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In zekere zin borduurt deze uitgave voort op een  
onderzoek dat in 2014 werd verricht naar  
Bibliotheekvoorzieningen: de Bibliotheek dichtbij. 
De ondertitel van het rapport luidde: 
“Innovatie in kleinschalig Bibliotheekwerk.  
Aanbevelingen voor en voorbeelden van  
kostenefficiënte vernieuwende Bibliotheek- 
voorzieningen voor dorpen en stadswijken.”

Vier voorbeelden uit 2014 worden nu opnieuw  
bekeken. We hebben gevraagd welke vorm de Biblio-
theekvoorziening nu heeft en wat er in de tussentijd 
is veranderd. Daarnaast bevat dit stuk een aantal 
uitgebreide voorbeelden (Pijnacker, Hoek van  
Holland), waarbij de verantwoordelijke managers 
van deze locaties zijn geïnterviewd. 

In totaal vind je 21 voorbeelden die de Bibliotheek 
kunnen helpen bij het bieden van nieuwe dienst-
verlening en het vormgeven van het toekomstig, 
wellicht 21e-eeuwse Bibliotheekwerk. Het zijn 
voorbeelden in een snel veranderende wereld van 
vele soorten voorzieningen, verschijningsvormen en 
(programmatische) oplossingen.

De uitgelichte praktijkvoorbeelden laten zien hoe  
de Bibliotheek dichterbij kan worden gebracht.  
De voorbeelden zijn divers en kort. Het gaat om 
bestaande voorbeelden of projecten die inmiddels 
gestopt zijn. En om ideeën die nog niet uitgevoerd 
zijn, maar wellicht inspiratie kunnen brengen bij het 
zoeken naar de juiste Bibliotheekvorm.  
Tussendoor geven we je wat tips mee bij enkele 

inspiratievoorbeelden, tot besluit vind je in deze 
uitgave een lijst van algemene inspiraties en to do’s. 
Onder elk voorbeeld staan iconen die aangeven wat 
het aandeel is qua bezetting, vrijwilligers, uitleen en 
kosten.

Voor wie?
Deze uitgave is bedoeld voor mensen in de Biblio-
theeksector die nadenken over het inzetten van 
nieuwe Bibliotheekvormen, passende voorzieningen, 
moderne Bibliotheekoplossingen, aantrekkelijke 
(rand)programmering. Zoals directeuren, bestuur-
ders en (innovatie)managers binnen de Bibliotheek.
Dit document is dus ter inspiratie. De lokale situatie 
is bij elke Bibliotheek en in elke gemeente weer net 
even anders; het is een mooie start van waaruit je 
kunt nadenken. En…hopelijk vind je in dit document 
inspirerende voorbeelden waar je je voordeel mee 
kunt doen!

We staan je graag bij 
We adviseren en helpen je graag verder bij het 
uitwerken en het nemen van beslissingen over de 
te kiezen innovatie. Neem hiervoor gerust contact 
op met ProBiblio. Het tegenovergestelde geldt ook: 
wil je óns inspireren met mooie concepten, dan 
we vernemen het graag. En wil je meer weten over 
de voorbeelden uit dit boekje, dan verwijzen wij je 
graag door naar de juiste persoon.

Alek Dabrowski, Peter Spuij en René Kronenberg

Hoofddorp, mei 2018

Inleiding

De Bibliotheek Dichterbij
21 inspirerende voorbeelden van innovatieve  
Bibliotheekvormen

In de Bibliotheeksector wordt steeds gezocht naar creatieve en innovatieve 
manieren om de Bibliotheek dichterbij bewoners te brengen. In deze uitgave 
vind je 21 inspirerende voorbeelden. De voorbeelden zijn divers en doen 
recht aan de variatie in de branche. Het biedt praktische en bruikbare tips 
om zelf mee aan de slag te gaan en helpt je om de vertaalslag te maken naar 
de eigen situatie. 
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Hoe intensief de bezetting is: 
van onbemand tot alleen kunnen functioneren 

met volledige bezetting. Hoe meer oranje  
hoe meer personele bezetting.

De mate waarin de uitleenfunctie onderdeel  
is van dit voorbeeld: van geheel ontbreken 

van de leenfunctie (grijs) tot uitsluitend  
aanbieden van de leenfunctie (oranje). 

Hoe groot de inzet van vrijwilligers is: 
van geheel zonder vrijwilligers (grijs) 
tot een bezetting die volledig bestaat 

uit vrijwilligers (oranje).

Een globale beoordeling van hoeveel  
investerings- en beheerskosten het vergt om  

de voorziening op te zetten en te onderhouden.  
Hoe meer oranje hoe hoger de kosten. 

Iconische beoordeling
Bij elk inspiratievoorbeeld staan iconen, die aangeven hoe groot het  
aandeel is op een aantal onderwerpen:

BEZETTING VRIJWILLIGERS

KOSTENUITLEEN
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Proeftuin Maasdijk: 
beproefd en verbeterd

Al in 2006 werd Bibliotheek Westland geconfronteerd met forse  
bezuinigingen. Hierdoor werd men gedwongen om twee kleine filialen 
in Maasdijk en Honselersdijk te sluiten. 

Als vervanging wilde men aanvankelijk een kleine 
vestiging aanhaken bij een school. Door omstan-
digheden kon dit geen doorgang vinden en werd 
gekozen voor een standalone vestiging in de vorm 
van een Servicepunt met minder m2, dus goedkoper 
met een aangepaste formule. Het nieuwe Service-
punt moest ook voordelen bieden, vandaar de naam 
Servicepluspunt (zie: de Bibliotheek dichtbij, 2014).

Huidige situatie:
De tijden staan niet stil, ook in Maasdijk niet. Het 
Servicepluspunt bestaat niet meer. De Bibliotheek-
vestiging is vorig jaar zomer verhuisd naar de 
overkant en zit nu samen met de Westlandse Wel-
zijnsorganisatie Vitis in het multifunctionele pand 
De Prinsenhof. Vitis is de eigenaar en de Bibliotheek 
woont tegen prettige voorwaarden in. Op allerlei ge-
bieden werkt de Bibliotheek nauw samen met Vitis. 
Er zijn diverse gezamenlijke activiteiten.
Het is nu een buurtcentrum met een Bibliotheek-
voorziening. Dit is in opzet een win-winsituatie: de 
Prinsenhof, en dus ook de Bibliotheek, zijn op alle 
werkdagen geopend van 9-17 uur. Op vrijdagavond 
en zaterdagochtend is de Bibliotheek geopend. In 
totaal zijn er 44 openingsuren voor de Bibliotheek. 
Het publiek heeft dan vrij toegang en kan eenvoudig 
lenen en inleveren met behulp van de Selfservice. Zij 
kunnen ook gebruik maken van de leestafel. Op een 
beperkt aantal uren (10) zijn er vrijwilligers aanwezig 
voor specifieke taken, ledenadministratie en klan-
tenservice.

Recente ontwikkelingen:
•  De collectie is momenteel ca. 4.600 exemplaren, 

hetzelfde als vorig jaar. Er was na de verhuizing 
voldoende ruimte om de hele bestaande collectie 
te kunnen plaatsen. Momenteel ligt, nog meer dan 
voorheen, de nadruk op (meerdere exemplaren 
van) actuele en populaire titels.

•  Het aantal ingeschreven leden is sinds vorig jaar 
redelijk stabiel (iets stijgend).

•  Het aantal bezoekers is duidelijk gestegen als  
gevolg van het enorm toegenomen aantal  
openingsuren.

•  Het aantal uitleningen is ongeveer hetzelfde  
gebleven.
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Specifieke tips:
•  Zorg dat het servicepunt aansluit bij een in-

stelling in de gemeente. Dit vergroot de kans 
van slagen;

•  Werk (programmatisch) samen met bijvoor-
beeld een welzijnsorganisatie. Dat biedt veel 
voordelen: meer publiek, meer samenwerking 
en gedeelde (dus vaak minder) kosten.

•  Zorg dat je als Bibliotheek zichtbaar blijft en 
dat je de meerwaarde van de Bibliotheek goed 
kunt definiëren.

Link: Steunpunt Maasdijk

Maasdijk is nu een proeftuin voor het hele Westland. 
De huisvestingskosten zijn lager door de inwoning en 
de vestiging is veel langer open. Vitis is een hele be-
langrijke instelling in het Westland, omdat de focus 
bij de gemeente vooral op welzijn ligt. Vitis is bijna 
een gemeentelijk uitvoeringsorgaan en in zekere zin 
een verlengstuk van overheidsbeleid. Daarbij aanha-
ken is voor de Bibliotheek van  
essentieel belang. De samenwerking en de geza- 
menlijke programmering(activiteiten) betekent  
voor de Bibliotheek dat zij gezien wordt door de 
gemeente en dat zij hierdoor nu in de haarvaten van 
de samenleving geworteld zijn. 

Samenwerking op het terrein van welzijn is een 
rode draad door de hele Bibliotheekorganisatie, 
maar dat wil niet zeggen dat het overal op dezelfde 
manier wordt ingevuld. Dat verschilt per situatie en 
wordt lokaal bepaald. Zo is men in Honselersdijk 
en Kwintsheul (tot 5.000 inwoners) met de Biblio-
theek ingetrokken bij een school met een focus op 
de jeugd, omdat dit hier meer voor de hand lag. 
Voortschrijdend inzicht wil zeggen dat Bibliotheek 
Westland steeds zoekt naar samenwerking met haar 
omgeving en dus een win-winsituatie creëert.

1

https://www.bibliotheekwestland.nl/openingstijden/detail.199802.html/steunpunt-maasdijk/


De Bibliotheek Dichterbij 8

2
Bibliotheekboekenkast 

in de buitenruimte



De Bibliotheek Dichterbij 9

2

BEZETTING VRIJWILLIGERS KOSTENUITLEEN

Bibliotheekboekenkast  
in de buitenruimte

De Bibliotheek van Tel Aviv is in 2009 gestart met The Garden Library, een  
“Bibliotheek in de buitenruimte”. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe grote, 
afsluitbare boekenkasten in de buitenruimte kunnen worden geplaatst. 

De kasten kunnen worden neergezet op openbare 
plekken, zoals bijvoorbeeld pleinen en in parken. 
Juist daar waar het nodig is, denk bijvoorbeeld aan 
plekken waar laaggeletterdheid een probleem is. 
Vrijwilligers kunnen de kast beheren en telkens 
operationeel maken, d.w.z. klaarzetten en openen. 
Reserveringen kunnen vanaf de achterkant in de 
kast in de schappen worden geplaatst en vervolgens 
kunnen klanten de boeken aan de voorkant kunnen 
pakken. 

