie met Kwaliteit • Theatervoorstellingen • 

Kunstcollectie • CultuurPunt Soest • Jeugdcultuurfonds digitale gids • Kunst in           

Soesterberg

Idea biedt in de gemeente Soest in 2015 een breed spectrum aan cultuur en combineert leesbevordering met 
creativiteit waardoor het elkaar versterkt. Vaak komen leesbevordering, kunst maken en theater samen. 
Klanten blijven boeken lezen en het aantal uitgeleende e-books stijgt snel. De samenwerking met de scholen in 
Soest en Soesterberg is al jaren goed en is opnieuw versterkt en zowel in de kinderopvang als op de scholen zijn 
er nu leescoördinatoren. Bibliotheek Idea en KunstenCentrum Idea zijn steeds meer zichtbaar in het onderwijs. 
Theater Idea en KunstenCentrum Idea bereiken dit jaar een sterk stijgende lijn qua bezoekers en cursisten en 
het Cultuurpunt laat een stijgende lijn zien in de belangstelling voor haar projecten.

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

in de Gemeente Soest

RegioCultuurCentrum Idea bestaat uit: 
Bibliotheken  | Bunnik | De Bilt | Soest | Zeist
Kunstencentrum | Theater | Kunstuitleen  | CultuurPunt  | Soest 



www.ideacultuur.nl

EffEctEN > ouders maken kennis met de bibliotheek en de collectie  kinderen ontdekken de bibliotheek herhaald als 
aantrekkelijke plek voor lezen en educatie  lezen gaat leven voor de kinderen  kinderen zijn actief bezig 
met lezen  kinderen worden actief betrokken bij de Kinderboekenweek  pedagogisch medewerkers in 
kinderopvang en leerkrachten in het basisonderwijs professionaliseren kennis van leesbevordering 

BIBLIOTHEEK CULTUUR & EDUCATIE JEUGD

 
 

  
Soest Soesterberg

Groepsactiviteiten     79 6

Bereikte scholen     17 3

Projectcollecties     180 17

Leerlingen groepsactiviteiten   2.473 182

Contacturen groepsactiviteiten    2.181 130

Deelnemers  
74 0

deskundigheidsbevordering  

Contacturen  176 0

deskundigheidsbevordering

2013 2014 2015 

Aantal deelnemers groepsactiviteiten en 
onderwijsprojecten gemeente Soest 

2.655 2.461 1.964 

EffEctEN > Bibliotheek Idea vindt samenwerking in zorg en welzijn   Idea wordt een belangrijke partner binnen 
Sociaal Domein   culturele ontwikkeling ouderen  educatie van volwassenen  kennis en verdieping   
senioren komen met elkaar in contact  mensen zijn actief met schrijven bezig en leren beter schrijven    
ouderen kunnen blijven lezen ouderen gaan met elkaar praten aan de hand van een verhaal  de  
beleving van demente ouderen wordt gestimuleerd

BIBLIOTHEEK CULTUUR & EDUCATIE VOLWASSENEN

  
Soest Soesterberg

Aantal leeskringen 6 1

Boekendienst aan Huis 38 0

Aantal bezoekers activiteiten 385 0

Deelnemers cursussen  19 0

en leesgroepen   
30 

2013 2014 2015 

Aantal deelnemers cursussen en leesgroepen 
gemeente Soest  

69
32

19

EffEctEN > stabiliseren jeugdleden Soest en stijging jeugdleden Soesterberg   klantgerichtheid versterkt  klanten  
worden geïnspireerd door de medewerkers  klanten ontdekken meer van de bibliotheek activiteiten   
klanten maken kennis met andere activiteiten in Idea 

BIBLIOTHEEK PUBLIEKSSERVICE

2013 2014 2015 

4.453 
3.857 

4.312 
3.509 

4.393 
3.296 

 

Aantal leden 
jeugd 

Aantal leden 
volwassenen 
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EffEctEN > bevordering cultuurparticipatie en brede publieksdeelname   kennismaking met theater en maat-
schappelijke thema’s ook voor leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs   versterking uitgaans- 
mogelijkheden voor burgers   bevordering gebruikmaken podium voor amateurkunstenaars,  
professionele kunstenaars, scholen en organisaties  versterking van de samenwerking tussen amateur 
en professionele kunstenaars   verrijking lokale omgeving 

