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WIJ ZIJN IDEA!
Mensen inspireren, dat is onze kracht!
Dat doen we door mooie verhalen in
onze boekencollectie te presenteren.
Door samen met heel veel partners
aan culturele projecten te werken.
Door mensen via cursussen nieuwe
kennis bij te brengen.
Wij zijn die plek in de samenleving
waar plaatsgenoten elkaar ontmoeten.
Waar mensen elkaar helpen en
stimuleren.
Idea is de grootste, maatschappelijke,
culturele organisatie in de gemeenten
Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist.
Een plek waar iedereen welkom is om
zich maatschappelijk en persoonlijk
verder te ontwikkelen.

2

www.ideacultuur.nl

WAAR STAAN WE VOOR?

WAT GAAT IDEA BEREIKEN?

Idea heeft zes bibliotheekvestigingen, een kunstencentrum,
een theater, een kunstuitleen, een cultuurpunt en een
volksuniversiteit.

Idea speelt proactief in op de grote veranderingen in de
maatschappij. Die veranderingen gaan ook steeds sneller.
In Nederland zijn 1,4 miljoen laaggeletterden en is 1 op de 4
mensen niet voldoende digitaal vaardig. Er zijn meer nieuwe
inwoners uit andere landen die het Nederlands niet helemaal
machtig zijn. Technische ontwikkelingen nemen toe. Het zijn
veranderingen die niet voor iedereen even makkelijk zijn. Samen
met haar partners gaat Idea daarom de kloof verkleinen tussen
mensen die alle veranderingen bijhouden en degenen die dit
niet kunnen. Dan kan iedereen mee blijven doen.

550.000 mensen bezoeken jaarlijks onze vestigingen;
30.000 mensen zijn lid van onze bibliotheken;
16.000 leerlingen in het onderwijs doen mee aan onze
activiteiten en lessen;
15.000 mensen bezoeken jaarlijks onze theatervoorstellingen;
1.500 mensen leren elke week iets nieuws op onze wekelijkse
cursussen.

ONZE MISSIE
Idea biedt kansen aan alle inwoners om volwaardig mee te
kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving.
Samen met partners in cultuur, onderwijs, zorg en welzijn
zorgen we ervoor dat iedereen zich in een veilige en vertrouwde
omgeving kan blijven ontwikkelen. Dat is de missie van Idea voor
de samenleving!

HOE GAAN WE DAT DOEN?
Dat doen we door iedereen in de gemeente te betrekken bij de
maatschappij en mensen zelfredzamer, vaardiger, creatiever en
betrokkener te maken. Door het bevorderen van lezen, taal, en
digitale vaardigheden. Door cultuureducatie en door te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van cultuur.

ONZE VISIE
We zijn er van overtuigd dat mensen door meedoen samen
verder komen. Het is daarom de ambitie van Idea om meer
mensen zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener te
maken. Dat geldt zowel voor de mensen in de gemeenten als
voor onze eigen medewerkers.

‘ Ik zet vaak een duimpje bij de foto van de
kleinkinderen. We tikken ook berichtjes
naar elkaar. En de tablet is ook een beeldtelefoon, dat skypen opent je wereld.’
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‘Idea is een stuk van mijn leven. Door het
enthousiasme van de docent leer je anders
kijken en verleg je echt je grenzen.’

WAT ZIJN ONZE DOELEN VOOR 2017 - 2020?

WAT BETEKENT DIT VOOR IDEA?

Idea wil meebewegen en meebouwen aan de veranderende
maatschappij. We worden een organisatie die nog beter aansluit
en antwoorden heeft op vragen uit de samenleving. Deze belangrijke rol als maatschappelijke en culturele instelling bouwen we
in de periode 2017 - 2020 verder uit aan de hand van vier pijlers:

Het wordt een spannende periode voor Idea. Het betekent keuzes
maken in wat we blijven aanbieden. Het betekent ambitieus
innoveren en nieuwe culturele activiteiten ontwikkelen. Het betekent maatwerk leveren en samenwerken met partners om zoveel
mogelijk mensen actief te laten meedoen in de wereld waarin
zij leven. Idea blijft aansluiten bij maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen. We spelen nog meer in op de vragen en doelen die
bezoekers, partners en gemeenten aan onze organisatie stellen.