Deze buitenruimtebibliotheekboekenkast kan dus in 
de variant van een participatieve ‘deelkast’ van  
Bibliotheekboeken ontstaan en als onderdeel en 
extra voorziening binnen het algemeen Biblio-
theeksysteem dat door de lokale Bibliotheek wordt 
beheerd. De collectie wordt niet geordend op genre 
of auteur, maar op basis van emoties die ze bij de 
lezer opwekken: geestig, saai, bizar, bedroevend, 
inspirerend, etc. Natuurlijk moet de techniek die in 
deze buitenruimteboekenkast zit  goed werken en 
dient de kast bijvoorbeeld hufterproof te zijn.  
Aan de kast kan een gedeelte opslag voor tafels  
en stoelen worden gemaakt, waardoor – in pop-up 
gedachte – ontmoeting en ontspanning kan  
plaatsvinden.

Link: The Garden Library, Tel Aviv

http://thegardenlibrary.org/
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Een inwonend  
Servicepunt werkt echt

Ewijk was tot 1980 een zelfstandige gemeente en behoort nu tot de gemeente Beuningen 
(Gelderland). Door de jaren heen is Ewijk gegroeid tot 3.500 inwoners. In 2007 was het de 
bedoeling om Ewijk uit te breiden met 1.200 woningen. Door de recessie is dit er niet van 
gekomen. Qua inwonertal is Ewijk constant gebleven en te vergelijken met Muiderberg.

De onbemande Bibliotheek in Ewijk, waar voorheen 
de bibliobus kwam, is ontstaan vanuit de wens de 
dienstverlening uit te breiden. De gemeente wilde 
een goed voorzieningenniveau in Ewijk en realiseer-
de daartoe een multifunctionele accommodatie ’t 
Hart met de Bibliotheek als belangrijk onderdeel. 
Participanten opererend op het terrein van jeugd  
en jongeren, senioren en gezondheidszorg delen 
meer dan alleen de voordeur (zie: de Bibliotheek 
dichtbij 2014).

Kruisbestuiving is essentieel. De Bibliotheek ge-
nereert traffic met haar leden. Ook heeft zij een 
leestafel met kranten en tijdschriften ingesteld in 
het horecagedeelte. Met de ontwikkelingen rond 
automatisering ontstond de gedachte voor een 
‘boeken-automatiek’ en de mogelijkheid om via de 
Bibliotheek-pc materiaal te bestellen met thuis- 
bezorging. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat 

het denken vanuit de traditionele Bibliotheekvoor-
ziening werd losgelaten. Met de nieuwe technologie 
moesten bezoekers zelfstandiger kunnen handelen. 
Het gerealiseerde concept is uiteindelijk een  
combinatie geworden van bemande en onbemande 
openingstijden. De oplossing zoals in Ewijk toege-
past was niet ingegeven door bezuinigingen.

Huidige situatie:
•  Het bereik van het Servicepunt Ewijk is goed.  

Uit onderzoek blijkt dat het publiek uit Ewijk het 
Servicepunt weet te vinden. 

•  De waardering wordt door de vaste bezoekers als 
goed beoordeeld. De geringe omvang van de col-
lectie wordt wel vaak als aandachtspunt genoemd. 
Bibliotheekleden kunnen echter gratis gebruik 
maken van de volledige collectie van Bibliotheek 
Gelderland Zuid (ruim een half miljoen boeken, 
cd’s en dvd’s). De gereserveerde items worden 
bij Bibliotheek Ewijk afgeleverd. Om dit onder de 
aandacht te brengen is er een informatief filmpje 
gemaakt dat zichtbaar is in Bibliotheek Ewijk.

•  Financieel past de vestiging in Ewijk binnen  
de subsidieovereenkomst met de gemeente  
Beuningen.

•  De dalende tendens in 2013 is gekeerd; er zijn  
stabiele uitleencijfers en ledenaantallen in Ewijk.

•  Het aanbod is grotendeels onveranderd. Wel kan 
er inmiddels gebruik worden gemaakt van Press-
Reader, een online dienst die ruim 4.300 kranten 
en tijdschriften uit 100 verschillende landen aan-
biedt.

Doelgroepen en functies zijn gelijk gebleven; Jeugd/
school en senioren als hoofdmoot, en de totale  
bevolking van Ewijk als potentieel.
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Specifieke tips:
•  Hoewel de aanwezige collectie niet groot is, 

kan de Bibliotheek dus toch een heel rele-
vante maatschappelijke functie vervullen in 
dorpen van deze omvang. Bibliotheekleden 
die de omvang van de collectie als aandachts-
punt zien, zijn waarschijnlijk al geholpen door 
een aantrekkelijke presentatie, een actuele 
collectie (bijvoorbeeld een boeken top-50), het 
verversen van de collectie door middel van een 
roulerend aanbod en een efficiënt reservering- 
en bezorgsysteem. Het reserveringsfilmpje is 
hierin een goede stap.  

•  Belangrijk blijven ook de activiteiten in de 
Bibliotheek, zoals lezingen, dialogen en debat-
ten, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Zeker in dorpen waar het voorzieningenniveau 
laag is, biedt de Bibliotheek een essentiële 
bijdrage aan de sociale cohesie.

Link: ’t Hart van Ewijk

Achteraf zou de Bibliotheek meer open verbonden 
mogen zijn met het sociaal cultureel centrum zoals 
dat nu wel gedaan is bij een aantal andere Service-
punten in de kleine kernen Angeren (2.500 inwoners), 
Doornenburg (2.500 inwoners)  en Haalderen (2.500 
inwoners). In deze kernen binnen de gemeente Lin-
gewaard zijn de servicepunten integraal onderdeel 
van de culturele centra.

Ewijk heeft trouwens wel model gestaan voor de 
invulling van deze kleine kernen. Van belang is 
steeds om een goede basis te leggen door in gesprek 
te gaan met je netwerkpartners (wie zijn dit en wat 
doen zij?), de gemeente en het publiek. Wat willen 
deze partijen van ons en hoe zien zij ons?

Op grond hiervan vul je de functies in. Het gevolg is:
•  De gemeente neemt de Bibliotheek serieuzer 

omdat zij in zekere zin wordt ontzorgd door de 
Bibliotheek die immers een bijdrage levert aan 
gemeentelijke doelen.

•  Door samen te gaan met het netwerk ontstaan 
gedeelde activiteiten met een interessante kruis-
bestuiving.

•  Doordat het publiek meedenkt over de invulling 
krijg je commitment, waarbij de klanten zich seri-
eus genomen voelen en zich ‘owner’ voelen van de 
bieb. Hierbij houdt de bieb natuurlijk wel de lead. 
Verder biedt de Bibliotheek het dorp een meer-
waarde die door inwoners gewaardeerd wordt.  

3

https://www.hartvanewijk.nl/page18.html
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Met de mobiele 
(thema)bieb erop uit!

Om meer zichtbaar te zijn en om nieuwe doelgroepen te bereiken is het goed 
om erop uit te trekken. Met een mobiele bieb kun je snel ergens aanschuiven, 
bijvoorbeeld op een festival als Lowlands of de Margriet Winter Fair. 

Het inzetten hiervan kan diverse doelen dienen: het 
promoten van de Bibliotheek, het aanbieden van 
een gerichte collectie of het voeren van debat over 
een onderwerp. Zichtbaarheid is erg belangrijk.

Het voordeel van een mobiele bieb – denk aan een 
gemotoriseerd voertuig of een bakfiets - is dat het 
makkelijk op verschillende plekken ingezet kan wor-
den en dat de inhoud (collectie) snel kan wisselen. 

Als het er leuk uitziet trekt het vanzelf de aandacht. 
Het nadeel is dat uitleen wat lastiger te realiseren 
is, tenzij de mobiele bieb op vaste tijden en op vaste 
plekken terugkeert. Kennisniveau van de boeken is 
vereist, vandaar dat geadviseerd wordt een Biblio-
theekmedewerker deze kar te laten trekken.
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Een Bibliotheek in het  
sociaal cultureel centrum

De Bibliotheekvoorziening in Nederhorst den Berg heeft sinds 2012 
een vaste locatie in Sociaal Cultureel Centrum De Spot. De Spot  
opende in januari 2004 haar deuren met als doelstelling: initiëren, 
aanbieden en ondersteunen van sociale, culturele en historische 
uitingen, programma’s, activiteiten en cursussen.

Daarnaast ondersteunt De Spot initiatieven van 
anderen op cultureel gebied. De Bibliotheek- 
voorziening kwam in plaats van een bibliobus van 
Karmac (zie: de Bibliotheek dichtbij 2014).

De Bibliotheek heeft een plek met vaste andere  
gebruikers: Seniorweb, de Historische Kring, een  
Seniorenloket, regionale welzijnsorganisaties,  
een koor en toneelgroep. Vooral in kleine kernen  
is een combinatie van functies op het terrein van 
welzijn, zorg en educatie effectief gebleken om het 
voorzieningenniveau te kunnen handhaven en de 
leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren.  
De Bibliotheek heeft haar openingstijden sterk 

kunnen uitbreiden. Ook de bibliothecaire functies 
en de ontmoetingsfunctie hebben een sterke impuls 
gekregen. Samenwerking met de andere partners 
moet nog iets meer worden vormgegeven.

Huidige situatie:
Het servicepunt telt iets minder dan 700 leden.  
Dit is wel een vaste groep bezoekers. Daarnaast 
komen alle scholen in Nederhorst 1x per jaar naar 
de Bibliotheek. Met de scholen is er goed contact. 
Er is veel contact met medegebruikers, voornamelijk 
met de kinderopvang, maar ook met de Historische 
kring.



De Bibliotheek Dichterbij 17

BEZETTING VRIJWILLIGERS KOSTENUITLEEN

Specifieke tips:
•  Werk samen met bijvoorbeeld een sociaal 

cultureel centrum waar je een servicepunt kunt 
inrichten: het betekent meer publiek, meer 
samenwerking en gedeelde (dus vaak minder) 
kosten.

•  Denk ook na over de verblijfs- en ontmoetings-
functies van de Bibliotheek en zoek actief  
aansluiting bij andere partijen in de  
gemeente/ het land.

Link: De Spot, Nederhorst den Berg

In ’t kort:
•  De waardering is goed. Mensen zijn erg blij met 

deze voorziening in het dorp. 
•  Financieel staat het servicepunt niet onder druk. 

Het is inmiddels goed verankerd in het dorp en de 
politiek. De waardering is hoog. Het servicepunt 
draait op woensdagmiddag en vrijdagmiddag op 
een vaste medewerker en de rest van de tijd op 
een vaste groep vrijwilligers. Deze mensen zijn 
eigenlijk allemaal vanaf het begin vrijwilliger;  
het is een vaste/hechte groep. 

•  Qua uitleningen is het de afgelopen jaren redelijk 
stabiel gebleven. Zo is er een trouwe groep  
klanten. 

•  Het aanbod is nog grotendeels hetzelfde als bij de 
start. Het Digi&Taalhuis houdt er een spreekuur, er 
is samenwerking met de kinderopvang, er komen 
scholen voor groepsbezoeken of groepsruilen en 
incidenteel vinden er activiteiten plaats zoals een 
taxatiemiddag. Verder is er weinig veranderd.

