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“Binnen het cultuurplan zijn instellingen als Theater Zuidplein, Islemunda, Rotterdam 
Unlimited, het HipHopHuis en Grounds bekende voorbeelden van organisaties die door hun 
identiteit en werkwijze zijn gaan fungeren als het inclusieve geweten van cultureel 
Rotterdam; voorbeelden van het inclusieve geweten om op terug te kunnen vallen. De Raad 
roept de sector en het college op om de verantwoordelijkheid voor een inclusieve sector niet 
alleen bij bovenstaande instellingen te laten liggen, maar zelf de handschoen op te pakken. 
In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom inclusiviteit én het 
demografische gezicht van Rotterdam is de noodzaak daarvan een gegeven: de stad is al 
divers, nu de culturele sector nog.”  
 
Citaat uit het RRKC-advies over meer inclusiviteit in de sector (“De stad is meervoud. Oproep 
tot actie voor een inclusieve cultuursector” oktober 2018).  
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Opening Islemunda maart 2014 

 
 

 
Publiek Cultuurraad voor Ouderen 
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Rotterdams Wijktheater – Zomaar een straat 

 

    
 Kerstshow Theatergroep Mangrove met amateurspelers 
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Open Studio Live met amateurs uit de wijk 

 
 

 
Rondleiding voor het onderwijs 
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INLEIDING 
 
Islemunda; bruisend podium midden in gebied IJsselmonde 
 
Vanaf de opening in 2014 heeft Islemunda zich ingezet om de plek in IJsselmonde te zijn 
waar vóór, dóór en mét bewoners en samenwerkingspartners uit de wijk kunst en cultuur 
wordt geprogrammeerd, geproduceerd en gepresenteerd.  In vijf jaar tijd is het aantal 
activiteiten en bezoekers explosief gegroeid. 2018 sloot af met meer dan 100.000 bezoekers 
en 850 activiteiten in het hele gebouw, waarvan 26.000 bezoekers exclusief voor Islemunda. 
Een en ander werd gerealiseerd binnen budget en met een bescheiden staf van 5 fte. 
 
Participatie staat bij Islemunda centraal. Alle mensen uit de wijk kunnen onder deskundige 
begeleiding iets halen of brengen in Islemunda; iedereen is welkom om zijn of haar creatieve 
dromen waar te maken, te genieten van kunst, iets te leren of andere mensen te 
ontmoeten. De diversiteit van de wijkbewoners weerspiegelt zich in de diversiteit van de 
activiteiten en Islemunda faciliteert hen met technische kennis, passie voor de wijk en de 
kunsten en heel veel vrolijkheid.  
 
Islemunda werkt vraaggericht en wijkgericht. Islemunda boort nieuw publiek voor kunst & 
cultuur aan door samen te werken met partners uit Rotterdam-Zuid en uit het gebied 
IJsselmonde. Zij brengen programma en publiek mee naar ons podium. Voor de nieuwe 
generatie makers is Islemunda een springplank om onder professionele begeleiding zich te 
ontwikkelen en ervaring op te doen, en door te groeien naar grotere podia.  
 
Islemunda is van betekenis voor de hele stad en de culturele sector door de 
onderscheidende wijze waarop het podium programma maakt en publiek aantrekt. 
Inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit zitten in het DNA van Islemunda.  
 
Statutaire doelstelling 
 
Islemunda is een activiteit van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde. De stichting heeft 
een culturele ANBI-status. De statutaire doelstelling luidt: 
 
Het realiseren van een breed en divers kunst- en cultuuraanbod voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen, met name woonachtig in IJsselmonde; Het exploiteren van een 
theaterzaal, filmzaal, diverse multifunctionele ruimten en een horecavestiging;  
Het organiseren en doen organiseren van cursussen, bijeenkomsten, exposities en alle 
mogelijke activiteiten op het gebied van cultuur.  
  
