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Presentatie: Marian Buvelôt en Heidi Dijkstra

Probiblio Digitale Projectendag 25 juni 2020

Presentator
Presentatienotities
René stelt Marian en Heidi voor. Legt rolverdeling, opzet presentatie uit.  Er staan dan 3 schermen op MS Teams aan: Marian, Heidi en René



Huis van Eemnes
is dé laagdrempelige  
ontmoetingsplek van,
voor en door alle 
Eemnessers, waar 
iedereen welkom is  
voor het deelnemen 
en actief bijdragen aan 
georganiseerde en 
spontane activiteiten 
op gebied van 
educatie, informatie, 
sport, cultuur, 
recreatie, welzijn en  
participatie.

Presentator
Presentatienotities
Rene geeft het woord aan Marian



DE BIBLIOTHEEK 
GOOI EN MEER

Presentator
Presentatienotities
Marian. René geeft het woord aan Marian, voor de bredere context van de bibliotheekorganisatie iha. Toelichting:- Hoe zijn jullie qua beleid georganiseerd? 3 pijlers: ondersteunen van basisvaardigheden; een leven lang leren; meedoen en ontmoeten. Naast de pijlers waar de bibliotheek op drijft, zeg maar. - Factsheet is van 2019: graag de high lights (rondom de centrale icoon en misschien wat mooie aspecten bij de andere icoontjes).- Wat is HET succes van 2019 dat je raag wil delen? Bruggetje: we zoomen wat in richting Eemnes. En dan naar de volgende sheet. 



WELKOM IN 
EEMNES 

sinds 1269
• Bijna 10.000 inwoners

• Stadsrechten; Eemnes-Binnen en 

Eemnes-Buiten

• Bereikbaarheid is goed

• Bibliotheek voorheen solitair

Presentator
Presentatienotities
MarianVraag: Kun je ons meenemen in de gemeente Eemnes? 



HUIS VAN 
EEMNES: 
MULTI
FUNCTIONEEL 
& FLEXIBEL



HIGH 
LIGHTS • Nieuwbouw MFA aan bestaande sportvelden

• Investering €14,1 mio (gemeente Eemnes)

• 10-jarige ontwikkeling 

• Ontwerp: MoederscheimMoonen en Aat Vos

• Gebouw 6.200 m2, gedeelde ruimte / 

huiskamer 1.000 m2

• Duurzaam & CO2 neutraal

• Leerwerkhuis

Presentator
Presentatienotities
MarianExtra vragen: Hoeveel m2 neemt bibliotheek in?



BUITEN 
& 
BINNEN

Presentator
Presentatienotities
We gaan richting heidi



KENMERKEN 
HUIS VAN 
EEMNES

• Bibliotheek: 5 betaalde pt en ft krachten

• 2019: < 2.400 leden, 30.500 bezoekers.  In 

februari 2020: < 10.000 bezoekers

• Huiskamer van Eemnes, 8 deelbare zalen

• Sportzaal, buitensport, theaterzaal, 

bibliotheek, IDO,  scholen, muziek, horeca

• Openingstijden bibliotheek                        > 

verdrievoudigd (incl. onbemand)

Presentator
Presentatienotities
HeidiExtra vragen:- Hoeveel boekenkasten hebben jullie staan? (collectie) Of wellicht: hoeveel banden?- Hoe ziet de collectie eruit? (welke doelgroepen)



SAMEN & 
GEZAMENLIJKE 
PROGRAMMERING 

Presentator
Presentatienotities
Heidi.6 clusters aan inhoudekijke ambities.



BIEBLAB & 
WERK-
PLEKKEN 

Presentator
Presentatienotities
Heidi



SUCCES-
FACTOREN

• Eén ingang (alle gasten langs de bar)

• Vanuit centraal alle functies zichtbaar

• Gezamenlijke missie/visie

• Programmering startte T-1

• Participatie met inwoners en gebruikers

• Door hospitality-benadering langer 

verblijf

• Andere, nieuwe doelgroepen voor 

bibliotheek

Presentator
Presentatienotities
Heidi & Marian



MULTI
FUNCTIONELE 
ZALEN 



• Vanaf dag één blijvende aandacht voor 

samenwerking, begrip voor elkaar

• Trekt vrijwilligers aan, maar stoot ook af

• Organiseer snel passievolle kartrekkers

• Goede horeca, goede interieurleverancier

• Balans tussen stilte en reuring

• Zet vooraf alles zwart-op-wit (vooral taken 

en verantwoordelijkheden) 

• Lange adem, heb aandacht voor ’t 

bestaande

LESSONS 
LEARNED / 
VALKUILEN

Presentator
Presentatienotities
Heidi & Marian



LEESPLEZIER
& EDUCATIE



TO DO & 
AMBITIES • Ontwikkelen sociaal domein

• Succesvolle programmering (alle 

disciplines) + goede communicatie

• Cross selling door partners

• Doorontwikkelen Leerwerkhuis

• Ondernemerschap en kwaliteitsverbetering

• Participatie met Eemnessers

• Ontwikkelen Third Place

Presentator
Presentatienotities
Heidi en Marian



NOMINATIE 
VOOR …

Presentator
Presentatienotities
Heidi en Marian
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