5

https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/over-ons/adressen-vestigingen-openingstijden/nederhorst-den-berg.html
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De Voorleesbus 
komt naar je toe

Een mobiele Bibliotheekvorm kun je ook inrichten voor één specifiek doel, 
bijvoorbeeld voorlezen. Toen de Bibliotheek Helmond-Peel in 2013 100 jaar 
bestond heeft zij de stad Helmond, Blikkie (de Voorleesbus) geschonken. 

Het doel van de bus is om alle kinderen van Hel-
mond te bereiken, dus 100%. Door gulle sponsorgel-
den is de aankoop van de oldtimer zeer snel gere-
aliseerd. Al in juni 2014 zijn de eerste speelzalen en 
basisscholen bezocht. Na 3 jaar is het 10.000e kind 
verwelkomd in Blikkie!

Door het concept was Blikkie al vrij snel een beken-
de verschijning in de straten van Helmond. Leer-
krachten wisten de weg naar de Voorleesbus en dus 
de Bibliotheek al snel te vinden. Er zitten vrijwilli-
gers op de bus. Het is belangrijk hier goed naar te 
luisteren. Een Bibliotheekmedewerker zegt het mooi: 
“We doen het samen en de vrijwilligers hebben een 
duidelijke stem in de organisatie van de Voorlees-
bus. We zitten regelmatig met elkaar rond de tafel 
om een en ander te evalueren en plannen te maken 
voor de toekomst.”

Link: Voorleesbus Blikkie

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd/voorleesbus.html
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Gemeentelijk servicepunt 
versus wijksteunpunt

In 2014 is in het Verzorgingshuis Calshof in Landgraaf een Servicepunt ingericht 
met een wijk/verblijfsfunctie en een collectie van een kleine 6.000 banden 
voor de uitleen t.b.v. de wijkbewoners (zie: de Bibliotheek dichtbij, 2014).

Later wilde de gemeente meer ruimte om eigen 
activiteiten te organiseren. De Bibliotheek heeft 
inmiddels een nieuwe Centrale Bibliotheek (Burger-
hoes, zie foto) in Landgraaf geopend. Met de huidi-
ge beschikbare gelden wilde de Bibliotheek meer 
personeel in die Centrale inzetten. Dit is ten koste 
gegaan van de collectie en de inzet van medewer-
kers in het Servicepunt. Het Bibliotheekservicepunt 
is daarom omgevormd tot een Wijksteunpunt van de 
gemeente.

Huidige situatie:
•  Aan het Wijksteunpunt is een Loket Anders  

Lezen (kast met materialen) van de Bibliotheek 
verbonden.

•  Tijdelijk was een afhaalpunt van de Bibliotheek 
toegevoegd aan het Wijksteunpunt. Dit is gestopt, 
omdat er zeer weinig mensen gebruik van  
maakten.

•  De nadruk binnen het Wijksteunpunt ligt op  
activiteiten van de gemeente aangevuld met  
Bibliotheekactiviteiten zoals cursussen Klik&Tik  
en lezingen op aanvraag rond MIJ thema’s.

In de toekomst wil men kijken of er ook andere 
activiteiten te bedenken zijn om aan te haken bij het 
Wijksteunpunt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht  
aan het ‘Geheugenkabinet’ van de NBD/Biblion.

Link: Bibliotheek Landgraaf

Specifieke tips:
•  Treed (pro-)actief met de gemeente in gesprek 

over de bedoelingen die zij hebben met een 
voorziening, zodat je tijdig kunt signaleren 
waar de mogelijkheden zitten.

•  Ga slim om met personele middelen: waar kun 
je personeel het beste inzetten en waar/ 
wanneer bied je selfservice aan. En dus ook: 
wanneer een Bibliotheekvestiging dreigt te 
sluiten, kijk naar alternatieve activiteiten  
die je als Bibliotheek kunt aanbieden in deze 
bepaalde vestiging. Daarmee houd je de aan-
wezigheid van je Bibliotheek overeind.

•  Doe vooraf een inventariserend onderzoek 
naar de kans van slagen van bepaalde dienst-
verlening.

•  Denk bij samenwerking met cultuur, welzijn 
en/of sport na over hoe dit nieuwe product  
“in de markt” gezet moet worden en hoe je je 
als Bibliotheek goed kan blijven profileren.

https://www.bibliotheeklandgraaf. nl/
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Zeecontainer aan land,  
met kasten, tafels en boeken

Een meer permanente vorm van een buitenbieb is een zeecontainer (dit kan 
ook een vaste, simpele en makkelijk afsluitbare ruimte zijn). De container staat 
langdurig op eenzelfdeplek. De uitleenfunctie is dan makkelijker uit te voeren. 

De basic uitstraling zorgt ervoor dat het onderhoud  
beperkt is. De inrichting aan de binnenkant mag 
eenvoudig en flexibel zijn, maar wel zo aantrekkelijk 
dat voorbijgangers makkelijk naar binnen lopen. 
Ontmoeting en kleinschalige activiteiten kunnen 

er uitstekend plaatsvinden. De inzet kan zowel met 
vrijwilligers als beroepskrachten die wellicht ook de 
vrije hand zouden kunnen krijgen in de inrichting. 
PR-technisch scoort deze Bibliotheekvoorziening 
natuurlijk altijd hoog.
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Hoek van Holland: 
inzet van vrijwilligers,  
professionals én publiek
Bibliotheek Hoek van Holland is onderdeel van Bibliotheek  
Rotterdam, met o.a. zestien vestigingen, een ruim activiteitenpakket 
en op bijna alle basisscholen in de stad ‘de Bibliotheek op School’.  
De vestiging Hoek van Holland ligt op dertig kilometer afstand van  
de centrale vestiging.

Achtergronden bij de verandering:
De verhuizing van de vestiging Hoek van Holland is 
onderdeel van eerder ingezet vestigingsbeleid. In 
de eerste instantie zou het netwerk van 25 stan-
daardvestigingen omgevormd worden naar zes grote 
vestigingen, met een netwerk van Bibliotheek op 
School en met aanvullende voorzieningen (zoals 
servicepunten) in afgelegen wijken. Later is dit 
beleid aangepast. De service in de afgelegen wijken 
is verruimd. Als onderdeel hiervan is de nieuwe 
vestiging in Hoek van Holland groter geworden dan 
eerder gepland.

De oude vestiging lag iets buiten het centrum van 
Hoek van Holland, had een ruime maar wat verou-
derde collectie en was gevestigd in een ouderwets 
buurthuis. De huur was relatief hoog. In 2015 is 
er verhuisd naar het winkelcentrum in Hoek van 
Holland, zeer centraal gelegen. De opening van de 
vestiging vond plaats in december 2015.

Kenmerken van de vestiging:
•  Zeer centrale locatie binnen de Hoekse  

gemeenschap.
• Oppervlakte: 250 m2.
•  Ruime openingstijden: 66 uur, gedeeltelijk  

bemand.
• Openstelling m.b.v. vrijwilligers.
•  Kleine collectie: 5.500 banden; de collectie wisselt 

snel en de mogelijkheid tot reserveren wordt goed 
onder de aandacht gebracht.

•  Er is ruimte voor ontmoeting en er is een actieve 
programmering met en voor de wijk.

Bibliotheek Hoek van Holland heeft selfservice en 
full-service tijden. Tijdens de full-service tijden 
zijn een Bibliotheekmedewerker en een vrijwilliger 
aanwezig. Tijdens de selfservice tijden kun je alleen 
naar binnen met je Bibliotheekpas en daarmee  
gebruikmaken van materialen aan de leestafel, 
kopiëren, zoeken in de catalogus, materialen lenen, 
terugbrengen & verlengen, openstaande posten  
betalen via de betaalautomaat en gebruikmaken  
van Wifi.

De Bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor 
mensen uit de buurt. Vrijwilligers zijn ook betrokken 
bij de invulling van het programma, met name voor 
kleinschalige activiteiten. De Bibliotheek is zo een 
eigen plek voor bewoners van Hoek van Holland 
geworden. 
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Specifieke tips:
•  Denk na over hoe je als Bibliotheek een sociale functie zou kunnen vervullen. Samen  

met bewoners kan een activiteitenprogramma worden gemaakt. Vrijwilligers spelen  
een belangrijke rol. De ervaring leert dat dit ook een leenfunctie versterkt. Meer  
Bibliotheekleden c.q. meer uitleningen in deze tijd, het kan dus wél!

•  Wees open over de inzet van vrijwilligers en betaalde medewerkers en communiceer  
hierover, zodat bezoekers weten wat zij kunnen verwachten.

•  Zichtbaarheid, bij bewoners en bij de politiek, is belangrijk voor bekendheid en draagvlak. 
Zorg dat de opening staat als een huis, bedenk acties om bekendheid te genereren en  
ga voortdurend in gesprek met je publiek.

•  Bij een (noodzakelijke) kleine collectie: wees efficiënt en zorg voor een collectie die  
nauw aansluit bij de vraag, breng veel actuele boeken in (top 60), wijs mensen actief op  
alternatieven zoals e-books en mogelijkheden om te reserveren.

•  Zorg dat je bezoekers goed op de hoogte houdt van de combinatie ontmoetings- en  
uitleenfunctie, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten. Een beroepskracht die ingezet 
wordt bij een activiteit, wordt in een kleine vestiging door het publiek ook aangesproken  
op de uitleenfunctie. Wees je hiervan bewust.

Effecten:
In juli 2016 is er onderzoek gedaan onder de bezoe-
kers en de inwoners. De uitkomsten zijn:
•  Bekendheid van de Bibliotheek, een half jaar na 

opening, is 69%.
•  Gebruik ten opzichte van de oude vestiging is  

gestegen.
•  Waardering is op veel punten hoog: het rapport- 

cijfer is 7,8. Vooral de centrale ligging wordt  
gewaardeerd; deze is ook uitnodigend, gezellig,  
overzichtelijk.

•  Betrokkenheid is groot onder de bezoekers.
•  Een pijnpunt is de omvang van de collectie:  

veel bezoekers vinden deze te gering.

Interessant detail uit het onderzoek is dat een kwart 
van  de bezoekers ook de Centrale Bibliotheek be-
zoekt in het centrum van Rotterdam (= 30 kilometer 
verder weg).

De ruimte is te klein voor grotere activiteiten. Voor 
het taalcafé is er uitgeweken naar een nabij gelegen 
zorginstelling.

Link: Bibliotheek Hoek van Holland

9

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/bibliotheek-hoek-van-holland
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JeugdBibliotheek DOK Delft: 
laat kinderen met plezier  
ontdekken en leren
DOK Delft is van oudsher een innovatieve openbare Bibliotheek. Trots op haar historie, 
haar stad en wat ze daarbinnen samen met vele partners bereikt. Dat heeft zich  
afgelopen jaren vertaald in complimentjes van klanten en prijzen uit haar omgeving.

Met aan de basis een krachtig team - zowel collega’s 
als een grote groep vrijwilligers – weet ze duizenden 
Delftenaren te binden. Samen lenen en lezen zij 
ruim een miljoen boeken per jaar. Daarnaast bedie-
nen ze vele kinderen, ouders en leerkrachten via het 
onderwijs om de liefde voor lezen en vaardigheid 
rondom taal over te brengen. Naast inspiratie  
bieden plezier in lezen en goede lees- en taalvaar-
digheden een onmisbare basis voor de toekomst.