Faciliteiten 
 
Islemunda, Podium van IJsselmonde omvat een vlakke vloer theaterzaal met tribune (119 
stoelen), een filmzaal (50 stoelen), 5 werkstudio’s, een foyer en een horecafunctie met 
terras (Brasserie op Zuid). In het pand aan de Herenwaard bevinden zich ook een filiaal van 
de Bibliotheek Rotterdam en de kantoren van het Rotterdams Wijktheater. Beide 
huisgenoten zijn ook inhoudelijke programmapartners.  
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MISSIE EN DOELSTELLINGEN 2020-2024 
 
Missie 
 
Islemunda is een culturele instelling in IJsselmonde die midden in de wijk en in het culturele 
leven staat. Ons podium brengt kunst en zet kunst in als middel. We willen mensen gelukkig 
maken met kunst, mensen zich laten verwonderen, verrassen, ontroeren, blij maken en ja, 
soms ook verwarren en ongemakkelijk laten voelen. We willen kunst inzetten zodat mensen 
zich kunnen ontwikkelen, elkaar ontmoeten, kunnen leren en de toon kunnen vinden 
waarop ze het leven tegemoet kunnen treden. We willen nieuwe makers ondersteunen in 
hun ontwikkeling door ze te faciliteren met ruimte, faciliteiten en kennis. Deze missie geven 
we vorm door een laagdrempelig, inclusief, vraaggericht en wijkgericht podium te zijn, waar 
participatie centraal staat. Het programma komt tot stand in samenwerking met vele 
uitlopende partners. Onze ambitie is om met onze manier van werken toonaangevend en 
inspirerend te zijn voor de hele stad en een bijdrage te leveren aan de inclusiviteit van de 
culturele sector. 
 
Doelstellingen 
 
Onze missie is vertaald naar 4 doelstellingen voor de periode 2020-2024.  
 
1. Passieve kunstbeoefening 

Islemunda is dé plek in IJsselmonde waar je kan genieten van theater, film, muziek, 
boeken en literatuur, spoken word en talkshows. Naar een voorstelling gaan is 
ontspannend en leuk, alleen of met vrienden, de ontmoeting (met kunst en elkaar) staat 
voorop. Islemunda programmeert, samen met haar partners, professionele en 
amateurvoorstellingen op het gebied van theater, muziek, film en spoken word. 
Islemunda programmeert en maakt passieve kunstbeleving mogelijk, zowel professioneel 
als amateur. 

 
2. Actieve kunstbeoefening 

Islemunda is dé plek in IJsselmonde waar we mensen een podium geven. Zelf spelen of 
zelf muziek maken is een manier om je te uiten en je goed te voelen. Islemunda 
faciliteert mensen om de stap naar het podium te maken. Of dat nu is door in onze 
samenwerking met het Rotterdams Wijktheater mee te doen aan Open Studio, of dat nu 
is door met je amateurvereniging onder professionele begeleiding je voorstelling over 
het voetlicht te brengen, je zelfgemaakte film te vertonen, of in een urban arts traject 
voor het eerst op een podium te staan; Islemunda faciliteert en maakt actieve 
kunstbeleving mogelijk, zowel professioneel als amateur. 

 
3. Cultuureducatie  

Islemunda is dé plek in IJsselmonde waar je iets kunt leren over of door kunst. Dat kan 
heel concreet met een voor- of nabespreking bij een theaterstuk of een film, of een 
speciaal geprogrammeerde voorstelling bij een bepaald thema (bijvoorbeeld een 
voorstelling in het kader van de jaarlijkse 4 mei viering), maar dat kan ook een langer 
lopend educatietraject zijn zoals we dat bijvoorbeeld uitvoeren in samenwerking met 
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Hofplein Theater voor LMC VMBO de Palmentuin of onze samenwerking op educatief 
gebied met VSO Herenwaard.  

 
4. Talentontwikkeling 

Islemunda is dé plek in IJsselmonde waar je je talenten kunt ontwikkelen. Samen met 
onze programmapartners en met het pilot programma IMPACT bieden we nieuwe 
kunstenaars een plek om hun talenten tot ontplooiing te brengen, hun skills aan te 
scherpen en hun toon te vinden om zich uit te drukken middels kunst. Nadrukkelijk 
richten wij ons ook op jonge mensen die niet van professionele (voor)opleidingen 
komen. Op Zuid vullen wij zo het gat tussen amateurs en professionals en zijn wij 
springplank en brug naar bijvoorbeeld Theater Zuidplein dat zich met haar werkplaats 
vooral richt op doorstroom van kunstenaars met een professionele opleiding. Islemunda 
is talentontwikkeling en maakplek voor de nieuwe generatie makers, met of zonder 
kunstvakopleiding.  

