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en Story Event  
Building

Wat is een beleidsdebat?

Wat
Beleidsdebat 
Thema
de Bibliotheek en Story Event Building
Datum
10 december 2019, 15.00-17.00 uur 
Locatie
Bibliotheek Capelle Centrum (Stadhuisplein 39, Capelle  
aan den IJssel). 1e etage, ‘tussen de boeken en publiek’

Meer info of aanmelden:
René Kronenberg 
06 22 22 47 91 
rkronenberg@probiblio. nl

Een beleidsdebat met Kiki Kolarevic (aan de hand van haar  
rapport) en reacties van Rachid Benhammou (cultureel  
ondernemer en freelance journalist; ruim 10 jaar actief met 
event- en festivalorganisatie in o.a. Rotterdam), Resy Oonk 
(PR/Communicatie binnen Bibliotheek Oost-Achterhoek,  
tevens Teamleider Landelijk Social Media Team de  
Bibliotheek binnen de Koninklijke Bibliotheek; organiseert 
de bibliotheek op het festival de Zwarte Cross)

Het thema van het beleidsdebat op 10 december 
2019 is de bibliotheek en outdoor events. In  
co-creatie met bibliotheken is binnen Probiblio 
een innovatieproces op gang gebracht onder de 
noemer De Nieuwe Leest. 

Innovatieproces De Nieuwe Leest  
is een aanpak van Probiblio en diverse biblio-
theekinnovators in Zuid- en Noord-Holland die in 
een proces van Estafette Thinking new business 
voor bibliotheken genereren. De Nieuwe Leest 
leidt uiteindelijk tot nieuwe ideeën en concepten, 
wellicht nieuwe business cases, waar bibliotheken 
hun voordeel mee kunnen doen. Recent heeft 
het Estafette Thinking geleid tot het idee dat de 
sector zich meer zou moeten inlaten met outdoor 
events en festivals.  

Indoor organiseren reeds veel bibliotheken 
event-achtige activiteiten, outdoor (lees: búiten 
de bibliotheek) is dat nog wat beperkt. Story 
telling, themaparken, nieuwe kennis maken 

en kennismaken… het heeft in dat proces 
van Estafette Thinking geleid tot een recent 
onderzoek en advies over Story Event Building 
voor de bibliotheek, uitgevoerd door Kiki 
Kolarevic van Breda University (NHTV). Kiki heeft 
dit onderzoek en advies in zomer/najaar 2019 
uitgevoerd als afstudeerproject van de Studie 
International Leisure & Event Management.  

Is er behoefte aan ‘bibliotheekevenementen’ 
onder doelgroepen, bij bibliothekencollega’s zélf 
en bij potentiële partners om als bibliotheek 
actief te zijn met outdoor events? Waar liggen  
de kansen, hoe kijkt onze ‘fan doelgroep’ (ouders 
met kinderen van 6-12 jaar) ernaar?  
En hoe bouw je als bibliotheek zoiets als een 
outdoor event/festival op? En is er een nieuwe 
business case van te maken? 

Een beleidsdebat voor bibliotheekexperts 
(programmeurs, activiteiten-goeroes, etc.) en 
experts vanuit de festivalsector.

Het beleidsdebat is een sterk inhoudgedreven debat met experts en deskundigen, waarmee het beleid 
over een speciaal thema vanuit verschillende invalshoeken kan worden aangescherpt. Het beleidsdebat 
wordt ook wel eens een expertdebat genoemd. Verkennen, onderzoeken en verklaren staat in dit debat 
centraal, minder het elkaar overtuigen, aftroeven en framen.

Het doel van een beleidsdebat is het gezamenlijk 
verhelderen van de thematiek rondom een 
debatonderwerp en vanuit daar te werken aan 
nieuwe inzichten voor beleid. Het is een breed 
gedragen debatvorm: er wordt zelfs jaarlijks een 
Nederlands Kampioenschap beleidsdebatteren 
georganiseerd (zie www.beleidsdebatteren.nl).

Het beleidsdebat in de lokale bibliotheek 
kan worden ingezet als participatief 
beleidsinstrument voor organisaties. Het is een 
kans voor de bibliotheek om zich te profileren 

als een bepaald soort Huis van de Democratie, 
waarin participatie, ontwikkeling en emancipatie 
van burgers centraal staat.  
Het is ook een kans om je als bibliotheek richting 
klanten en opdrachtgevers te positioneren als 
professioneel podium op een centrale plek, 
waarin het debat wordt geëntameerd en kennis 
wordt opgedaan en uitgewisseld. Soms heel 
laagdrempelig in een publieksdebat voor ‘de 
gewone burger’, maar soms dus ook met een 
beleidsdebat voor deskundigen (op uitnodiging) 
in opdracht.

Liggen er kansen voor de Bibliotheek op het terrein  
van events en festivals? Kom ook en praat mee!
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Debatgasten
Kiki Kolarevic
Rachid Benhammou
Resy Oonk
e.v.a. 

Debatleiders
Bram van Reeuwijk 
René Kronenberg
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