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‘Doe net als Berlage’ 
De Beurs van Berlage wordt gezien als het begin 
van de moderne architectuur. Indrukwekkend, 
maar ook omstreden. Want het gebouw staat ook 
symbool voor de opkomst van het kapitalisme. 
Toch heeft architect Berlage het niet met dat 
idee ontworpen. Voor hem was het een tempel 
van verbeelding in de democratische samen-
leving. De tempel voor een samenleving waar 
geld juist geen rol meer speelt. Niet gek dat juist 
op deze plek Het Nationale Bibliotheekcongres 
heeft plaatsgevonden. Want er zijn duidelijke pa-
ralellen te trekken tussen dit prachtige gebouw 
en onze Bibliotheken. Informatie is het nieuwe 
kapitaal. En juist Bibliotheken geven toegang 
tot deze informatie. Bibliotheken zijn bovendien 
cruciaal voor de democratische participatie van 
burgers. Ze zijn de vitale schakel, de kennisscha-
kel van de toekomst, een ontmoetingsplek in 
onze nieuwe informatiesamenleving. 

Mijn oproep voor de toekomst: durf te experi-
menteren net zoals Berlage. Durf innovatief te 
zijn. Er zijn veel beloften en tekenen die erop 
wijzen dat de Bibliothekensector goed bezig 
is. Maar, om met de woorden van Job Cohen te 
spreken, ‘de bieb moet zich opnieuw uitvinden’. 
En dat doen we samen. 

In dit inspiratiemagazine vindt u de ‘oogst’van 
Het Nationale Bibliotheekcongres. Met volop 
spannende, innovatieve ideeën voor de toe-
komst. Doe er uw voordeel mee.

Valerie Frissen
Directeur SIOB

Ps: Dit was het laatste jaar dat het SIOB dit con-
gres organiseert. Volgend jaar gaan we op in de 
KB. Des te beter. Zo zijn we groter en hebben we 
nog meer impact!

Dit magazine is een eenmalige uitgave van het sioB. gegevens uit deze uitgave
mogen uitsluitend met toestemming van het sioB worden overgenomen.

Het team van magazine on tHe spot: REDACTIE: Karlijn Broekhuizen, Jorieke van 
der Geest, Frans Hoving (gastredacteur SPN), Marieke van Zutphen EINDREDACTIE: 
Eric Went VORMGEVING: Studio-OOK FOTOGRAFIE: Edwin Weers FILM: Cinemaffia

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door de SPN.
De SPN is het platform van de gezamenlijke Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s). 
De SPN organiseert samenwerking tussen de PSO’s onderling en met andere orga-
nisaties, zoals de KB, SIOB en Bibliotheek.nl. Daarnaast behartigt de SPN de gedeel-
de belangen van de PSO’s in het bestuurlijk overleg met provincies en het Rijk.
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Samen
slagvaardig          
            doorOp 10 december 2014 vond in de Beurs van Berlage 
Het Nationale Bibliotheekcongres plaats. Bezoekers 
gingen met vier thema’s aan de slag. De hoogte-
punten in tekst en beeld. 

Bibliotheek van de toekomst: 
waar staan we eigenlijk? 
arjan van den Born, marleen 

stikker en Brian gambles geven hun 
visie aan de hand van drie invalshoe-
ken: ondernemerschap, digitalisering 
en het fysieke gebouw.