 
Meetbare doelstellingen 
 
Bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar het beoogde aantal activiteiten en bezoekers 
per jaar. In de periode 2020-2024 willen we toewerken naar jaarlijks: 
 

ü 600 gebruiksmomenten van de studio’s voor repetities en workshops 
ü 140 filmvoorstellingen van Cinema Islemunda en externe filmpartners 
ü 135 openbare voorstellingen / presentaties zoals theatervoorstellingen, concerten, 

literaire voordrachten, stand up comedy avonden. 
ü 25 educatieve activiteiten voor het onderwijs zoals rondleidingen en 

schoolvoorstellingen. 
ü 50 culturele en commerciële verhuringen zoals vergaderingen, banenmarkten, 

danslessen en theaterlessen. 
ü 30.000 bezoekers / deelnemers. 

 
Opgeteld gaat het om 950 activiteiten per jaar.  
 
 
DOELGROEPEN 
 
Inwoners van IJsselmonde 
 
Primaire doelgroep van Islemunda zijn inwoners van IJsselmonde, van jong tot oud, met 
uiteenlopende achtergronden, hoog en laag opgeleid. Voor hen ontwikkelen we samen met 
uiteenlopende partners een veelzijdig aanbod van activiteiten om van kunst te genieten, te 
leren en om zelf kunst te maken. Met een cultureel programma spelen we in op sociale 
behoeften in de wijk. We zijn in het gebied dé plek voor ontmoeting, beleving en 
uitwisseling. 
 
IJsselmonde is een stadsdeel, voormalige gemeente en voormalige deelgemeente in de  
Zuidoosthoek van de gemeente Rotterdam. Het gebied heeft 60.065 inwoners (2017) en 
bestaat uit vier buurten: Oud-IJsselmonde, Groot-IJsselmonde, Beverwaard en Lombardijen.  
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Het profiel van IJsselmonde is als volgt: 18% van de inwoners is jonger dan 15 jaar en 18% is 
ouder dan 65 jaar. De helft van de wijkbewoners heeft een migratieachtergrond. Ruim 53% 
van de huishoudens heeft een laag inkomen. Bijna de helft van de woningen betreft sociale 
huur.  
 
Uit publieksonderzoek1 van de Rotterdamse cultuursector (cultuurplaninstellingen) blijkt dat 
de IJsselmondenaren ver achterblijven ten opzichte van andere Rotterdammers qua 
cultuurparticipatie. Ze bezoeken bijna de helft minder cultuur dan de Rotterdammer 
gemiddeld. Dat wordt enerzijds verklaard door afstand tot het centrum en de ervaren 
drempel van de Maas. Anderzijds wonen in IJsselmonde relatief veel “Stedelijke 
Toekomstbouwers en “Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters”. Dat zijn de twee doelgroepen uit 
het Rotterdamse culturele doelgroepenmodel die het sterkst ondervertegenwoordigd zijn in 
het cultuurpubliek van de Rotterdamse cultuursector.  
 
De toevoegde waarde van Islemunda als lokale culturele instelling met een laagdrempelig en 
vraaggericht aanbod is het bereiken van juist die doelgroepen die nu nog weinig gebruik 
maken van de culturele voorzieningen van Rotterdam. Hiermee geven we nadrukkelijk 
invulling aan het thema inclusiviteit van het Rotterdamse cultuurbeleid.  
 
Nabijheid van het cultuuraanbod is voor de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters van belang om 
er gebruik van te maken. Deze groep is ook bereikbaar via welzijnsorganisaties. Voor de 
Stedelijke Toekomstbouwers is het samenkomen met buurtgenoten belangrijk. Ook zijn ze 
geïnteresseerd in minder traditioneel en meer cultureel divers aanbod. Ook daar liggen 
kansen voor Islemunda.  
 
Onder de primaire publieksdoelgroep vallen ook de onderwijsinstellingen in IJsselmonde. 
Samen met hen willen we de kinderen en jongeren uit IJsselmonde laten kennis maken met 
kunst & cultuur in alle facetten.   
 
Nieuwe generatie makers 
 
Een andere belangrijke doelgroep is de nieuwe generatie makers. Islemunda biedt een 
podium en werkplaats aan talenten uit de wijk en nieuwe makers uit Rotterdam-Zuid en 
andere delen van de stad. In Islemunda krijgen ze de kans om hun talent te ontwikkelen en 
podiumervaring op te doen. Het zijn jonge talenten en wat verder ontwikkelde makers met 
professionele ambities, die (nog) geen ingang vinden bij de gevestigde instellingen. Zij 
krijgen in Islemunda de ruimte om zich te ontwikkelen, zelfstandig of onder begeleiding, en 
te presenteren voor publiek. Veel van deze nieuwe makers brengen eigen vormen met zich 
mee, vaak actueel en multidisciplinair. Hiermee geven we nadrukkelijk invulling aan het 
uitgangspunt innovatie van het Rotterdamse cultuurbeleid. 
 