Deze toekomst is constant aan verandering onder-
hevig, wat ook van DOK een ‘next level’ strategie 
vraagt. In deze toekomst zien zij twee belangrijke 
klantgroepen: kinderen 0-14 jaar en volwassenen. 
Aangezien iedere groep specifieke behoeften kent 
richtte DOK twee gespecialiseerde organisatie- 
onderdelen in, respectievelijk ‘DOK Wereld’ en ‘DOK 
Volwassenen’.

Met de inrichting van DOK Wereld groeit de dienst-
verlening ten behoeve van de ontwikkeling van 
jonge kinderen. Naast de succesvolle program-

ma’s rondom taal worden ook bewezen kunst- en 
techniekprogramma’s toegevoegd Dit heeft een 
rijk cultureel aanbod tot gevolg. DOK Volwassenen 
stelt zich ten doel om lezen voor volwassenen nog 
gemakkelijker, toegankelijker én aantrekkelijker te 
maken, met toegang tot alle digitale en fysieke titels 
in ‘Bibliotheek’ Nederland. 

Daarnaast komen aan het Vesteplein in Delft vele 
functies samen binnen het gebouw dat OPEN wordt 
genoemd. Zo komen Delftenaren ook met muziek, 
dans, theater en andere kunstuitingen in aanra-
king en kunnen zij lessen volgen bij partners als de 
VAK. Straks 7 dagen per week van ‘s ochtends tot ‘s 
avonds.

DOK Wereld
Kinderen hebben het unieke vermogen tot ver-
beelding en creativiteit dat nodig is om te blijven 
groeien. Zij staan open voor de wereld en hebben 
een rijke fantasie. De omgeving waarin kinderen de 
eerste 14 jaar van hun leven doorbrengen is echter 
cruciaal. Als zij zich onvoldoende kunnen ontwikke-
lend in die periode dan raken zij op achterstand. Een 
taalrijke, cultureel diverse en stimulerende omge-
ving maakt daarentegen dat kinderen zich bijna als 
vanzelf ontwikkelen. Hun nieuwsgierigheid groeit, ze 
verbreden hun horizon, het zelfvertrouwen en hun 
doorzettingsvermogen neemt toe. DOK Wereld speelt 
hierin een sleutelrol door middel van Lees- 
bevordering, Kunst- en Cultuureducatie en Media- 
en Makerseducatie.
 
DOK laat zich inzake DOK Wereld participatief leiden 
door de doelgroep zelf. Junior DOK-designers (kids 
tussen 9-12 jaar) werken samen met DOK en  
specialisten uit het veld aan het ontwerpen en 
verder ontwikkelen van de jeugdbibliotheek. De 
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DOK-designers zijn een divers team dat bestaat uit 
zelfverklaarde leesexperts, boekverslinders, strip-
fanaten, boekverzamelaars, ontwerpers, speurtoch-
tenbakkers, denkers en avonturiers. Samen wordt 
er gewerkt aan de nieuwe jeugdbibliotheek binnen 
OPEN. Het leidt tot geweldig biebdynamiek! DOK 
loopt daarmee voorop in het experimenteren en het 
produceren van nieuwe vormen van toegankelijk  
en verrassend Bibliotheekwerk voor grote publieks- 
groepen, specifiek kinderen en jongeren.

DOK laat kinderen met plezier ontdekken en leren, 
zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen 
en kunnen zijn.  

Daarom stelt zij zichzelf de volgende doelen:
•  Alle kinderen in Delft willen in hun vrije tijd naar 

DOK toe komen. DOK biedt hen een ingang tot 
creativiteit, taalvaardigheid en verbeeldingskracht.

•  Ouders ervaren het belang hiervan, doordat DOK 
hen informeert, betrekt en praktische handvatten 
biedt waarmee zij de taal- en creatieve ontwikke-
ling van hun kinderen positief kunnen beïnvloeden 
en dit ook structureler gaan doen.

•  Delftse instellingen zien DOK als dé belangrijkste 
partner op het gebied van innovatieve en creatieve 
onderwijsondersteuning.

•  Landelijk wordt DOK gezien als voorbeeld voor  
het creëren van een succesvolle niet-schoolse 
leeromgeving.

 
DOK Wereld biedt, zoals gezegd, programma’s rond 
Leesbevordering, Kunst- en Cultuureducatie en 
Media- en Makerseducatie. Logisch verbonden én 
ontsloten via plekken waar kinderen, ouders en 
leerkrachten al aanwezig zijn, bijvoorbeeld in het 
onderwijs, thuis en binnen de vestigingen. 

Zo haalt het aanbod van DOK optimaal rendement:
•  De activiteiten op het gebied van Leesbevordering 

richten zich op leesplezier en het vergroten van 
woordenschat, leesvaardigheid en spreekvaar- 
digheid. Dit draag tevens bij aan de fantasieont-
wikkeling van kinderen. Dat gebeurt o.a. door 
middel van activiteiten als Taalvisite, Vindplaatsen, 
Taalladder, Taalmaatje.

•  De activiteiten op het gebied van Kunst- en Cul-
tuureducatie hebben ten doel het ontwikkelen van 
het creatief en scheppend vermogen en een breed 
cultureel bewustzijn, het vergroten van uitdruk-
kingsvaardigheid én het ontdekken van talenten. 
Dat gebeurt o.a. door middel van activiteiten  
als Cultuurhelden, Kunstklik en ‘Muziek = Taal & 
Rekenen’.

10
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menteerplekken (Ateliers). Er valt veel te ervaren, te 
ontdekken en te spelen.”

De collectie loopt – letterlijk – als een rode draad 
door deze ruimte en is ingericht in thema’s die door 
jongeren zelf – de ‘DOK Designers’ – zijn ontwikkeld.

Door voor verschillende leeftijdsgroepen een spe-
ciaal voor hen ingerichte wereld te bieden, kunnen 
zij vrij en veilig – al dan niet met leeftijdsgenoten – 
ervaringen opdoen, delen en met plezier verblijven. 
Hier hebben (groot-)ouders – in tegenstelling tot 
andere speelplekken – ook de mogelijkheid om in  
de tijd dat hun (klein)kinderen leren en ontdekken,  
zelf gebruik te maken van een aantrekkelijk en  
gevarieerd aanbod.

10

•  De activiteiten op het gebied van Media- en  
Makerseducatie hebben ten doel mediawijsheid te 
vergroten en techniekonderwijs op basisscholen te 
innoveren. Deze programmalijn is in ontwikkeling 
en wordt met vele partners binnen Delft vorm 
gegeven vanaf 2018.

In de vestigingen creëert DOK naast een aantrek- 
kelijk en ruim leenaanbod van (e-)boeken en speel-/ 
leerobjecten, een omgeving die kinderen verrast en 
hun creatief denkvermogen, verbeeldingskracht en 
taalvaardigheid aanspreekt.  
 
Stel je voor:
“Een ruimte waar kinderen experimenteren met film, 
bouwen, koken. Waar ze boomhutten, 3D construc-
ties en robots bouwen. Waar ze nadenken over  
uitdagende vragen en oplossingen laten zien voor 
(niet) alledaagse problemen. Een plek waar ze rond-
hangen, muziek maken, luisteren, kijken en praten. 
Waar ze computers en apparaten uit elkaar halen,  
de onderdelen verwerken tot nieuwe apparaten. 
Waar ze werken aan de lego stad van de toekomst, 
energie opwekken met zonnecellen. 
 
Waar ze ergonomische vleugels ontwerpen, waar 
ze documentaires maken en waar ze luisteren naar 
muziek, lezen, games ontwikkelen en huiswerk ma-
ken. In de ruimte wordt vrij gespeeld door kinderen; 
alleen of in groepjes. Er worden workshops gegeven 
en er zijn klassenbezoeken. Van tijd tot tijd is er een 
kunstenaar, ontwerper of wetenschapper aan het 
werk die hen betrekt in haar of zijn onderzoek. Er is 
een sprekershoek, waar kinderen lezingen geven aan 
elkaar en aan volwassenen. Het is een plek waar  
kinderen actief kunnen zijn, kunnen dromen en 
chillen. De ruimte is ingericht met doe- en experi-

Links:  OPEN, Delft 
DOK Delft

Specifieke tips:
•  Werk samen en betrek jongeren en jeugd  

actief om een volwaardig en vernieuwend 
|aanbod voor hen te kunnen ontwikkelen: 
Innovatie en jeugd gaan hand in hand.

•  21th Century Skills, de Bibliotheek kan er niet 
meer omheen. Het is enkel de vraag hoever  
en wanneer de Bibliotheek techniek laat  
determineren in haar werk. De zogenaamde 
Bèta Bieb zal, in welke vorm dan ook, haar 
intrede doen.

http://www.openvoordelft.nl/
https://www.dok.info/jeugd/dokdesigners.html
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Intermezzo
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De Bibliotheek, taalgericht dat ze vaak is, lijkt  
begrijpelijkerwijs vooral in te spelen op het zien. 
Terwijl in overige sectoren vaker met de andere 
zintuigen worden ‘gespeeld’. Denk aan pret- en 
familieparken zoals de Efteling, maar denk ook aan 
de culturele sector zoals musea (bijvoorbeeld NEMO 
in Amsterdam). In HØJBJERG (Denemarken) bestaat 
een geweldig voorbeeld van een museum, het 
Moesgaard Museum (MOMU), dat de prehistorie laat 
ervaren met ver-doorgevoerde interventies om  
bezoekers het maximale te laten beleven en te  
kunnen verplaatsen in de tijd van toen en de  
gepresenteerde onderwerpen. 

Voor de inrichting van de Bibliotheek geldt: richt je 
niet alleen op verkoop c.q. wat mooi is, maar denk 
ook aan wat lekker ruikt, wat goed klinkt en wat fijn 
voelt. Experimenteer eens met passende achter-
grondmuziek in je Bibliotheek, wetende dat je ook 
stilte plekken en stilte etages hebt. Laat bezoekers 
namelijk ook gewoon als in een huiskamer ‘leven’; 
laat hen geluid maken zoals thuis, maar begrens  
natuurlijk bij overlast. Maar natuurlijk: de Biblio-
theek biedt nog zo’n beetje als enige dat beetje 
‘publieke rust’; het gaat erom dat je als Bibliotheek 
ook meebeweegt met de tijd. 

Organiseer in het Bibliotheekgebouw een profes- 
sionele strandsetting wanneer je in de zomer  
vakantieboeken aanprijst. En vraag je af of je een 
veilig thuis creëert wanneer brede veiligheidsmen-
sen het veiligheidsgevoel moeten verhogen in je 
Bibliotheek. Verleid bezoekers niet alleen met goede 
routering en kleur en beeld, maar denk in verblijfs-
kwaliteit en verleng de verblijfsduur, bijvoorbeeld 
met goede horeca. Mooi voorbeeld is de Korenbeurs 
in Schiedam waar je tussen het neuzen in de boeken 
en boekenkasten door, een gin-tonic kunt bestellen. 