‘KraS buiten de lijntjeS’
“Creatief ondernemerschap gaat 
over niets anders dan over mensen 
die dromen uit willen laten komen. 
Hoe je dat doet? Door kansen te zien, 
te evalueren en door ze te grijpen. 
We zien vaak alleen waar we ons op 
focussen, maar ga eens actief op zoek 
naar kansen. Zoek nieuwe doelgroe-
pen, leer van je concurrenten. Als het 
gaat over het evalueren van kansen, 
weten mensen vaak niet wat ze 
willen. Benoem ze! Wil je als Biblio-
theek boeken uitlenen of ben je er 
voor verheffing van de maatschappij? 
Dan is de keuze snel gemaakt. Kansen 
grijpen is het moeilijkst. Daarvoor 
moet je tijd hebben en vooral men-
tale ruimte. Durf buiten de lijntjes te 
krassen. Experimenteer!”

arjan van den Born, hoogleraar crea-
tief ondernemerschap 

‘Word paleiS van Ken-
niS en innovatie’
“‘Kunnen we de wereld om ons heen 
begrijpen?’ Dat is de centrale vraag in 
het Fablab. Momenteel zijn er in Ne-
derland vijf Fablabs waar kinderen en 
hun ouders kunnen experimenteren 

op het gebied van creatieve techno-
logie. Het is belangrijk de techniek 
te begrijpen die achter veel dingen 
schuilgaat. Als je de code niet kent, 
kun je niet participeren in de samen-
leving. Mijn advies aan de sector?
Bekwaam je erin. Zorg dat je niet het 
paleis van de boeken bent, maar het 
paleis van de kennis en innovatie. Kijk 
daarbij over de grenzen van je eigen 
sector heen. Na een bezoek aan een 
FabLab maken mensen een vrolijk 
sprongetje. Mooi toch?”

marleen stikker, directeur en mede-
oprichter Waag society

‘give more to the liveS 
they Were given’
“Once upon a time we had a dream. 
A new Library. We knew we had 
to make a change. First we had to 
answer some questions: what kind of 
a library do we want to be? What do 
our custommers want? We set out to 
build a city, not just a Library. The 
Library should be the place where 
people can find their fundamental 
needs. A lot of young people in Bir-
mingham are still illiterate, we offer 
them services for learning. It should 
give more to the lives they were 
given. So for all of you here: rethink 
on everything you do, think about the 
needs of the city and needs of people 
in a broader context. The Library is a 
space where everything can happen, 
for everyone.”

Brian gambles, director Library 
Birmingham

adviezen van 
de miniSter
De Bibliotheek van de toekomst? minister 
Jet Bussemaker van het ministerie van on-
derwijs, cultuur en Wetenschap adviseert.

“De Bibliotheek moet een boekenpaleis zijn 
waar mensen zich thuisvoelen. Een echt 
people’s palace, waar iedereen kan fanta-
seren, andere werelden kan beleven en 
nieuwe perspectieven krijgt.”

“Breng de omgeving in kaart en kijk naar de 
behoeften van mensen. Speel in op digitali-
sering en op de sociale vraagstukken die op 
gemeenten af komen”

“Nederlandse Bibliotheken lopen in Europa 
voorop met het uitlenen van e-books. Onze 
collectie is uitgegroeid tot meer dan 10.000 
digitale titels. Nu is het tijd om onze kennis 
en expertise te delen met andere enthou-
siaste landen. Wissel ervaringen uit!”

3visies
congresinbeeld

Film: 
impreSSie het nationale
bibliotheeKcongreS 
2014
De hoogtepunten van Het Nationale 
Bibliotheekcongres in vogelvlucht op 
film.

http://vimeo.com/114388888


congresinbeeld
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inSpiratieplaat

Behalve hoofd Online Services van 
de Koninklijke Bibliotheek is Elco van 
Staveren ook begenadigd tekenaar. 
In deze illustratie opvallende sugges-
ties voor de toekomst van de sector, 
geopperd tijdens Het plenaire 
programma van Het Nationale 
Bibliotheekcongres. Ter inspiratie! 



samenaan zet
Kennissamenleving vraagt om andere 
Bibliotheek
‘Wil je geinSpireerd 
raKen?
ga naar nederland’

Jens thorhauge en Jos Debeij zien 
een nieuwe rol voor de Bibliotheek: 
landelijke ideeën die op lokaal 
niveau uitgewerkt worden. 