De nieuwe makers sluiten met hun aanbod juist aan bij behoeften van nieuwe 
publieksgroepen voor kunst & cultuur. Het zijn juist de publieksgroepen die 
ondervertegenwoordigd zijn in het huidige cultuurpubliek van Rotterdam, die zich 
aangetrokken voelen tot dit aanbod. Islemunda ontvangt ze met open armen. Hier gaat het 

                                                        
1 Dashboard cultuurpubliek op www.rotterdamfestivals.nl 
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publieksbereik van Islemunda dus verder dan IJsselmonde. We hebben daarom als podium 
betekenis voor de hele stad als het gaat om het verbreden en vergroten van het 
publieksbereik van de culturele sector.  
 
 
SPEERPUNTEN 2020-2024 
 
Voor de meerjarenbeleidsperiode 2020-2024 hebben we een aantal speerpunten 
geformuleerd. Per speerpunt geven we een aanzet voor hoe we dat de komende jaren willen 
gaan doen. 
 
1. Intensief en pro-actief samenwerken met programmapartners: 
- Verstevigen samenwerking met bestaande partners 
- Actief uitreiken naar nieuwe samenwerkingspartners in Rotterdam-Zuid en specifiek 

IJsselmonde, binnen en buiten het culturele domein  
- Meer begeleiding inzetten op programma van niet-professionele programmapartners 
- Samenwerking met Rotterdamse cultuurplaninstellingen2 (project: Samen naar een 

breder publieksbereik in IJsselmonde)  
- Aansluiting zoeken bij landelijke en stadsbrede thema’s / evenementen zoals 

Kinderboekenweek,  Songfestival, IFFR, Cinekid etc. 
 
2. Samenwerking met inwoners van IJsselmonde: 
- Experimenteren met programmering die tot stand komt in samenwerking met 

gebiedsbewoners  
- Uitbreiden van de inzet van vrijwilligers bij onze bedrijfsvoering (publieksbegeleiding, 

kassa, publiekswerving) 
- We willen het eigenaarschap van ons podium meer delen met onze omgeving 
 
3. Meer bekendheid en bereik in de wijk 
- De communicatie in het pand, aan de buitenzijde van het pand en in de wijk over (het 

programma van) Islemunda kan sterk verbeterd worden 
- Verbeteren kruisbestuiving tussen de partners in het pand 
 
4. Een wijkgericht aanbod actieve kunstbeoefening 
- Zorgen voor een breder en op de behoefte van de wijk afgestemd aanbod 

cultuureducatie in de vrijetijd 
- Meer ruimte voor informele cultuur in ons educatieve vrijetijdsaanbod 
 
5. Werkplaatsfunctie en podium voor nieuwe generatie makers 
- Actiever scouten van talent in de wijk voor maatwerk coaching en talentontwikkeling  
- Een laagdrempelig podium bieden aan amateur en semi-professionele kunstbeoefenaars 

en programmeurs 
- Via nieuwe makers regelingen ontwikkelingstraject(en) faciliteren voor nieuwe makers 
 

                                                        
2 Een groep cultuurplaninstellingen wil graag samen met culturele partners uit IJsselmonde en de cultuurscout 
onderzoeken of en hoe de cultuurparticipatie in het gebied kan worden verhoogd. Het idee is dat hiervoor een 
gezamenlijk meerjarig programma wordt ontwikkeld. Islemunda is betrokken bij dit initiatief. 
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6. Samenwerking met het onderwijs in IJsselmonde 
- Naast vaste samenwerkingsverbanden met VSO Herenwaard en VMBO PT010 ook 

andere po, vo en mbo scholen betrekken bij Islemunda (schoolvoorstellingen, 
rondleidingen, stageplaatsen, lessen etc) 

- Dé plek in IJsselmonde worden waar elk kind uit groep 8 zijn of haar eindmusical 
opvoert.  

 
7. Programmering in schoolvakanties 
- Naast de wekelijks kinderfilms op woensdagmiddag ook op andere dagen van de 

vakantieweek aanbod voor kinderen van de basisscholen in IJsselmonde; hierin 
samenwerken met Bibliotheek IJsselmonde. 