Voor deze adviezen is het essentieel in hoeverre ze 
worden uitgedragen aan de mensen op de werk-
vloer; probeer als Bibliotheekmanager hiervoor het 
draagvlak te vergroten, hen een stem te geven in de 
participatie, maar … het is ook een kwestie van visie 
en dus leiderschap.

Intermezzo

De schijf van vijf… 
óók bij de inrichting 
van je Bibliotheek

Bij de inrichting van een accommodatie kunnen de vijf zintuigen van 
de mens leidraad zijn. Het betreft de klassieke zintuigen horen, zien, 
voelen, ruiken en proeven. 

Link:  Moesgaard Museum

Simpele tool

Beschrijf en voorschrijf je Bibliotheekinterventie 
op de vijf zintuigen, in de volgorde  
•  proeven (5),  
•  ruiken (4),  
•  voelen (3),  
•  horen (2) en  
•  zien (1). 

Scoor het zintuig op een oplopende schaal van 
1 tot 5. Vermenigvuldig de getallen en indien de 
totale optelsom de 28 passeert, dan ben je qua 
zintuigen al goed bezig. 
Je kunt deze exercitie ook met collega’s samen 
uitvoeren, teneinde de objectiviteit van de uit-
komst te vergroten. 

https://www.visitaarhus.com/ln-int/moesgaard-museum-gdk603941
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Een klantnabij uitleenpunt  
voor beter bereik

Veel mensen reserveren hun boeken online. Zij maken gebruik van  
de uitleenfunctie, maar hebben niet de behoefte of de tijd om naar 
een Bibliotheekvestiging, die soms op flinke afstand ligt, te komen. 
Om deze doelgroep aan je te binden is een uitleenpunt op een  
centrale locatie een goed middel.

Een supermarkt is zo’n locatie waar veel mensen 
komen, vaak minstens iedere week. Maar denk ook 
eens aan een sportvereniging en/of een multifunc-
tionele sportaccommodatie. Een uitleenpunt op 
een dergelijk ‘high traffic’ knooppunt kan worden 
ingericht voor zelfservice.

Bibliotheek Rivierenland heeft een groot aantal 
uitleenpunten. Zij noemen het Zelfservice Biblio-
theekpunten. De punten in supermarkten, in Vuren 
en Brakel, zijn populair. Beheer, continue aandacht 
en marketingoptimalisatie zijn evident. Sinds begin 
2018 heeft Bibliotheek Rotterdam een uitleenpunt in 
een Albert Heijn in Hillegersberg.

Met deze uitleen- en servicepunten is het vooral 
mogelijk om de dekkingsgraad en het bereik in de 
landelijk gebieden te verbeteren. De concepten die 
dan het beste werken zijn díe voorzieningen die ook 
een antwoord hebben op de veranderende vraag 
voor meer ontmoeting en programmering. Een  
uitdaging is ‘t om deze beide functies in één zelfser-
vicevoorziening te verenigen.

Links:  Vestigingen Bibliotheek Rivierenland 
Bibliotheek Rotterdam

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/Openingstijden/openingstijden/detail.5317213.html/zelfservice-bibliotheekpunt-vuren/
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/Openingstijden/openingstijden/detail.5317208.html/zelfservice-bibliotheekpunt-brakel/
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/Openingstijden/openingstijden.html
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/
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Het netwerk van 
Boekenkastjes van 
en door burgers
Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden: boekenkastjes in de  
buitenlucht. Maar ze staan ook in de hal van een ziekenhuis of bij de ingang 
van de supermarkt. Het idee is simpel: iedereen mag een boek eruit pakken 
of een boek erin terug zetten; het is een ruilbeurs voor boeken.

Zij bestaan onder de naam minibiebs, boekenkastjes 
of Little Free Libraries. Het initiatief gaat op de ene 
plek uit van een actieve buurtbewoner, maar er zijn 
ook Bibliotheken en andere organisaties die deze 
boekenkastjes regelen. In kleine gemeenten zag je 
na de sluiting van vestigingen van Bibliotheken  veel 
minibiebs opkomen. Het ruilsysteem is anders dan 
het leenverkeer van een Bibliotheek. Toch is het 
doel hetzelfde: leesbevordering door het aanbieden 
van boeken. We scharen dit aanbod daarom onder 
de traditionele leenfunctie.

Leeszaal West
Het zonder tussenkomst van een uitleensysteem 
ruilen, lenen of weggeven van boeken bestaat al 
lang, maar is sinds vijf jaar enorm in opkomst. In 
Rotterdam is Leeszaal West een organisatie die dit 
op grote schaal organiseert. In de Leeszaal (circa 250 
m2) zijn dagelijks activiteiten te doen. En de collec-
tie bevat duizenden boeken. Inmiddels is de Lees-
zaal een begrip in Rotterdam. De organisatie wordt 
zelfs veelvuldig gevraagd om voor activiteiten in de 
stad specifieke boeken rond een thema te leveren.
Link: Leeszaal West

Boekspots
Met name in de provincies Utrecht en Groningen 
wordt de term Boekspots gebruikt. Het initiatief voor 
de boekenkastjes gaat uit van bibliotheken met  
ondersteuning van Biblionet Groningen, die deze 
taak recent van BiSC heeft overgenomen. Op een 
kaart kun je de boekenkastjes terugvinden, maar 
de kastjes zijn vooral een zeer lokaal gebeuren. De 
breedte en afwisseling van de collecties is natuurlijk 
niet zo groot en ruilen is niet verplicht.
Link: Boekspots
 
Bibliotheek Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam heeft een aantal boekenkast-
jes ingekocht en beschikbaar gesteld aan leden. Het 
idee is dat er een zekere spreiding in de stad moet 
zijn. De kastjes zijn voorzien van het logo van de  
Bibliotheek en de beheerder hoort zorg te dragen 
voor het onderhoud.
Link: Minibiebs Bibliotheek Rotterdam

http://www.leeszaalrotterdamwest.nl/
http://www.leeszaalrotterdamwest.nl/
http://www.boekspots.nl/
http://www.boekspots.nl/
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/nieuws/107-heb-jij-onze-minibiebs-al-gespot-2
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Voor- en nadelen van minibiebs
Het voordeel van een dergelijk ruilsysteem is dat 
er nauwelijks regels aan vast zitten voor de gebrui-
ker. Het nadeel is dat wanneer je een speciaal boek 
zoekt, je nooit weet of je dit vindt. Er is geen  
catalogus en je kunt niet reserveren. Ook moet er 
enig zicht zijn op wat er in de kastjes staat. Een 
eigenaar of beheerder van een kastje moet boeken 
kunnen aanvullen en vooral de vieze of oude boeken 
regelmatig opruimen.

Rond minibiebs ontstaan soms kleine activiteiten, 
zoals voorlezen aan kinderen. Voor Bibliotheken 
kunnen deze minibiebs een middel zijn om nieuw 
publiek te bereiken en om kennis in te zetten voor 
een nieuwe doelgroep. Het voorlezen kun je  
bijvoorbeeld ondersteunen. Ook kun je boeken  
waar veel vraag naar is, schenken vanuit je collectie. 
Of je kunt rond een minibieb een schrijver  
uitnodigen. Burgers die de minibiebs beheren  
hebben geen budget en doen al het werk vrijwillig. 
De Bibliotheek kan dit versterken door een geoor-
merkt budget beschikbaar te stellen.

Bibliotheken zijn soms gevoelig om zich te verbinden 
met boekenkastjes op straat. Wanneer er een logo 
van de Bibliotheek op staat verwachten gebruikers 
ook een zekere service. Dit kan je niet altijd  
garanderen. De vrijwilliger die het boekenkastje  
beheert is geen medewerker van de Bibliotheek. Wil 
je dit wel meer organiseren dan bestaat het risico 
dat het spontane eraf gaat en dat vrijwilligers afha-
ken. In het kader van de participatieve samenleving 
kan de Bibliotheek ervoor kiezen deze boekenkastjes 
breed te faciliteren. 

Steek als Bibliotheek ook je licht op bij (sociale) 
netwerken waar burgers met vraag en aanbod elkaar 
treffen. Ben als traditionele instelling in die zin aan-
gehaakt op de nieuwe manieren en kenmerken van 
de huidige participatiesamenleving, zoals de social 
media Next Door-app (zie voorbeeld hierboven) 
waarin (bewoners van) buurten aan elkaar gelinked 
zijn en initiatieven van onderop ontstaan.

Link:  Over de Minibieb 
Minibiebs Bibliotheek Rotterdam

12

https://minibieb.nl/wat-is-minibieb/
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/nieuws/107-heb-jij-onze-minibiebs-al-gespot-2


De Bibliotheek Dichterbij 38

13
Leestafels in 

de buitenlucht



De Bibliotheek Dichterbij 39

13

BEZETTING VRIJWILLIGERS KOSTENUITLEEN

Leestafels in 
de buitenlucht

Dit idee is eenvoudig. Zet een tafel neer met boeken en een  
enthousiaste bibliothecaris en ga met voorbijgangers in gesprek.  
Het doel is het gesprek, waarmee je inhoudelijk de Bibliotheek kan 
promoten en mensen eventueel kunt interesseren voor activiteiten.

Dit idee is eenvoudig. Zet een tafel neer met boe-
ken en een enthousiaste bibliothecaris en ga met 
voorbijgangers in gesprek. Het doel is het gesprek, 
waarmee je inhoudelijk de Bibliotheek kan promo-
ten en mensen eventueel kunt interesseren voor 
activiteiten.

In feite is een leestafel in de buitenlucht een sim-
pele vorm van een pop-up leesclub. Mensen kunnen  
ook gewoon aanzitten. Ze kunnen de krant lezen, 
een potje schaken en een praatje maken. Koffie en 
andere dranken zijn beschikbaar. Je brengt op deze 
manier de Bibliotheek naar buiten. Je laat zien wat 
je in huis hebt. De leestafel kan gewoon voor de 
deur van de bieb staan. Maak de tafel herkenbaar en 
laat de organisatie vooral over aan de enthousiaste 
medewerkers zelf. Je kunt ook vrijwilligers vragen 
voor de leestafel. Inhoudelijke kennis over de  
Bibliotheek is echter wel nodig om het goed te doen.
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De Multiculturele 
Bibliotheek

Een gemiddelde Bibliotheek organiseert tegenwoordig veel voor Nieuwe  
Nederlanders, bijvoorbeeld met het Taalhuis, Taalcafé, Klik&Tik,  
boekpresentaties en lezingen van niet-Westerse buitenlandse schrijvers. 