De wereld verandert in een razend 
tempo. De rol van de Bibliotheek als 
informatievoorziener is niet meer. 
Dus moeten ze veranderen. Maar dat 
is geen gemakkelijke opgave, stelt 
Jens Thorhauge, want er is geen we-
reldwijd gedeelde visie. 

Thorhauge: “We moeten onszelf 
opnieuw uitvinden en een nieuwe rol 
geven. De Bibliotheek moet een in-
spiratieplek worden waar je dagelijks 
komt, als grote facilitator en inspira-
tor.” Hij is heel enthousiast over de 
initiatieven van de Nederlandse Bi-
bliothekensector: “Wil je geïnspireerd 
raken? Ga naar Nederland.”  

Big is powerfull
Volgens Jos Debeij zijn coproductie en 
cocreatie de sleutelwoorden.  

De focus moet liggen op de Biblio-
theek als maatschappelijk hart van 
de samenleving. Het geheim daar-
bij?  “De inzet en rol van de biblio-
thecaris! Dat is het goud waarmee 
Bibliotheken de toekomst invulling 
kunnen geven. Neem bijvoorbeeld de 
VoorleesExpres of BoekStart, lande-
lijke programma’s die door gedreven 
mensen worden gecoördineerd. Dus: 
zet landelijke programma’s op lokaal 
niveau in en bundel daar je krachten. 
Want op de digitale snelweg is BIG 
powerfull en SMALL niks waard. Plan-
nen smeden dus en uitvoeren maar.   
Samen met de KB.” 

Grensverleggend samenwerken
‘Stap van je ego af’

nieuwe samenwerkingen leveren be-
sparingen, verbeteringen en innova-
ties op, weten marian Koren (FoBiD 
netherlands Library Forum) en Björn 
stenvers (amsterdamse musea). 
maar dan moet je wel over grenzen 
heen stappen.

Het gaat om het kiezen van goede al-
lianties voor dát ene moment, en dan 
over je grenzen heen durven stappen 
om ze te realiseren, stellen ze. Sten-
vers weet uit de museumwereld dat 
ego samenwerking vaak tegenwerkt. 
“Maar tegenwoordig zijn alle musea 
in Amsterdam met elkaar verbonden”, 
vertelt hij trots. “We pakken gelukkig 
allemaal onze ketenverantwoordelijk-
heid.”

“Durf over de grenzen heen te stap-
pen die jij jezelf in je professie hebt 
gesteld”, tipt Koren. “Je hebt je eigen 
opvattingen over hoe jij je werk moet 
doen, maar dat is niet altijd de enige 
en de beste manier. Kijk ook eens naar 
collega’s en andere sectoren, en vraag 
jezelf af: waarom doe ik het eigenlijk 
zo?” “Nu is het aan jullie”, besluit 
Stenvers. “Kijk maar naar je doelstel-
ling. Als je samenwerkt kom je echt 
verder.”

Bibliotheken ontwikkelen samen.

Er wordt overal hard gewerkt aan een 
toekomstbestendig Bibliotheekbestel. 
Landelijk ontwikkelt men nieuwe 
diensten, vindt onderzoek en mo-
nitoring plaats en worden nieuwe 
samenwerkingsverbanden gesmeed. 
Landelijke ontwikkelingen worden 
vaak lokaal geïmplementeerd en 
getoetst. En lokale ontdekkingen wor-
den landelijk opgeschaald. Kortom: 
innoveren doen we samen.

2 sessies

samenaanzet
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‘Samen bereiK je 
geWoon meer’

Jos Debeij is hoofd stafafdeling 
Bibliotheekstelsel van de Ko-
ninklijke Bibliotheek (KB). Lily 

Knibbeler is hoofd sector marketing 
& Diensten bij de KB en per 1 januari 
2015 interim directeur aldaar. Debeij 
en Knibbeler hebben elkaar nog 
niet eerder ontmoet. in het licht van 
de samenwerking tussen KB, sioB, 
BnL en DBnL, die 1 januari van start 
gaat, wordt het hoog tijd voor een 
nadere kennismaking. petra possel in 
gesprek met twee bevlogen bestuur-
ders.