 
 
WERKWIJZE EN ACTIVITEITEN  
 
We zijn geen standaard theater dat voorstellingen boekt en daar publiek bij zoekt. Ons 
programma komt tot stand in samenwerking met onze omgeving en onze doelgroepen. We 
werken daarom zoveel mogelijk vraaggericht, wijkgericht en in samenwerking met 
programmapartners, wijkinitiatieven, wijkbewoners en nieuwe makers. Sommige 
programmapartners zijn professionele culturele instellingen zoals het Rotterdams 
Wijktheater, Theatergroep Mangrove, SKVR en de Telekids Musicalschool. Zij werken 
zelfstandig en weten zelf heel goed hun programma af te stemmen op de behoefte van de 
wijk en publiek uit te wijk te betrekken bij hun aanbod. Andere partners, zoals 
wijkinitiatieven, vaak georganiseerd door vrijwilligers, zijn minder professioneel en hebben 
daardoor veel meer begeleiding nodig van Islemunda om te komen tot een succesvol 
programma. Die begeleiding van Islemunda is breed: inhoudelijk, marketing & 
communicatie, productie, financieel. Het is daarom een intensieve manier van 
programmeren en publiekswerving. 
 
Interconnectiviteit is een vanzelfsprekend uitgangspunt voor Islemunda. We werken 
voortdurend met partners binnen en buiten de culturele sector intensief samen. Islemunda 
voert de regie op het programma, de communicatie, kaartverkoop en begeleidt en faciliteert 
de uitvoering van de activiteiten. Indien nodig draagt Islemunda bij aan de kosten van de 
programmapartners en/of deelt de inkomsten uit kaartverkoop. 
 
Openbare voorstellingen en presentaties 
 
In alle genres van de podiumkunsten (theater, muziek, dans, cross-over, urban, comedy, 
spoken word) presenteren we een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. Het zijn 
presentaties van professionals, van en met amateurs, van talenten uit de wijk, werk van 
nieuwe makers en try-outs van gevestigde namen. Dit gevarieerde aanbod komt vooral tot 
stand met uiteenlopende samenwerkingspartners zoals Rotterdams Wijktheater, 
Theatergroep Mangrove, Cultuurraad voor Ouderen, Productiehuis Flow, Stichting IMPACT-
DIY etc. We verwachten ook programma te kunnen bieden dat tot stand komt in 
samenwerking met een aantal Rotterdamse cultuurplaninstellingen, die zich graag willen 
verbinden met IJsselmonde. Rondom voorstellingen of films organiseren we educatieve 
activiteiten, zoals een inleiding of nabespreking met spelers of makers. 
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Islemunda zal ook zelf meer gaan initiëren en programmeren. We willen een laagdrempelig 
programma voor de foyer / brasserie ontwikkelen: Islemunda op Zondag. We willen in onze 
foyer, die een open verbinding heeft met Brasserie op Zuid en Bibliotheek IJsselmonde, een 
maandelijks programma op zondagmiddag presenteren, waarbij talenten uit de wijk zich 
kunnen presenteren aan hun buurtgenoten. Elke laatste zondag van de maand (tegelijkertijd 
met de koopzondag van het aangrenzende winkelcentrum Keizerswaard) kan iedereen die 
dat leuk vindt het pand binnenwandelen voor een kop koffie, een glaasje wijn én genieten 
van een podiumprogramma met lokale talenten op het gebied van muziek, literatuur en 
spoken word. 
 
Ook gaan we experimenteren met co-creatie met inwoners van IJsselmonde. Daarvoor 
hebben we het concept Islemunda Mijn Podium bedacht. Een middag- en/of avondvullend 
programma in (het hele pand van) Islemunda dat tot stand in samenwerking met 
wijkbewoners. Onder professionele begeleiding van Islemunda krijgen wijkbewoners een 
belangrijke rol in de programmering, aankleding en promotie van deze middag of avond.  
 
We zien graag mensen uit de wijk op ons podium. IJsselmondenaren op het podium zorgen 
voor IJsselmondenaren in de zaal en dat is precies wat we willen. Denk aan kinderen van 
groep 8 die hun eindmusical in Islemunda opvoeren, talenten van Open Studio die zich twee 
keer per jaar presenteren aan publiek, amateurspelers in voorstellingen van het Rotterdams 
Wijktheater en Theatergroep Mangrove en leerlingen van VSO Herenwaard die een 
dansvoorstelling opvoeren voor hun ouders.  
 
