
Publiek denkt mee over de bibliotheek van de toekomst 
Denktank en publiek bundelen krachten voor experimentele bibliotheek 
 
Welke rol speelt de bibliotheek in 2040 in onze samenleving? Om die vraag te beantwoorden heeft 
Probiblio, ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, samen met 
bibliotheken een denktank samengesteld van innovatieve denkers en gebruikers van de 
bibliotheek. Zij ontmoeten elkaar en het publiek tijdens diverse brainstormsessies en een landelijk 
event in Pakhuis De Zwijger op 28 maart 2022. De uitkomsten worden gepubliceerd in een pamflet 
voor de bibliotheeksector en vormen de basis voor een experimenteel programma met een 
laboratoriumbibliotheek.  
In haar column in De Volkskrant stelt schrijver en taalliefhebber Paulien Cornelisse: “De bibliotheek is 
uniek. Het is het enige gebouw in de publieke ruimte waar je geen geld hoeft uit te geven, en waar je 
ook geen religie wordt aangeboden. Laat het tot je doordringen: verder kost alles, álles, geld of 
toewijding. Daarnaast is de bibliotheek cultureel, maar toch voor iedereen.” We staan middenin een 
samenleving die steeds sneller verandert. Nu is het moment om na te denken over de toekomst van 
deze ontmoetingsplek. Hoe ziet die unieke publieke ruimte er over 20 jaar uit?  

Denksessies 

Over deze vraagt buigt zich de komende periode een speciaal samengestelde denktank, met de frisse 
blik van bevlogen, innovatiegerichte denkers als schrijfster Lara Nuberg en oprichter van 
Voordekunst.nl Roy Cremers. De denktank ontmoet elkaar tijdens diverse brainstormsessies; 
tegelijkertijd gaan verschillende lokale bibliotheken met hun publiek en vrijwilligers over de toekomst 
van de bibliotheek in gesprek. De denktank, bibliotheken en vooral de gebruikers van de bibliotheek 
komen samen tijdens een event in Pakhuis de Zwijger op maandag 28 maart. Iedereen is dan welkom 
om wensen en ideeën voor de bibliotheek van de toekomst te laten horen. 
 
Aanmelden voor dit event kan via de website van Pakhuis de Zwijger.  

Experiment voor de toekomst 

Alle input komt begin 2022 samen in een pamflet. Probiblio gaat met één van de ideeën 
experimenteren in een laboratoriumbibliotheek. Op de achtergrond van het hele project is een 
enthousiaste en kundige redactie van bibliotheekprofessionals actief.  

[voor de bibliotheekbranche] 

Binnen de bibliotheekwereld wordt er regelmatig gesproken over en gewerkt aan innovatie voor de 
bibliotheek op allerlei vlakken. Met het organiseren van deze denktanksessie en de uitkomsten wil 
Probiblio dit gesprek van nieuwe input voorzien en vooruitlopen op de wens om het publiek meer 
eigenaar te maken van de bibliotheek. Op naar een betekenisvolle bibliotheek in 2040! 

-------------------------------------------------------------- 

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Kijk op onze website of neem contact op met Marjolein Brood via MBrood@probiblio.nl of 06 40 64 
58 18. 

  

https://dezwijger.nl/programma/denk-mee-over-de-toekomst-van-de-bibliotheek-2
https://www.probiblio.nl/denktank-bibliotheek-van-de-toekomst
mailto:MBrood@probiblio.nl


Bijlage: Denktank ‘De bibliotheek van de toekomst’ 

• Lara Nuberg –  Schrijft, spreekt en maakt (audio)verhalen over koloniale geschiedenis en 
identiteit voor onder andere Het Parool, de Volkskrant en NPO Radio 1. Momenteel werkt ze 
bij Das Mag aan haar debuutroman. 

• Dick van Dijk – Creative director en head of programme bij Waag. Zijn rol bij Waag is het 
creëren van interactieve concepten, het strategisch inzetten van design research en het 
begeleiden van ontwikkelprojecten. 

• Christina Moreno – Voormalig advocaat en oprichter/CEO van She Matters, een stichting in 
Nederland die vluchtelingen en vrouwelijke migranten helpt hun kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen. Daarnaast faciliteren zij bij het opbouwen van een netwerk en het vinden van 
een baan. 

• Roy Cremers –  Oprichter en voormalig directeur van crowdfunding platform voordekunst. 
Momenteel zelfstandig creative consultant voor innovatie en dat wat publiek, kunst en 
cultuur met elkaar verbindt.  

• Deborah Nas – Deeltijdprofessor in ‘Strategic Design for Technology-based Innovation’ bij de 
TU Delft. Daarnaast spreker en adviseur over technologie en innovatie. 

• Sara Korving – Oud-voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en eerstejaars 
student politicologie. 

• Safiya Lal Mohamed – Voert haar afstudeerscript uit onder de vleugel van Ambitieuze 
Meisjes (AM). Ze strijdt voor de missie 'Gelijke representatie & doorbreken van 
genderstereotype beeldvorming'. 

Probiblio ondersteunt de bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland bij hun werk en zet zich in 
voor innovatie van lokale bibliotheken. Voor de bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de 
bibliotheek van de toekomst! 