“Wat gaat deze nieuwe samenwer-
king de Bibliotheekorganisaties 
opleveren”, wil Possel allereerst 
weten. “De kracht van het netwerk”, 
antwoordt Knibbeler onmiddellijk, 
“samen bereik je gewoon meer.” De 
bestaande collectie van de KB wordt 
door de samenwerking met BNL 
uitgebreid met een grote digitale col-
lectie, die beschikbaar komt voor alle 
Nederlanders. “Het is dus beter voor 
de klant. Als je dat weet, dan moet je 
het doen”, betoogt Knibbeler.
Debeij knikt. Ook hij ziet de samen-
werking met vertrouwen tegemoet. 
“Kijk, het SIOB, BNL en de KB zijn 

natuurlijk heel andere organisaties. 
Maar de vooroordelen zijn in het 
hoofd van medewerkers groter dan in 
werkelijkheid.” Volgens Debeij lijken 
de organisaties meer op elkaar dan zij 
denken. Er is een gemeenschappelijke 
deler: beide geven immers kennis en 
informatie door. Debeij: “En tegelij-
kertijd gaat het om mensen, verhalen 
en de persoonlijke ontwikkeling van 
mensen. Dat is wat ons verbindt.”

Feest voor de geest
“Waar is jouw liefde voor literatuur 
begonnen”, wil Possel dan van Knib-
beler weten. “Ik geloof dat het vooral 
mijn liefde voor mensen is. Het geloof 
in de medemens. Ik ontleen er plezier 
aan om verbinding te voelen”, is daar-
op het antwoord van Knibbeler. 
De motivatie van Debeij om in deze 
sector te gaan werken, is een andere. 
“Ik kom uit een klein dorp in Limburg, 
maar mijn moeder stuurde ons naar 
Maastricht naar school. Zij wilde 
dat onze wereld groter werd. Als je 
wilt, kun je jezelf ontwikkelen. In 
het Bibliotheekwerk komt dat terug. 
Kinderen kansen geven, dat is mijn 
drijfveer.”
Hij laat een foto zien waarop hij bij de 
ondertekening van een contract van 
‘de Bibliotheek op school’ gekleed is 
in een ‘zoet suikerbolpak’. “Het leuk 

maken van lezen is zo essentieel, het 
moet een feest voor de geest zijn”, 
glundert hij. Possel: “En hoe moet 
de komende tijd de geest van jullie 
samenwerking eruit komen zien?” 
“Mensen moeten met ruimte op pad 
kunnen”, antwoordt Knibbeler. Debeij: 
“Ik heb een tijdje bij het SIOB meege-
lopen, daar voel je dezelfde energie en 
passie. Als iedereen op zijn eigen fiets 
naar de toekomst kan fietsen, is dat 
toch geweldig?”
 

Samen verder 
alS Kn

Op 1 januari 2015 gaan 
vier organisaties uit de 
Bibliotheekwereld samen verder 
als Koninklijke Bibliotheek. Dat zijn 
het Sectorinstituut Openbare 
Bibliotheken (SIOB), de Stichting 
Bibliotheek.nl (BNL), de Digitale 
Bibliotheek Nederlandse Letteren 
(DBNL) en de bestaande KB. Met de 
nieuwe Bibliotheekwet, die vanaf 
1 januari 2015 van kracht is, is deze 
nieuwe samenwerking in gang gezet. 
De nieuwe Bibliotheekwet sluit aan 
bij de veranderingen in de samenle-
ving en bij de digitale ontwikkelingen 
in de Bibliotheeksector.

de nationale 
bibliotheeKpaS Komt 
eraan!

met ruim negentig vak-
mensen in de zaal opent 
Frénk van der Linden met 

twee vragen. “Wil iedereen die de 
nationale Bibliotheekpas een slecht 
idee vindt, gaan staan?” iedereen 
blijft zitten. “Wil dan iedereen 
gaan staan die de pas een briljant 
idee vindt?” acht mensen staan op. 
“noord-Korea in optima forma”, 
concludeert de voorzitter.