Mooie voorbeelden zijn te zien in het hele land, 
zoals in de Bibliotheek Katwijk met een enorm actief 
DigiTaalhuis en een groot bereik onder migranten 
(o.a. vluchtelingen en inburgeraars). Of zoals het 
sinds 2011 gebeurt in de Bibliotheek Maasbree. Hier 
wordt een zogenaamde ‘Poolse Bibliotheek’ en het 
Pools Informatie Punt collectie aangeboden.  
Deze Bibliotheek organiseert inloopspreekuren,  
een helpdesk en thematentoonstellingen ten  
behoeve van de integratie en welzijn van Polen  
(en/met Nederlanders). De inloopspreekuren scoren 
heel goed en zijn sinds kort verdubbeld aangeboden 
aan de doelgroep. De tentoonstelling is in samen-
werking met de zusterstad Wolsztyn georganiseerd, 
waardoor ook met kunst & cultuur ingespeeld wordt 
op de leefwereld van de doelgroep.

Mooi voorbeeld van een Bibliotheek met  
multiculturele ‘touch’ is in Rotterdam Delfshaven te 
zien. Daar heeft de Bibliotheek Rotterdam  
het cultuureigene van de doelgroep uit de  
directe omgeving, fysiek doorvertaald.  
Inspirerend voorbeeld!

Sinds kort is Juan Khalaf in Nederland actief als 
Ambassadeur vanuit de Koninklijke Bibliotheek om 
bibliotheken te inspireren in het opzetten van lokale 
programma’s en activiteiten die gericht zijn op  
Nieuwe Nederlanders. Khalaf is in het dagelijks 
leven werkzaam bij Theek 5 (Bibliotheek in Ooster-
hout) en heeft met succes het lokale programma 
‘Nieuw in Nederland’ opgezet. 

In 2017 is Khalaf verkozen tot beste bibliothecaris 
van Nederland en vanuit deze rol exporteert hij het 
goede voorbeeld vanuit Oosterhout richting elders. 
Aan hem is de vraag gesteld: zou de Bibliotheek ook 
qua gebouw en inrichting meer moeten aansluiten 
op de leefwereld van Nieuwe Nederlanders? Het 
antwoord was bevestigend en inspirerend tegelijk: 
“Bibliotheken zouden wel een stapje meer kunnen 
zetten om de herkenning van de eigen cultuur en 
beleving van het cultuureigene onder deze doel-
groepen te vergroten”. In de Bibliotheeksector zie je 
het nu te weinig en marketingtechnisch zou het een 
nieuwe en juist stap zijn wanneer de omgeving daar-
om vraagt. Ook de Bibliotheekcollectie voor Nieuwe 
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Nederlanders zou kunnen vergroot, geeft Khalaf aan: 
“het is vooral veel ‘Nederlandse’ Kennis & Informatie 
wat je in ’t land ziet.” 

Khalaf is overigens voorstander om in de Bibliotheek 
de voertaal Nederlands te houden. Als er medewer-
kers zijn die de bezoekers voor praktische zaken in 
de eigen taal te woord kunnen staan, is dat natuur-
lijk aan te raden. Khalaf vindt het jammer dat in veel 
Bibliotheken het personeelsbestand bijna volle-
dig ‘wit’ is. “Mensen met een andere achtergrond 
brengen andere kennis en ervaring én netwerk in 
de organisatie, een gemiste kans”, volgens hem. Het 
helpt het outreachend werken om die doelgroepen 
te bereiken. 

Khalaf ziet ook kansen in het aangaan van verder-
gaande samenwerking met nieuwe doelgroepen, 
bijvoorbeeld via de Moskee en speciaal tijdens de 
Ramadan. “En dat hoeft niet alleen maar te gaan 
over religie en geloof. De Ramadan kan voor de 
Bibliotheek juist een goede aanleiding zijn om pro-
grammering te hebben over voeding en opvoeding,” 
aldus Khalaf. 

14

Links:   DigiTaalhuis Bibliotheek Katwijk 
Bibliotheek Maasbree 
Juan Khalaf bij de KB Nationale Bibliotheek  
Bibliotheek Rotterdam Delfshaven

https://www.bibliotheekkatwijk.nl/taalhuis.html
https://www.debibliotheekmaasenpeel.nl/collectie/poolse-boeken.html
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2018/juan-khalaf-aan-het-werk-als-ambassadeur-bij-de-kb-nationale-bibliotheek
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/bibliotheek-delfshaven
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Pijnacker: de sociale  
Bibliotheek in één  
multifunctioneel centrum
Bibliotheek Pijnacker is één van de vestigingen van Bibliotheek 
Oostland. Daarnaast zijn er vestigingen en servicepunten in Berkel en 
Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Nootdorp en Delfgauw. Uniek 
voor Bibliotheek Pijnacker is de grote sociale rol die zij sinds twee 
jaar vervuld binnen de gemeenschap.

Achtergronden bij de verandering:
In 2014 stond Bibliotheek Pijnacker voor een opgave. 
De gemeente stelde vragen over de functie van het 
Bibliotheekwerk en wilde met name voor jongeren 
en de niet-zelfredzamen subsidiëren. Het buurthuis, 
dat tegen de Bibliotheek aangebouwd is, dreigde 
gesloten en zelfs afgebroken te worden. 

De Bibliotheek is intensief in gesprek gegaan met de 
gemeente. Men heeft echt samen nagedacht over de 
toekomst van het Bibliotheekwerk. De Bibliotheek 
kon het gemeentebeleid handen en voeten geven 
en de gemeente gaf vertrouwen aan de Bibliotheek. 
Het resultaat was dat het pand naast de Bibliotheek 
voor een symbolisch bedrag werd verkocht aan de 
bieb. Sinds begin 2016 wordt het beheerd en geëx-
ploiteerd. Het wordt volledig ingezet voor de ont-
moetingsfunctie. De bieb wordt nu voor 80% gesub-
sidieerd uit het sociale domein, omdat zij een brede 
sociaal-maatschappelijke functie heeft gekregen.

De organisatie heeft zich van Bibliotheek getransfor-
meerd tot multifunctioneel centrum: Buurt & Zo. Dat 
vergde wel wat, aldus Carla Holland: “Bibliotheek-
medewerkers moeten nu ook de zalen beheren, 
gasten ontvangen en zorgen voor koffie en dergelij-
ke.” Tijdens de verbouwing hielp iedereen mee, van 
buren tot vrijwilligers en van vluchtelingen tot vaste 
klanten. Zo werd het gebouw echt van iedereen 
samen.

Kenmerken van de vestiging:
•  Centrale locatie nabij het winkelcentrum, met  

voldoende parkeergelegenheid.
•  Oppervlakte: 950 m2 Bibliotheek en 450 m2   

buurthuis, maar de functies lopen door elkaar.
•  Ruime openingstijden: 57 uur open met  

doordeweeks tot half drie zelfbediening.  
Er zijn dan wel vrijwilligers aanwezig.  
Taallessen, verhuur en dergelijke vinden  
ook plaatst buiten de openingsuren.

• Ruime collectie van 30.000 materialen.
•  Veel ruimte voor ontmoeting en een actieve  

programmering met en voor de wijk.

Het verzamelgebouw geeft onderdak aan vele  
organisaties en diensten: Kunstuitleen, het Taalhuis, 
de Speel-o-theek, de historische vereniging,  
Dagbesteding GGZ, de kerk, vluchtelingenwerk én 
een wasserette! Er worden diverse lessen gegeven: 
EHBO, muziek, schilderen en taal. Verder houden  
de wethouder, de wijkagent en jeugd-jongerenwer-
ker er spreekuur en is er een Lounge met goed eten.  
De maaltijden worden verzorgd door Ipse de Brugge 
Maatwerk. Organisaties kunnen tegen een kleine be-
taling een zaal huren, indien gewenst met catering. 
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Specifieke tips:
•  Werk nauw samen met de gemeente als  

ketenpartner. Samenwerken, nadenken over 
de toekomst levert wederzijds vertrouwen op 
en helpt bij onderhandelingen en gesprekken 
over budget.

•  Neem als Bibliotheek de coördinatie, regie en 
organisatie op je waar het gaat om (fysieke) 
samenwerking. Zorg dat je de “spin in het web” 
bent. 

Link: Bibliotheek Oostland

Op zondag kan een maatschappelijke instelling de 
Bibliotheek gratis gebruiken, bijvoorbeeld voor een 
muziekvoorstelling.

Effecten
Door de brede functie van de sociale Bibliotheek 
wordt iedere doelgroep in het werkgebied bereikt 
tegen relatief lage kosten. Samengaan in één gebouw 
biedt overduidelijk efficiëntievoordeel.
Er is geen breed onderzoek gedaan naar de effecten 
op bezoekers/gebruikers. Het algemene gevoel is 
dat bezoekersaantallen flink omhoog zijn gegaan. 
Kenmerkend is dat iemand zijn lidmaatschap heeft 
opgezegd, omdat hij de Bibliotheek te druk vond 
geworden.
Het aantal activiteiten is meer dan verdubbeld en 
het aantal samenwerkingspartners is sterk gegroeid.
In maart 2018 wordt er een klanttevredenheidon-
derzoek gehouden met dezelfde vragen die in maart 
2015 zijn voorgelegd.

15

https://www.bibliotheekoostland.nl/
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Strandbieb 
blijft inspireren
Een beproefd concept was de Strandbibliotheek, gestart in 2005. 
Met name door het wegvallen van de provinciale subsidie zijn er in 
Nederland geen strandbiebs meer.

Het verschil met een gewoon Bibliotheekfiliaal was 
dat de strandbieb alleen in de zomer open was. 
Mensen konden er boeken en tijdschriften lenen 
zonder lid te zijn van een Bibliotheek. In goed ver-
trouwen werden de materialen uitgeleend. Er was 
altijd personeel aanwezig. Dit heeft uitstekend ge-
werkt. Naast de uitleenfunctie werd er voorgelezen 

voor kinderen of waren er andere laagdrempelige 
activiteiten. Met de strandbieb kon ook het Biblio-
theekwerk goed worden gepromoot. De strandbieb 
bereikte de zon- en strandtoerist, maar er bestaan 
natuurlijk vergelijkbare concepten, zoals de Cam-
pingbieb of de Buitenspeeltuinbieb.
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Bibliotheek op het station: 
versie 1.0, 2.0 en verder

De eerste ideeën over een stationsbibliotheek stammen uit het begin 
van deze eeuw. In 2006 heeft ProBiblio contact gezocht met de NS en 
in 2008 leidde dit tot een klik. 

De gedachte was dat er op het station veel mensen 
komen die potentieel geïnteresseerd zijn in diensten 
van de Bibliotheek, maar het veelal te druk hebben 
om een reguliere vestiging te bezoeken. Voor deze 
nieuwe doelgroep – hoog opgeleid, werkend – zou 
een stationsbibliotheek aantrekkelijk kunnen zijn, 
zeker als het gaat om uitleen van actuele titels. 

Vooraf is samen met de NS kwalitatief en kwanti-
tatief onderzoek onder treinreizigers gedaan. Het 
kwalitatief onderzoek leverde de eisen op die  
treinforensen aan een Bibliotheekvoorziening op het 
station stellen. Op basis van deze eisen heeft  
ProBiblio samen met vijf Bibliotheken en in afstem-
ming met de NS het concept van de Bibliotheek op 
het station ontwikkeld. Het kwantitatief onderzoek 
wees uit dat de belangstelling voor stationsbiblio-
theken groot genoeg was om te starten. 