Openbare filmvoorstellingen 
 
Islemunda is een uniek lokaal filmhuis. Film is een substantieel onderdeel van ons 
programma. We programmeren onder de noemer Cinema Islemunda films voor kinderen op 
de woensdagmiddag en films voor volwassenen op donderdag, vrijdag en / of zaterdag 
middag/avond. Verder maandelijks op de donderdagmiddag films voor senioren (i.s.m. 
Stichting Samen010), filmvoorstellingen voor het onderwijs of een andere instelling en films 
van Stichting Westerbioscoop. Vaste filmprogrammeur van Cinema Islemunda is ouwe rot in 
het vak Ad van de Donk.  
 
Talentontwikkeling 
 
Bij Islemunda kun je je talenten in alle genres van de podiumkunsten ontwikkelen.  
Met name voor de bewoners van IJsselmonde hebben we wekelijks op dinsdagavond Open 
Studio. Tijdens Open Studio krijgen amateur muziek- en theaterbeoefenaars van alle 
leeftijden en met diverse achtergronden coaching van professionals. Het Open Studio team 
bestaat uit Marjet Roerink (algehele leiding en theaterlessen), Marlon Pichel (muzikale 
begeleiding), Donnie DuVall (muzikale begeleiding), Megan Davis (zangcoaching) en Marije 
Langhorst (theaterlessen). Tweemaal per jaar schitteren de talenten volop in de spotlights 
voor publiek in de theaterzaal van Islemunda, waarbij ook de presentatoren uit eigen stal 
gecoacht worden. Open Studio is ook een plek waar andere talent-initiatieven uit Zuid de 
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, zoals de jongerentalenten wedstrijden Sing off South 
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(3 edities), Southsidejam, zangstudio Nanda Akkerman, de Music Performance Club en de 
muzieklessen van Stichting De Vrolijkheid op het AZC in Beverwaard.  
 
Islemunda is ook de thuisbasis van het pilot programma IMPACT. IMPACT is er voor de 
nieuwe generatie creatieve makers met professionele ambities. Bij IMPACT ontwikkelen zij 
hun makerschap, voor en achter de schermen. Vanuit Islemunda biedt IMPACT werk- en 
presentatieruimte, coaching op maat, produceert nieuw werk en verbindt makers en het 
werkveld. Daarmee draagt IMPACT bij aan een inclusieve cultuursector in Rotterdam. 
IMPACT opereert financieel en inhoudelijk zelfstandig. Islemunda ondersteunt IMPACT met 
kantoorruimte, repetitieruimte, podiumfaciliteiten, back-off en kennis. Voor IMPACT is een 
stichting opgericht, Stichting IMPACT-DIY.  
 
Educatieve activiteiten voor en met het onderwijs in IJsselmonde  
 
We presenteren met partners zoals het Rotterdams Wijktheater en Theatergroep Mangrove 
schoolvoorstellingen voor kinderen en jongeren uit de wijk. We blijven samenwerken met 
VSO Herenwaard; leerlingen kunnen zich via een breed programma aan cultuureducatie-
activiteiten in Islemunda verder ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Met 
PT010, VMBO De Palmentuin voor Theater, gaan we een intensieve samenwerking aan om 
mede invulling te geven aan het curriculum van deze nieuwe opleiding. Met een off-stage en 
on-stage programma kan Islemunda hier een rol in spelen. 
 
De komende jaren willen we toewerken naar een nieuwe traditie in IJsselmonde, namelijk 
dat elk kind zijn basisschooltijd in IJsselmonde afsluit in Islemunda met de uitvoering van de 
musical van groep 8. Het is een mooie en doeltreffende manier om heel veel kinderen én 
heel veel volwassenen uit IJsselmonde te laten kennismaken met Islemunda. 
 
Studiogebruik 
 
De 5 studio’s worden het hele jaar door intensief gebruikt voor uiteenlopende activiteiten: 
danslessen, theaterlessen, voorstellingsrepetities, workshops, vergaderingen, fotoshoots 
etc. Intensieve gebruikers van de studio’s zijn de deelnemers van de wekelijkse Open Studio, 
de makers van IMPACT en de leerlingen van de Telekids Musicalschool. We zetten de 
studio’s soms zelf in als kleedruimte of artiestenfoyer.   
 