Idea maakt mensen zelfredzamer
Wie zelfstandig zijn eigen leven kan leiden, kan beter voor
zichzelf en zijn naasten zorgen. Daarom versterkt Idea bij
meer mensen de basisvaardigheden, de taalvaardigheden,
de informatievaardigheden, de digitale vaardigheden en de
vaardigheden voor werk en inkomen.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
De wereld in verhalen

Idea maakt mensen vaardiger
Vaardigheden leiden tot meer kansen in de maatschappij.
Idea versterkt, naast de zelfredzaamheid ook de culturele
vaardigheden, de media vaardigheden en de creatieve
vaardigheden bij mensen.

Idea maakt mensen creatiever
Creatieve denkers bekijken zaken van een andere kant. Ze
kijken vaak naar wat er wel mogelijk is. Idea stimuleert
daarom creativiteit bij mensen, zodat het vermogen om
problemen op te lossen en om samen te werken groeit, en
sociale en culturele vaardigheden toenemen.

In welk onderwerp je ook geïnteresseerd bent, bij Bibliotheek
Idea vind je vrijwel altijd wat je zoekt!

Idea maakt mensen betrokkener

Iets nieuws leren

Onze ambitie is om meer mensen mee te laten doen aan de
maatschappij. Samen komen we verder. Idea creëert daarom
mogelijkheden en momenten waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Waar mensen verbindingen kunnen leggen.
We brengen de burgerparticipatie en cultuurparticipatie
naar een hoger niveau. Ook stimuleren we het debat.

Een trots en voldaan gevoel omdat je iets bijzonders kunt.
Extra energie omdat je iets nieuws kent. Mensen ontmoeten
inspireert en iets nieuws leren verrijkt het leven met mogelijkheden. Kunstencentrum, Bibliotheek en Volksuniversiteit
Idea verzorgen een uitgebreid aanbod van cursussen,
lezingen en workshops. Om iedereen aan al het moois te
laten meedoen dat het leven te bieden heeft. Van een
cursus Breakdance in Soest, een lezing van Griet op de Beeck
in Zeist tot een workshop Werken met de iPad in de Bilt!
Bekijk het brede aanbod op www.ideacultuur.nl.

‘ De drie VMBO klassen vonden de cultuurdag in het kunstencentrum met
stage combat, streetdance en theater erg leuk. Het concept werkt en levert
enthousiaste reacties op van de jongeren.’
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Ruim drie stapels boeken zo hoog als de Utrechtse Domtoren.
Zo groot is de collectie boeken, kranten en tijdschriften van
Bibliotheek Idea. Met prachtige verhalen waarmee je de
wereld ontdekt. Met groot letterboeken voor slechtzienden.
En met fantastische verhalenvertellers die elk luisterboek tot
leven brengen. Dat is nog niet alles, want we bieden ook
een grote hoeveelheid e-books en specifieke informatie uit
tientallen specialistische databanken. En wat dacht je van de
kunstcollectie met schilderijen, foto’s en beelden?

Dat ene waar je altijd al van droomde, daar kun je bij Idea aan
meedoen!

Digitaal sterker
Wie digitaal vaardig is, staat steviger in zijn schoenen.
Een adreswijziging doorgeven, internetbankieren, met DigiD
ondertekenen, een toeslag aanvragen of belastingaangifte
doen.
Steeds meer zaken worden digitaal geregeld en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Daardoor
ontstaan nieuwe mogelijkheden, maar voor inwoners die niet
digitaal vaardig zijn, geeft het onzekerheid. Daarom helpt
Idea deze mensen met programma’s als Digisterker.
Idea geeft iedereen digitale slagkracht door samen de online
wereld te verkennen.

‘ Na de boeken van Geert
de wereldpolitiek’

Mak begreep ik

5

Actief in de samenleving
Idea staat graag tussen de mensen. Daarom werken we
samen met partners in het sociaal domein. Dat leidt tot
bijzondere projecten met mooie resultaten. Projecten die de
integratie en verbinding bevorderen. Projecten waarmee we
de creativiteit stimuleren en de betrokkenheid vergroten.

‘ Nu weet ik ik wat de juf zegt. En weet ik of mijn
zoon zijn best doet op school. Soms is begrijpen
nog een beetje moeilijk. Dan zegt de juf het
in makkelijke woorden nog een keer'

Voorbeelden hiervan zijn Inloopspreekuren in Bunnik, ‘De Bilt
in debat’, ‘Kleurrijk Soest’, en de ‘Historische Doe-dag Zeist’.
Samenwerking is de sleutel tot deze projecten.
Samen verbinden we mensen met elkaar!