Tussen 2011 en 2013 is in nauwe samenwerking met 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een pilot  
uitgevoerd met de Bibliotheek op het station  
Haarlem. Deze vestiging is opgezet als de eerste van 
een keten van onderling vergelijkbare vestigingen 
op Nederlandse stations, die meer met elkaar zijn 
verbonden dan met de reguliere vestigingen in de 
omgeving. Die pilot was dermate succesvol dat de 
NS ProBiblio vroeg om een netwerk van minimaal 
tien stationsbibliotheken op te zetten. 

Kenmerken van de vestiging:
•  Centrale locatie in het monumentale voormalige 

telegraafkantoor/seinwachtershuis op het drukke 
middenperron van het station in Haarlem.

•  Oppervlakte: 150 m² publieksruimte.
•  Openingstijden: op werkdagen van 7.30 tot 9.30 

uur en van 16.00 tot 19.00 uur, dus 40 uur per 
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week. Tijdens openingsuren is er één Bibliotheek-
medewerker aanwezig en er wordt niet gewerkt 
met vrijwilligers.

•  Actuele collectie van 2.000 boeken. De boeken zijn 
niet ouder dan 2 jaar en elk jaar wordt 50% van de 
collectie vervangen.

•  Lidmaatschap en collectie staan – vanwege de 
ketengedachte – los van de andere vestigingen van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De stations- 
bibliotheek is dan ook geen afhaalpunt van  
materialen uit andere bibliotheken.

• Wachtruimte met kranten en tijdschriften. 

In 2013 is de exploitatie door ProBiblio overgedragen 
aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De keten van 
Bibliotheken op stations is niet tot stand gekomen. 
Door de crisis schrokken veel Bibliotheekorganisaties 
ervoor terug om een stationsbibliotheek te openen, 
zeker wanneer er tegelijkertijd wijkvestigingen  
moesten sluiten.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft na 2013 
weinig aan het concept veranderd. De stationsbiblio-
theek is nog steeds populair en was goed zichtbaar 
in de stad Haarlem. 

Wel worden er al enkele jaren goed lopende  
‘Open ochtenden’ georganiseerd: een min of meer 
bekende inwoner uit Haarlem en omgeving houdt 
elke laatste donderdag tussen 8.00 en 9.00 uur een 
inspirerend verhaal, aansluitend bij de interesse van 
de doelgroep.

Effecten:
•  De doelgroep werkend en hoog opgeleid wordt 

met de stationsbibliotheek uitstekend bereikt. 
90% van de leden is HBO+. Het aantal bezoekers 
(48.000 per jaar) en uitleningen (13.000 per jaar) is 
flink gedaald na het dichtgaan van de poortjes op 
het station. Het aantal leden stijgt elk jaar licht en 
staat op 1.250.

•  De tevredenheid onder de leden is zeer hoog.  
De stationsbibliotheek voldoet aan een behoefte 
bij een specifieke doelgroep.

•  Door het moderne concept van de stations- 
bibliotheek, die ook vaak positief in het nieuws 
was, is het imago van de Bibliotheek verbeterd. 
Zeker in de gemeente Haarlem is het imago van  
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland als innovatieve 
instelling versterkt.

17
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Stationsbibliotheek Rotterdam
Sinds 2017 is er ook een stationsbibliotheek op  
Rotterdam Centraal. Deze vestiging van 55m² is  
gebaseerd op het in 2015 ontwikkelde concept  
stationsbibliotheek 2.0, met meer aandacht voor 
verblijf en (het promoten van) digitale dienstverle-
ning, zoals Luisterbieb, en minder voor het uitlenen 
van boeken. De vestiging is ondergebracht in een 
verblijfs/horecavoorziening, de stationshuiskamer, 
en is daardoor dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 
uur. Elke dag komt er personeel langs, maar meestal 
is de Bibliotheek onbemand. Er is wel toezicht vanuit 
de stationshuiskamer.

De collectie bestaat uit 1.000 actuele boeken. De 
inrichting van de stationsbibliotheek is verzorgd 
en strak. Het heeft de uitstraling van een winkel. In 
tegenstelling tot Haarlem is deze stationsbibliotheek 
onderdeel van de Bibliotheek Rotterdam. Je hoeft er 
dus als Rotterdammer niet apart lid van te worden 
en het is ook mogelijk er boeken uit andere biblio-
theken te reserveren. De vestiging heeft nadrukkelijk 
een wijkfunctie. Voor het bereiken van forenzen – de 
doelgroep in Haarlem – worden er vanaf 2018 ont-
moetingsactiviteiten opgezet.

De Bibliotheek op het station Rotterdam Centraal 
is nog maar kort geopend, maar het gebruik is met 
11.400 bezoekers en 2.100 uitlening in november en 
december 2017, nu al hoger dan verwacht. Qua  
publiciteit en imago heeft de vestiging niet te klagen. 
De opening haalde het NOS 20.00 uur journaal.  
Reacties zijn tot nu toe zeer positief. 
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Specifieke conclusies:
•  Met het concept de Bibliotheek op het station 

is publiek te bereiken dat slechts deels naar 
reguliere Bibliotheekvestigingen komt, met 
name drukke, werkende hoogopgeleiden.

•  Voor imago en zichtbaarheid is een vestiging 
op zo’n centrale plek als het station een goed 
middel.

•  Stationsbibliotheken werken niet met  
vrijwilligers.

•  Wanneer de ruimte het toelaat is een  
stationsbibliotheek uitermate geschikt voor 
activiteiten voor de doelgroep werkend, hoog 
opgeleid.

•  De concepten de Bibliotheek op het station  
1.0 en 2.0 zijn grondig doordacht en getest  
en daarom snel over te dragen aan geïnteres-
seerde bibliotheken.

Link: Stationsbibliotheek Rotterdam

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/stationsbibliotheek
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Mensen die dagelijks de auto pakken naar hun werk 
komen zelden op een NS-station. Zij komen wel bij 
tankstations. Deze zijn soms onbemand en klein, 
soms zijn het heuse verblijfsaccommodaties, met 
veel faciliteiten. Mensen kunnen er kleding kopen, 
pakjes afgeven en ophalen en steeds beter uit eten. 
Deze tankstations zijn ‘diensten-hubs’ geworden. 
Hier zou een Bibliotheek niet misstaan.  
Het is ‘t waard de haalbaarheid ervan in een pilot te 
onderzoeken.

Intermezzo

De Bibliotheek 
op het tankstation

Bij de inrichting van een accommodatie kunnen de vijf zintuigen van de 
mens leidraad zijn. Het betreft de a De Bibliotheek op het station richt zich 
op werkende, hoog opgeleide reizigers. Hoog opgeleiden die reizen met  
het openbaar (trein)vervoer. Deze groep reist natuurlijk ook met de auto. 
klassieke zintuigen horen, zien, voelen, ruiken en proeven. 
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Ouderentafel: 
over boeken, lezen 
en ontmoeten
Bij een pop-up activiteit gaan lezen en ontmoeting gelijk op. Bij de 
ouderentafel is de sociale kant belangrijk. Het is een activiteit om 
ouderen die weinig in de Bibliotheek komen te bereiken. 

Het doel kan divers zijn: verlies taalvaardigheid 
voorkomen, eenzaamheid bestrijden of een zinvolle 
tijdsbesteding bieden. De tafel staat op een plek 
buiten de Bibliotheek waar veel ouderen komen: in 
een buurthuis, een ouderenvoorziening of in een 
winkelcentrum. De tafel is mobiel, informeel en 
laagdrempelig.

De opzet is om ouderen te verrassen en plaats te 
laten nemen aan de tafel. Hiervoor is een enthousi-
aste medewerker en een aantal vrijwilligers nodig. 
Kies vooraf een thema gericht op de doelgroep, bij-
voorbeeld lokale geschiedenis. Zorg voor materialen 
over het onderwerp: boeken, maar bijvoorbeeld ook 
foto’s. Lo(n)k mensen naar je tafel en ga een gesprek 
aan. Gratis koffie is een uitstekend lokmiddel. In 
ieder geval blijft men zitten tot het kopje koffie op 
is. Je kunt ook inspelen op landelijke thema’s, zoals 
de Boekenweek.

Bibliotheek IJmond-Noord gaat aan de slag met 
ouderentafels. Zij hebben gekozen voor een aantal 
thema’s rond het stimuleren van lezen: praten over 
boeken, voorlezen met elkaar, lezen over vroeger, 
spelen met taal. En zij zetten een multitouchscherm 
in, als onderdeel van de tafel, zowel voor het delen 
van informatie als om ouderen kennis te laten 
maken met deze technologie. Eind 2017 zijn hiervoor 
vrijwilligers geworven, die een cursus hebben gekre-

gen. De tafel wordt vanaf februari 2018 wekelijks op 
een aantal plekken ingezet waar ouderen wonen of 
bijeenkomen.

Link:  Lonkende Leestafel voor ouderen

https://www.bibliotheekijmondnoord.nl/speciaal-voor/lonkende-leestafel/de-lonkende-leestafel-gaat-van-start-.html
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Een open podium 
opent de Bibliotheek

Wil je publiek optimaal betrekken bij activiteiten in de Bibliotheek, 
organiseer dan een open podium. Je gaat niet met je Bibliotheek  
naar buiten, maar probeert hiermee nieuwe groepen mensen binnen te 
krijgen. Je stelt een podium of een andere plek vrij beschikbaar.

Publiciteit is erg belangrijk, want je moet in het  
begin mensen actief aan je binden. Stel niet te  
veel voorwaarden. Veel is mogelijk zoals lezingen, 
presentaties, poëzie, zang en dans.

Soms zal het vol zitten, soms komen er maar een 
paar mensen. Om succes te oogsten, moet je het 
open podium enige tijd volhouden. Kies voor  
regelmaat, bijvoorbeeld elke vrijdagavond, en zorg 
dat er dan altijd wat te beleven is. Geef het podium 

een pakkende naam. Het organiseren en het blijven 
betrekken van mensen en organisaties is arbeids- 
intensief. Waarschijnlijk is het alleen te realiseren 
als je stopt met andere activiteiten.

In Bibliotheek Kennemerwaard wordt gewerkt met 
een open podium. De Bibliotheek zorgt voor de 
techniek en de publiciteit. Er gebeurt van alles.  
Mensen nemen hun eigen publiek mee en dat zijn 
vaak mensen die voor het eerst in de Bibliotheek 
komen. 

De Blauwe Kamer is een initiatief van Bibliotheek 
AanZet en gaat nog een stap verder. In deze ruimte 
in de Dordtse Bibliotheek kan iedereen terecht met 
een idee. In de Blauwe Kamer is niets te gek. Het is 
een ontmoetingsplek en een proeftuin. Zes dagen 
per week is de kamer geopend.