Uit een paar korte vragen aan de 
zwijgende meerderheid blijkt dat 
men niet goed weet of de voordelen 
de nadelen zullen overtreffen en 
dat men veel haken en ogen aan de 
invoering ziet.
Vervolgens gaat hij in gesprek met 
Nicolette van Ham die het project Na-
tionale Bibliotheekpas trekt en twee 

Bibliotheekdirecteuren, Mirjam van 
den Bremen (Bibliotheek Het Groene 
Hart) en Carin Klompen (Heuvelland 
Bibliotheken). 
Van den Bremen is een groot voor-
stander ‘omdat de pas de gezamen-
lijkheid van de sector uitdrukt’, maar 
zij erkent dat in de aard van de 
sector ook het grote tegenargument 
besloten ligt. “Immers, de sector is 
decentraal georganiseerd en Biblio-
theken hebben lokale taken. Daardoor 
ontbreekt de noodzaak tot het maken 
van landelijke afspraken.”
Klompen is ook voorstander, omdat 
zij het vreemd vindt dat iedereen het 
anders wil doen. “Dat is toch zonde 
van het geld?” Haar droom is één 
landelijke pas, waar kleine én grote 
Bibliotheken gebruik van kunnen ma-
ken, die daar elk hun eigen producten 
op kunnen laden. 
Van Ham bekijkt het allereerst vanuit 
het perspectief van de klant, die moet 
meerwaarde ervaren. De bezwaren 

die zij hoort, gaan vooral over het 
moeten opgeven van autonomie en 
het harmoniseren van tarieven, 
concludeert zij. 

tweedeling
In het gesprek met de zaal ontstaat 
al snel een tweedeling. Een aantal 
mensen focust zich op de systemen 
en ziet vooral heel veel (financiële) 
problemen en technische details 
die eerst opgelost moeten worden. 
Anderen zien in die aanpak juist een 
valkuil en menen dat je gewoon moet 
beginnen en dat de technische details 
zich vanzelf wel oplossen. Voor hen 
gaat het vooral om klantwaarde.
En wat als de zaal baas van Nederland 
was, vraagt Frénk? Ja, dan werd het 
Bibliotheeklidmaatschap gekoppeld 
aan je BSN-nummer en was iedere 
burger automatisch lid van de wieg 
tot het graf.

jl
sessie1

samenaanzet

studiogesprek
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‘audiolezen’: vijftig 
jaar leeSplezier 

Het motto luidt: ‘De Bibliotheek is een 
open poort voor informatie’. Maar is 
dat wel voor iedereen zo? In Neder-
land hebben 300.000 mensen een 
leesbeperking en ruim 800.000 men-
sen zijn dyslectisch. “Als u niet oppast, 
verlaten deze mensen de Bibliotheek 
via de achterdeur”, waarschuwt 
Edwin Meijerink van Dedicon. 
De oplossing is minstens zo simpel 

als eenvoudig: ‘Audiolezen’. Met dit 
programma kunnen mensen met 
een leesbeperking gesproken boeken 
beluisteren. “Ingesproken door een 
prettige stem, dus aangenaam om 
naar te luisteren”, aldus Meijerink. 
De collectie bestaat uit tienduizenden 
titels. ‘Audiolezen’ is beschikbaar voor 
(particuliere) leden van alle openbare 
Bibliotheken met een leesbeperking 
en wordt aangeboden via een lande-
lijke website. Altijd. 