‘ Ik heb door mijn werk bij Texielatelier Reflavour
echt meer zelfvertrouwen gekregen.’

Nederlands leren
Wie goed Nederlands spreekt, leest en schrijft, kan gemakkelijker zijn weg vinden in de maatschappij. Taal is belangrijk, want taal heb je overal voor nodig. Daarom brengt Idea
via taalhuizen, taalpunten en taalcafés iedereen met een
taalachterstand naar een hoger niveau. Speciaal getrainde
vrijwilligers beantwoorden vragen over taal. Ze helpen leesen leerboeken uitzoeken en concrete stappen zetten. Alleen
door te doen, verbetert iemand zijn Nederlands. Maar dat
hoeft niet alleen.
Door samen erover te praten, door samen te oefenen en door
samen gezellig met anderen hardop te lezen, komt iedereen
verder.

Actief in het onderwijs
Kinderen hun creatieve kracht laten ontdekken en helpen
hun 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Dat is de reden
waarom Idea kinderen in aanraking brengt met lezen, kunst
en cultuur. Het draagt bij aan het leren samenwerken,
creatieve oplossingen vinden en communiceren. Dat doen we
via programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit in Soest
Zeist en door de Bibliotheek op School in Zeist.
Door dagelijks een kwartier te lezen leer je duizend woorden
per jaar.
Door kunst en cultuur ontwikkel je samen creatieve kracht.

Een podium bieden

Werk zoeken

Letterlijk en figuurlijk biedt Idea met haar theater in Soest
een podium aan kunstenaars en theatermakers. Opeens kijk
je met andere ogen naar een onderwerp dankzij een voorstelling in Theater Idea in Soest. Of kom je in contact met nieuwe
mensen. We bieden verassende voorstellingen van professionele artiesten voor jong en oud. Veel kinderen komen elk jaar
met de klas naar een jeugdvoorstelling. En groepen 8 kunnen
hun eindmusical net dat beetje extra geven dankzij de
speciale sfeer in ons theater.

Wie nu werkt zoekt, heeft nieuwe vaardigheden nodig door
de digitalisering. Werk dat iemand pas krijgt wanneer hij of
zij zich op creatieve wijze onderscheidt van andere sollicitanten. Idea verbetert daarom de digitale vaardigheden van
werkzoekenden. We wijzen ze online de weg en leren hen
veel gebruikte kantoorprogramma’s zoals Word en Excel te
hanteren. Om elkaar te inspireren en van anderen te leren
houdt Idea ontmoetingsmomenten zoals de ‘Walk & Talk'
bijeenkomsten. Hier kunnen werkzoekenden ervaringen
delen, brainstormen over creatief solliciteren, contacten
leggen en elkaar suggesties geven.

Van amateur tot professional, ze staan allemaal bij ons op de
bühne.

Samen zorgen we dat werkzoekenden die ene leuke uitdagende
baan vinden!

‘ Dit is de mooiste voorstelling die ik ooit
met de klas heb gezien.’

EN WE DOEN NOG VEEL MEER!
Alleen is dat simpelweg teveel om hier allemaal op te noemen.
Daarom verwijzen we je hiervoor graag naar onze website
www.ideacultuur.nl.

MET ELKAAR
We maken een bijzondere reis waarin we gezamenlijke ambities
realiseren. Een reis vol innovatie, vol vooruitgang en vol uit
dagingen. We zijn al onderweg, want recent realiseerden we
nieuwe projecten als Robokids, Mediawijsheid voor leerkrachten,
de Zomerkunstweek en de Buurtsportcoach. Dit is pas het begin.
Idea gaat nog veel meer activiteiten ontwikkelen. Dat doen
we samen met onze partners. Zo denken we bijvoorbeeld aan
voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwkomers in de gemeente,
aan themabijeenkomsten over opvoeding en aan dagbesteding.

MEEPRATEN?
Wil je meepraten of heb je zelf een goed idee? Geef je dan op
voor het klantenpanel via klantenpanel@ideacultuur.nl en doe
met ons mee. Je betrokkenheid waarderen we zeer.

SAMEN KOMEN WE VERDER.
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