THEATER

Theaterbezoekers 
13.358 

Voorstellingen volwassenen            39 

Voorstellingen jeugd 
 10

Voorstellingen amateurs, onderwijs, verhuur      66    

Voorstellingen KunstenCentrum            11  

Bezettingsgraad voorstellingen volwassenen       62% 

Bezettingsgraad voorstellingen jeugd             46%

Bezettingsgraad voorst. amateurs, onderwijs 93%

Bezettingsgraad voorst. KunstenCentrum   71%

2013 2014 2015 

Aantal bezoekers theater 

10.049 11.280 13.358 

 
 EffEctEN > bevordering kennismaking met kunst  bevordering verspreiding van kunst versterking positie en  

samenwerking van kunstenaars in Soest  bevordering lokale culturele omgeving als levendig en  
prettig verblijfklimaat  stimulering huren en/of kopen van kunst  kinderen uit basisonderwijs in  
aanraking brengen met kunst en kunstuitleen

KUNSTUITLEEN

Aantal uitleningen    
2.019 

Aantal leden     
   125

Aantal uitleningen bedrijven      16 

Aantal exposities    
     12

EffEctEN > bevordering brede publieksdeelname en cultuurparticipatie  versterking initiatieven burgers Soest   
bevordering samenwerking en uitvoering culturele activiteiten  versterking samenwerkingsverbanden 
tussen maatschappelijke, culturele en onderwijspartijen  bevordering zelfredzaamheid en sociale cohesie   
versterking samenwerking tussen amateur en professionele kunstenaars  verhoging kennis en waar- 
dering voor cultureel erfgoed in Soest  bevordering culturele imago Soest op lokaal en provinciaal niveau

CULTUURPUNT

Aantal downloads culturele agenda       2.869

Aantal bezoekers promotionele activiteiten 3.191

Aantal nieuwsbrieven  
  2.820

EffEctEN > bevordering brede publieksdeelname en cultuurparticipatie  kennismaking kunst en cultuur door  
leerlingen basis- en voortgezet onderwijs versterking ontwikkeling creatieve vaardigheden   bevordering 
ontwikkeling eigen identiteit   versterking binding en betrokkenheid met maatschappij   versterking  
lokale culturele omgeving   bevordering sociale cohesie    verhoging draagvlak voor cultuur door nieuwe  
samenwerkingsvormen en vraaggericht  werken   bevordering kennis hedendaagse kunstzinnige en  
culturele diversiteit en cultureel erfgoed

KUNSTENCENTRUM

Cursisten  
605

Contacturen cursussen  
14.824

Cursussen 
61

Deelnemers onderwijsprojecten en in wijken    6.801

Contacturen onderwijsprojecten en in wijken    8.310

Cultuurdagen voortgezet onderwijs         12

Kunst- en cultuurprojecten op maat        15

Deelnemers deskundigheidsbevordering      113

Contacturen deskundigheidsbevordering         443

2013 2014 2015 

Aantal deelnemers onderwijsprojecten en in wijken 

4.638 
6.581 6.801 
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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 .
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Soesterberg

Na de schrijfles heb ik de leerlingen meteen in groepjes

aan het werk gezet. Ze kunnen de stof direct inzetten bij het 

maken en regisseren van hun eigen korte film. De creatieve 

ideeën vloeien uit de pennen. Wat is het leuk om ze met 

een goed script te zien spelen!

In Soest. Where I was born. With my very first dance

teacher, Jeffrey Roberts. This is where I first learned

about Hip Hop Culture and where I started as a B-Boy at

8 years old… This man from KunstenCentrum Idea 

gave me that spark.

Wat een prachtige plek om te exposeren!

Kunst in Soesterberg , dat het CultuurPunt organiseert, 

is een zeer geslaagd evenement! 

We lenen al zo lang bij de kunstuitleen. 

Daarom kopen we nu met ons spaartegoed het werk dat boven 

onze bank hangt en waar we inmiddels zo aan gehecht zijn.

E-books vind ik super, ik gebruik ze gewoon op de laptop.

Ik heb al 3 mooie trillers gelezen. Heel handig als je

3 kleine kids hebt en een druk leven. Plus je hebt altijd

wat te lezen. Echt een uitkomst! Kids kijken tekenfilm

en mama leest een boek!

De keuze in kinderboeken vind ik geweldig. 

Zo kan ik mijn kinderen helpen met hun taalontwikkeling  

en kennis van de wereld om hen heen.

Het was weer genieten bij Theater Idea.

Leuk publiek en altijd een gastvrije ontvangst.

Volgend seizoen de volwassen voorstelling van

 De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween.