“Als we al deze boeken achter elkaar 
voorlezen, hebben we daar maar liefst 
vijftig jaar leesplezier van”, glundert 
Meijerink. 
Het programma is ook voor andere 
groepen geschikt: mensen die de 
Bibliotheek moeilijk kunnen bereiken, 
en voor leerlingen uit het Passend 
Onderwijs. De eerste pilot was een 
succes. De drempel om een boek te 
lenen, is veel lager, vinden gebruikers. 
Vanaf begin 2015 is ‘Audiolezen’ be-
schikbaar voor alle Bibliotheken. 

Extended Library inTilburgse 
Spoorzone 
‘co-creatie? geWoon 
beginnen’

Naast het Centraal Station, in het 
hart van de stad Tilburg, is een 
broedplaats ontstaan voor kennis en 
innovatie: de Spoorzone. Een people’s 
palace, zoals de Bibliotheek in 
Birmingham. 
Op deze plek is Bibliotheek Midden- 
Brabant gestart met The Extended 

Library. Reden: er is zoveel kennis 
beschikbaar, maar hoe kom je van 
kennis genereren naar kennis delen? 
Dat gebeurt in De Kennismakerij, 
een inspirerende plek in de Spoor-
zone, waar mensen kunnen werken 
en elkaar ontmoeten. Daar ontstaan 
regelmatig nieuwe samenwerkings-
verbanden, ook tussen partners van 
de bieb. 
Onderdeel van The Extended Library 
is ‘De Spoorzone ontdekt’. Berny van 
de Donk, werkzaam bij Bibliotheek 
Midden-Brabant: “We geloven in de 

kracht van de verhalen; van vroeger, 
van nu en over de toekomst. In dit 
project verzamelen we – samen met 
onze partners - verhalen en brengen 
die terug bij de mensen. Die verhalen 
vind je op de website www.spoorzo-
ne013opdekaart.nl, in een Layar app 
en via touchscreens. Er zijn inmiddels 
meer dan zeventig historisch plekken 
en markante figuren op deze website 
te vinden, zoals Theo van Doesburg 
die er begonnen is met de Stijl.” De tip 
van Van de Donk? “Co-creatie? Niet 
afwachten, maar gewoon beginnen!” 

De Bibliotheek is ondernemend en 
staat centraal in de  lokale 
infrastructuur.

De Bibliotheek staat midden in de 
samenleving, zij is de spin in het web. 
Zij verbindt mensen, organisaties en 
overheid met elkaar. Het mooie is dat 
de Bibliotheek als fysieke plek ruimte 
biedt aan lokale maatschappelijke en 
culturele organisaties. Maar zij gaat 
een stap verder: de Bibliotheek is na-
melijk zowel lokale gids als makelaar.

ondernemend,
steeds

2sessies

altijd
centraal

steedsondernemend, altijdcentraal
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one Solution: van diScovery tot content tot 
informatiemanagement. proquest.com denK Slim, 
denK bee Smart (Want Wij Weten precieS Wat 
er Speelt!) beesmart.nl op zoeK naar zoWel een in-
richter, ontWerper en producent van (biblio-
theeK)retailconcepten? biebsystemen.nl eigen huiS-
StijlartiKelen ontWerpen? Wij hebben de toolS. 
landelijkehuisstijl.nl ontdeK je favoriete muzieK op 
muzieKWeb.nl, de muzieKbibliotheeK van ne-
derland. muziekweb.nl jalp helpt in het Sociale do-
mein. elkander.nl bibliotheeKinnovatie in optima 
forma (met voor alleS een alternatief!) 
appsoftware.nl ontzorgt de bibliotheeKSector (met 
een compleet paKKet aan producten en dien-
Sten) nbdbiblion.nl behoefte aan goede SturingS-
infomatie? Wij hebben de expertS! probiblio.nl niet 
alleen voor logiStieK, ooK voor communicatie 
met de Klant. eastbridgerfid.nl het KenniScentrum 
voor leeSbevordering en literatuureducatie. 
stichtinglezen.nl voor een doorgaande leeSlijn van 0 
tot 18, met boeKStart en bibliotheeK op School. 
kunstvanlezen.nl alleS over KerndienSten, de col-
lectie-Service, Samenhang, Klantvoordelen 
en planning. bibliotheek.nl

tijdens Het nationale Bibliotheekcongres 
waren op het inspiratieplein de volgen-
de organisaties te vinden: 

