Aanbevelingen de Blauwe Kamer
Jacoline de Heer
Wat is er veranderd door de Blauwe Kamer?
1. Imago Stadsbibliotheek is verbeterd. Veel publiciteit.
2. Aanbod gericht op breder publiek, niet alleen literaire lezer.
3. Geprogrammeerd in doorlopende series, minder losse activiteiten. CPNB niet meer leidend.
4. Activiteiten voor kinderen: taal / digitaal / wetenschap. CoderDojo.
5. De Blauwe Kamer fungeert als Stadslab.
6. Burger/vereniging die iets wil is meer aanzet om zelf te organiseren
7. De programmering richt zich op de actualiteit. Inspiratieplek.
Lessons learned/Aanbevelingen
1. Creëer een duidelijke fysieke plek in de bibliotheek om te ontmoeten & kennis te delen.
2. Maak het kenbaar, nodig uit! Bouw aan een (online) community. Maak zichtbaar via social media.
3. Wees een ondernemende verbinder die midden in de lokale samenleving staat: voelsprieten –
mensenmens – open houding – durf – creatief
4. Programmeer actief voor kwetsbare/moeilijk bereikbare groepen. Biedt ruimte aan actieve
burgers voor eigen initiatief. Probeer deze twee groepen te verbinden.
5. Maak jouw zoektocht ook die van het publiek. Ontwikkel samen met de lokale community een
bottom up programmering.
6. Ga in gesprek met deelnemers. Peil hun behoeftes/talenten. Verbind ze van de ene activiteit naar
de andere. Zorg dat je aanwezig bent in de bibliotheek.
7. Zorg dat je altijd op de hoogte bent van de lokale actualiteit. Zorg dat je aanwezig bent bij
belangrijke lokale netwerkbijeenkomsten. Community librarian/ aanspreekpunt/ gezicht van de
bibliotheek.
8. Zorg voor een doe-mentaliteit, gewoon beginnen!
9. Programmeer actief voor kwetsbare/moeilijk bereikbare groepen. Biedt ruimte aan actieve
burgers voor eigen initiatief. Probeer deze twee groepen te verbinden.
11. Het gebruik van een maandflyer werkt goed, zowel intern als extern. Pak voor de communicatie
alle kanalen: krant, social media, flyer, website, nieuwsbrief. Afhankelijk van de doelgroep kun je wel
accent leggen op een bepaald medium.
12. Als een belangrijke partner wil samenwerken, zorg dat je snel tot concrete afspraken komt.
-Waar zit de lokale ‘energie’?
Welke enthousiaste lokale groepen mensen zijn snel en makkelijk in beweging te krijgen? Met welke
groepen/instellingen/verenigingen die erg actief zijn zou je samen kunnen werken? Als je samen met
hen iets organiseert krijg je makkelijk een nieuw publiek binnen en het een leidt vaak weer tot het
ander.
-Welke lokale maatschappelijke partners zijn er?
Welke lokale partners kun je een keer uitnodigen om in de bibliotheek voorlichting te geven over
gezondheid, welzijn, werk, opvoeding, welbevinden, ouder worden etc.
Let op dat je niet hun werk gaat overnemen met je programmering. Bezoekers kunnen kennis maken
met een bepaald onderwerp in de bibliotheek en daarna weer doorverwezen worden.
-Welke interessante mensen wonen er in jouw gemeente?
Welke individuen wonen er in je gemeente die een interessant verhaal te vertellen hebben?
Denk aan journalist lokale krant, wijkagent, huisarts, boswachter etc. Ideeën kun je vaak halen uit de
lokale kranten. Vervolgens nodig je ze uit voor Koffie met.

-Wat speelt er in de actualiteit?
Zowel landelijk als lokaal. Welke vraagstukken m.b.t. politiek en maatschappij spelen er? Wie zou je
kunnen uitnodigen om dit thema te duiden?
-Past de activiteit in het totaalplaatje?
Kijk naar je maandkalender/jaarkalender, is er voor elk wat wils? Komen er verschillende doelgroep
aan bod? Richt het zich op verschillende interesses?
Kan ik de activiteit opnemen in een bepaalde reeks?
-Zit ik hier mee niet te veel op het gebied van een andere lokale instelling?
In gemeentes waar een theater of bioscoop is zou ik bijvoorbeeld niet zo snel theatervoorstellingen
of films gaan programmeren.
-Tip voor jongerenprogrammering
Ga eens in gesprek met een groepje jongeren, vraag wat zij zelf willen. Werk samen met het lokale
jongerenwerk. Kijk ook eens naar wat de NJR (landelijk jongeren netwerk) allemaal te bieden heeft:
http://www.njr.nl/watwijdoen/
-Tip voor kinderprogrammering
Welke kinderactiviteiten horen nu echt bij de bibliotheek? Binnen de kinderactiviteiten hou ik altijd
voor mezelf 3 thema’s aan: taal, digitaal en wetenschap. Probeer te zorgen dat ze allemaal
afwisselend aan bod komen (gecombineerd kan soms ook). Zorg dat de activiteit naast fun ook altijd
leerzaam is en dat een of meerdere 21 century skills in de activiteit verwerkt zitten.