Culturele en commerciële verhuringen 
 
Islemunda heeft een trouwe groep huurders, die op regelmatige basis gebruik maken van de 
faciliteiten van het pand. De Gebiedscommissie IJsselmonde vergadert er elke maand en 
UWV en NPRZ organiseren banenmarkten en andersoortige bijeenkomsten. Regelmatig 
faciliteren we bijeenkomsten van het Maasstadziekenhuis en de gemeente Rotterdam. 
Steeds vaker krijgen we huuraanvragen van nieuwe partijen, die gecharmeerd zijn van de 
uitstekende faciliteiten van Islemunda.  
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Marketing & communicatie 
 
Door de manier van programmeren ligt de eerste verantwoordelijkheid voor 
publiekswerving bij de programmapartner. Deze partner brengt programma én publiek naar 
Islemunda. Uiteraard brengen we het aanbod onder de aandacht via onze eigen kanalen: 
website en sociale media.  
 
We willen de komende jaren ons verhaal en onze plek als culturele huiskamer van 
IJsselmonde beter onder de aandacht brengen in IJsselmonde. We gaan ervoor zorgen dat 
zowel in als aan de buitenzijde van ons gebouw veel beter zichtbaar wordt wat we zijn en 
wat er allemaal te doen is. Nu gebeurt dat te weinig. Ook willen we meer investeren in het 
verspreiden van onze agenda via huis-aan-huis kanalen en krijgt de website een upgrade.  
 
 

 
Voorzijde met terras en hoofdingang  
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ORGANISATIE 
 
Bestuur en team 
 
De Stichting Culturele Werkplaats IJsselmonde heeft een professioneel bestuur (vier leden) 
dat toeziet op het zo goed mogelijk naleven van de Governance Code Cultuur. We zijn 
voornemens om meer aandacht in onze externe verantwoording te besteden aan de manier 
waarop we de code toepassen. Dat geldt ook voor de Code Culturele Diversiteit. Voor 
Islemunda zijn diversiteit en inclusiviteit van programma, publiek, personeel en partners 
haast vanzelfsprekend vanwege onze missie en werkwijze. Desalniettemin is de Code 
Culturele Diversiteit ook voor Islemunda een belangrijke richtlijn die alle aandacht krijgt. We 
gaan ons inspannen om het bestuur uit te breiden met een lid, dat de nieuwe generatie 
makers representeert.  
 
Het bestuur functioneert op afstand en heeft haar taken en verantwoordelijkheden 
gedelegeerd aan een directeur. Het vaste team van Islemunda (totaal 5 fte) bestaat uit 6 
mensen: een directeur (1 fte), coördinator techniek & gebouwbeheer (0,89 fte), coördinator 
programma & publiek (0,89 fte), directie-assistent (0,89 fte), allround technicus, (0,67 fte) en 
assistent techniek & beheer (0,67 fte).   
 
De intensieve werkwijze van Islemunda (vraaggericht, wijkgericht, maatwerk) legt een groot 
beslag op de kleine personele organisatie. De grenzen van het team zijn eigenlijk allang 
bereikt. Daarom zetten we incidenteel op piekmomenten of voor concrete projecten zzp-ers 
in die ons ondersteunen op het gebied van bedrijfsleiding, productie, marketing, educatie en 
talentontwikkeling. Deze kosten van deze flexibele schil zitten in het activiteitenbudget. We 
zullen de komende jaren een goede balans moeten vinden tussen onze ambities aan de ene 
kant en de beschikbare middelen (budget, uren) aan de andere kant. Het zal ons dwingen 
om keuzes te maken en realistisch te zijn in wat uitvoerbaar en haalbaar is.   
 
Het hele team m.u.v. de directeur is via payroll vanuit het Werkgeversinstituut tot nu toe 
werkzaam bij Islemunda. Het voornemen is om de medewerkers per 1 september 2021 een 
dienstverband bij Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde aan te bieden en aansluiting te 
zoeken bij een passende CAO. Deze stap vloeit voort uit de Fair Practice Code. Islemunda 
onderschrijft deze code. Ondanks de kostenstijging die deze stap met zich mee zal brengen, 
hecht Islemunda veel waarde aan goed werkgeverschap en committeert zich op deze manier 
aan het vaste team.  
 
Islemunda heeft een vaste groep van 5 vrijwilligers, die bij openbare activiteiten 
ondersteuning bieden bij publieksbegeleiding, kassa en kaartcontrole. We zijn heel blij met 
deze betrokken buurtbewoners en gaan ons inspannen om de groep uit te breiden.   
Vrijwilligers zorgen voor binding met de wijk en verlagen de druk op het personeelsbudget. 
Islemunda is voor vrijwilligers een manier om hun talenten in te zetten, maatschappelijk 
mee te doen en een bijdrage te leveren.  
 