Link:  Open podium Bibliotheek Kennemerwaard 
De Blauwe Kamer in Dordtrecht

https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/lokale-content/1312-bieb-als-podium
http://doindordt.nl/de-blauwe-kamer/
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Stadsambassade Alkmaar  
als voorbeeld voor  
lokale samenwerking

Bibliotheek Kennemerwaard wilde een sterkere rol in de lokale samenleving innemen.  
In 2016 sloot de Bibliotheek in Alkmaar zich aan bij het project Stadsambassade Alkmaar.

Bibliotheek Kennemerwaard wilde een sterkere rol 
in de lokale samenleving innemen. In 2016 sloot 
de Bibliotheek in Alkmaar zich aan bij het project 
Stadsambassade Alkmaar. Bij de kick-off in 2016 
werd dit als volgt omschreven: “Een Stadsambas-
sade is een platform van alle inwoners van de stad 
–  de stadmakers – en bedoeld om zichtbaar te ma-
ken welke sociale, duurzame, bijzondere, briljante 
initiatieven er zijn. Want er is in Alkmaar veel meer 
in beweging dan menigeen beseft. De Stadsambas-
sade is bedoeld om die initiatieven te verbinden en 
te stimuleren tot nieuwe stappen. Het ideaal? De 
krachten zó bundelen dat de stadmakers Alkmaar 
verder kunnen bouwen tot een zelfvoorzienende en 
sociale stad.”

De kick-off werd zeer goed bezocht. Het thema duur-
zaamheid leeft. Het platform sloot zich aan bij het 
landelijk netwerk Steden-in-Transitie. Het was toch 
lastig om vanuit het platform activiteiten van de 
grond te krijgen. De Bibliotheek was eigenlijk maar 
een van de partijen binnen de community, maar 
werd wel gezien als de trekker van het platform. Na 
een aantal co-creatieve sessies, door de Bibliotheek 
georganiseerd, ontstond de No Impact Group, die 
zich vooral richt op uitdagingen om een duurzaam 
doel te bereiken.

Stephan de Vilder is één van de organisatoren 
vanuit de Bibliotheek: “De community is niet van de 

Bibliotheek, maar van de stad en de stadmakers,” en 
dat is precies waar Stephan als community librarian 
enthousiast van wordt. “Vanuit dit uitgangspunt, 
met een redactieteam dat zichtbaarheid geeft aan 
alle activiteiten en kenniscreatie van de community, 
kunnen concrete projecten ontstaan. En hier kan  
de Bibliotheek weer wat betekenen voor deze com-
munity. Zo is de cirkel rond”, aldus De Vilder.

Het doel van dit project was een rol te spelen in het 
maatschappelijk debat. Het organiseren van ontmoe-
ting en debat (zowel offline als online) is een van de 
vijf wettelijke functies van de Bibliotheek. De opzet 
was experimenteel en bedoeld om te onderzoeken of 
de Bibliotheek als aanjager van co-creatie en com-
munity-builder deze functie succesvol kan invullen.

Link:  Over de Stadsamabassade 
Verslag en Business Model Canvas Stadambassade

https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/lokale-content/1481-stadsambassade
http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/belangenbehartiging/20170905_verslag-Canvas_Stadsambassade-Alkmaar.pdf
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Maak kennis 
met de Kennismakerij

De Bibliotheek Midden-Brabant startte eind 2014 de Kennismakerij  
in een ruimte buiten de Bibliotheek, de Spoorzone. De sleutelwoorden 
van de Kennismakerij zijn ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en  
ontspannen. Ze brengt mensen, organisaties en informatiebronnen  
samen en geldt als voorbeeld van de Bibliotheek Nieuwe Stijl.  

Henriëtte de Kok, directeur de Bibliotheek Midden- 
Brabant: “Ik heb nog nooit een Bibliotheek met zo 
weinig boeken geopend. We beginnen als het ware 
met een ‘leeg’ gebouw en nodigen onze gebruikers 
en samenwerkingspartners uit om samen met ons 
te bepalen wat een Bibliotheek Nieuwe Stijl in deze 
stad zou moeten omvatten. Onze ambitie is om 
een bijdrage te leveren aan een slimmer, socialer 
en creatiever Tilburg. Hoe we dat het beste kunnen 
doen, is iets wat we graag samen met de Tilburgers 
ontdekken.”

In de Kennismakerij worden activiteiten georgani-
seerd rondom actuele onderwerpen, lezingen,  
workshops, filmvertoningen, debatavonden en 
geek-borrels. De Kennismakerij, Bibliotheek Nieuwe 
Stijl, is voor en ván iedereen. Je kunt er kennismaken 
met nieuwe activiteiten van de Bibliotheek en hier-
over meedenken. Verder is er in de Kennismakerij 
Spoorzone een kleine steeds wisselende collectie te 
leen afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

Link:  Over de Kennismakerij 
Het verhaal van de Kennismakerij

https://www.bibliotheekmb.nl/dekennismakerij-spz.html?gclid=EAIaIQobChMI3Lz4jIu-2AIVgxbTCh3d1wyDEAAYASAAEgKfD_D_BwE
https://www.bibliotheekmb.nl/dam/Kennismakerij/kennismakerij-bezint-eer-ge-begint.pdf
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• Verruimen van openingstijden
Het wordt tegenwoordig als zeer positief ervaren als het aantal openingsuren toeneemt. 
Bovendien is het lastig te verkopen om in deze tijd niet mee te gaan in de wens van de 
klant. Het spreekt voor zichzelf dat dit binnen het bestaande budget slechts realiseerbaar 
is met zelfservice en/of met inzet van vrijwilligers. Bij de keuze voor welke uren je extra 
de deuren opent, wil je natuurlijk aansluiten bij de wensen van je bezoekers en potentiele 
bezoekers. Het volgen van de retail-openingstijden is dan vaak beter dan het volgen van 
kantooropeningstijden.

• Collecties worden kleiner
Soms worden kleinere collecties als een probleem ervaren, maar niet overal. Het is dan 
wel belangrijk om het goed te communiceren met het eigen personeel en de gebruikers. 
De keuze om een kleinere collectie te hanteren wordt soms heel bewust gemaakt, om 
ruimte vrij te maken voor de andere Bibliotheekfuncties.
Aan een beperkte collectie zitten ook vaak voordelen. De collectie is weliswaar kleiner, 
maar veel actueler. Daarnaast is de collectie veel aantrekkelijker (frontaal) gepresenteerd. 
Voor materialen die je niet in huis hebt, bestaat een adequaat reserveersysteem. Uitleg 
hierover blijft altijd nodig. Een bezorgsysteem zou een extra service kunnen zijn om snel 
materiaal in huis te krijgen. 

• Beperkte ruimte, collectieve ruimte
Veel bibliotheken geven aan dat de ruimte beperkt is. En er moet toch altijd rekening 
gehouden worden met de mogelijkheid voor activiteiten (lezingen, workshops, debat, 
etc.). Als er sprake is van opgaan in een groter geheel dan is er vaak ruimte voor collectief 
gebruik. Van belang is dat de verblijfsfunctie goed en aantrekkelijk wordt ingevuld. De 
behoefte hieraan zal mede uit onderzoek vooraf moeten worden opgehaald. 

• Locatie is leidend
Iedereen wil op een A-locatie zitten. Dit geldt ook voor kleinere Bibliotheekvoorzieningen 
zoals een afhaalpunt in een supermarkt of een leestafel in de buitenlucht. Vaak is het dan 
goed om samen te gaan met een partnerorganisatie, zoals een gemeentelijke voorziening 
of een wijksteunpunt. Alleen al door dat te doen, vergroot je je zichtbaarheid en genereer 
je een grotere aanloop. Partnernabij vestigen heet dat.

 • Buiten de bieb 
Naar buiten treden als Bibliotheek is belangrijk voor de zichtbaarheid, bijvoorbeeld op 
een station of op een festival. Het is vooral een goed middel om de Bibliotheek te laten 
zien aan een doelgroep die niet bekend is met nieuwe functies van de Bibliotheek  
(imago). 
De vorm, hoe treed je naar buiten, kan heel divers zijn. Het is essentieel om vooraf na  
te denken wat je er precies mee wil bereiken. De kosten zijn voor sommige vormen  
behoorlijk hoog. Maar een mobiele voorziening of een leestafel ergens plaatsen kan ook 
als experiment met weinig geld gerealiseerd worden. 

Tot besluit
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en to do’s



De Bibliotheek Dichterbij 64

 Leg bij al deze vormen van buitenbiebs niet alleen de nadruk op uitleen. En zorg ervoor 
dat het werken met pasjes en een ledenadministratie zo weinig mogelijk een hindernis is 
voor nieuwe klanten. Soms is het helemaal niet nodig en kun je uitgaan van vertrouwen. 
Experimenteer hier mee.

 • Community 
Een grotere rol nemen in het maatschappelijk debat door het bieden van een platform  
of het actief deelnemen aan een community, past bij de nieuwe rol van de Bibliotheek.  
Het is erg arbeidsintensief en om goed te slagen, is een goedgekozen thema en  
aansluiting bij wat al bestaat belangrijk. Dergelijke projecten zijn meestal geen vervanging 
van bestaande dienstverlening en worden doorgaans met een extra financiering  
geïnitieerd. Houd hier rekening mee met je verdienmodel. 

 • Vrijwilligers 
Het realiseren van genoemde projecten en voorbeelden gebeurt steeds vaker met de inzet 
van vrijwilligers. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren en projecten versterken. 
Geef aandacht aan vrijwilligers, neem ze serieus en betrek ze actief bij het werk en de  
organisatie. Maak duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden en takenpakketten 
tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers. Neem de betaalde medewerkers mee in 
deze transitie, vooral ook omdat de aansturing/begeleiding van vrijwilligers vaak nieuwe 
rollen zijn voor de betaalde krachten. Bij nieuwe Bibliotheekvormen is het verschil tussen 
deelnemer en vrijwilliger niet zo strak. Mensen die zich inzetten voor de stad, zoals bij 
Stadsambassade Alkmaar, doen dit vrijwillig, maar het zijn geen vrijwilligers in dienst van 
de Bibliotheek. Regel ook de organisatorische kant goed in en stel een overeenkomst 
waarin je de afspraken met elkaar vastlegt. Neem een besluit of je een vergoeding betaalt 
en laat de vrijwilliger eventueel een VOG aanvragen.

• Pas op voor Ad Hoc beslissingen
Een aantal voorbeelden van Bibliotheekvoorzieningen is bedacht en uitgevoerd naar  
aanleiding van het gedwongen sluiten van Bibliotheekfilialen. Een oplossing kan dan vrij 
ad hoc en niet geheel onderbouwd gekozen zijn. 
Het is raadzaam om bij de keuze van een Bibliotheekoplossing vooraf naar een goede 
grond te zoeken, door gesprekken met partners en gemeente en – als tijd en geld  
beschikbaar zijn – door een adequaat demografisch onderzoek te laten uitvoeren,  
alvorens een keuze te maken.

Tot besluit
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