In 2020-2024 willen we ook een podium zijn waar leerlingen / studenten van uiteenlopende 
opleidingen werkervaring op kunnen doen. We creëren in ieder geval twee permanente 
stageplaatsen: één bij programma & publiek en één bij techniek & gebouw. Met PT010  
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(VMBO de Palmentuin voor Theater) werken we samen aan buitenschools onderwijs en 
praktijkervaring voor de leerlingen, zoals on stage als off-stage. Voor leerlingen van VSO 
Herenwaard creëren we leerwerktrajecten en stages in ons gebouw.    
 
Gebouw 
 
Het huurcontract van het pand loopt af op 1 december 2021. Gemeente Rotterdam is de 
huurder van het pand, Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde huurt op haar beurt weer 
van de gemeente. De Bibliotheek IJsselmonde, Brasserie op Zuid en het Rotterdams 
Wijktheater huren weer vierkante meters van Islemunda.  
 
De gemeente heeft de onderhandelingen voor de nieuwe huurperiode van 5 jaar met succes 
afgerond. De huurprijs is fors lager uitgevallen. Dat is gunstig, omdat met ingang van 2022 
de huursuppletie vervalt. De huurverlaging vangt echter maar voor een deel het verlies van 
deze suppletie op. Er komt extra druk op het binnenhalen van eigen inkomsten (verhuur, 
kaartverkoop, fondsenwerving). 
 
Islemunda is trots op de faciliteiten en ruimtes die zij tot haar beschikking heeft staan. 
Helaas is er wel een aantal verbeterpunten dat prioriteit moet krijgen. Regelmatig kampen 
we met lekkages en de klimaatinstallatie functioneert al vanaf het begin (2013) niet naar 
behoren. Ook de filmtechniek (blue ray) is verouderd. We gaan deze verbeterpunten serieus 
oppakken en hopen daarbij ook een beroep te kunnen doen op een bijdrage van de 
eigenaar. Een ander probleem waar we tegenaan lopen is te weinig kantoorruimte voor 
werkplekken. Een oplossing is nog niet voorhanden, maar we geven prioriteit aan het 
oplossen van dit probleem.   
 
Omgeving 
 
Helaas is de omgeving van ons gebouw minder aangenaam. Het lege plein aan de 
entreezijde van het pand kan een upgrade goed gebruiken, de leegstand van de omliggende 
bedrijfspanden is onwenselijk en een echte verbinding met Winkelcentrum Keizerswaard is 
er helaas niet. Ook het eigen terras van Islemunda / Brasserie op Zuid moet aangepakt 
worden, maar eigen middelen daarvoor ontbreken. Een verlevendiging en creatieve 
herontwikkeling van het hele gebied aan de voorzijde van Islemunda is zeer wenselijk en 
bevorderlijk voor dit deel van IJsselmonde. Het kan enorm bijdragen aan de 
ontmoetingsfunctie van het plein en van Islemunda. Wij denken uiteraard graag mee over 
deze gebiedsontwikkeling. 
 
  



 17 

BEGROTING 2020-2024 
 
De jaarbegroting van Islemunda bedraagt ruim 9 ton. In 2020 komt de dekking voor 76% van 
de Gemeente Rotterdam. De huursuppletie van de gemeente vervalt echter per 1 januari 
2022. Het verlies van dit substantiële bedrag kan voor een deel worden opgevangen door 
een verlaging van de huur. Islemunda zal meer eigen inkomsten moeten gaan genereren om 
dit verlies aan subsidie te compenseren.  
 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Subsidie 647.500 647.500 647.500 647.500 647.500 
Huursuppletie 103.000 103.000 0 0 0 
Fondsen 78.500 88.000 99.500 99.500 99.500 
Huurbijdragen partners 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

Incidentele verhuur 45.000 50.000 56.000 56.000 56.000 
Publieksinkomsten 15.000 17.500 20.000 20.000 20.000 

  984.000 1.001.000 918.000 918.000 918.000 
            
Personeel 298.000 310.000 310.000 310.000 310.000 
Huur 356.000 361.000 273.000 273.000 273.000 
Huisvesting 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 
Organisatie en kantoorkosten 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
Activiteiten en marketing 130.000 130.000 135.000 135.000 135.000 
Afschrijvingen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  984.000 1.001.000 918.000 918.000 918.000 
            
Saldo 0 0 0 0 0 

  
Percentage subsidie 76% 75% 71% 71% 71% 

 