Agnes Jongerius ziet nieuwe rol voor 
Bibliotheken
‘laten We ‘de 
verheffing’ oppoetSen’

in de tweede helft van 2016 is ne-
derland voorzitter van de europese 
raad. een mooie gelegenheid om 

het nederlandse Bibliotheekwezen 
in de internationale schijnwerpers 
te zetten, vindt agnes Jongerius.

Al op jonge leeftijd had zij alle boeken 
uit de Bibliotheek van Vleuten stukge-
lezen. “Mijn moeder had graag naar 
de universiteit gewild. Dat gebeurde 
niet. Die droom moest ik voor haar 
waarmaken. Althans, zo voelde dat 
voor mij.” 
En dus was zij een ‘veellezer’. “Vooral 
de boeken die eigenlijk te moeilijk 
waren voor mijn leeftijdscategorie 

hadden mijn aandacht. Ja, je kan wel 
zeggen dat ik een streber ben. Als 
jongste uit een groot gezin moet er 
toch iets zijn waarmee je je weet te 
onderscheiden?” 

optimistische tijden
Jongerius bewaart dierbare herin-
neringen aan een oude foto van een 
vrouw met twee kinderen, wandelend 
op straat in het Utrechtse Kanalen-
land. “Mijn vader legde daar plantsoe-
nen aan. Het waren optimistische tij-
den. Het vooruitgangsdenken tierde 
welig. Terwijl tegenwoordig Kanalen-
land gezien wordt als een wijk waar 
veel problemen samenkomen. Wat 
is daar misgegaan? Het is een puzzel 
die ik nog niet heb opgelost.” 

oppoetsen
Volgens haar zijn Bibliotheken de 
plekken bij uitstek waar discussies 
gevoerd kunnen worden over derge-
lijke maatschappelijke vraagstukken. 
“Het zijn laagdrempelige instellin-

gen met een centrumfunctie. Ideale 
plekken dus om allerlei ontwikkelin-
gen in de samenleving met elkaar te 
belichten en waar nodig bij de kop 
te pakken.”  Neem het afkalven van 
allerlei voorzieningen zoals de kin-
derbijslag en de studiefinanciering. 
“Waarom kunnen we datgene wat we 
vroeger ‘de verheffing’ noemden niet 
een beetje oppoetsen en kijken hoe 
we daar met z’n allen nieuwe vormen 
voor kunnen vinden? Die discussies 
kunnen prima in Bibliotheken ge-
voerd worden.”
Jongerius vindt de Nederlandse 
Bibliotheken ‘iets om trots op te zijn’. 
“In 2016 is Nederland voorzitter van 
de Europese Raad. Het is gebruikelijk 
om dan datgene waar we trots op zijn 
in de schijnwerpers te zetten. Het zou 
mooi zijn als we dan internationaal 
kunnen laten zien hoe trots wij op 
onze Bibliotheken zijn.” Als lid van het 
Europees Parlement gaat zij daar een 
lans voor breken, belooft zij. Waarvan 
akte.

a
inspiratieplein
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Studio gesprek:
‘houd jij maar op met 
SticKeren’

“Als in de Bibliotheek waar ik werkte 
Indonesië weer eens het thema was 
van een tentoonstelling, dan kon je er 
donder op zeggen dat er een briefje 
lag in de keuken: ‘Wie heeft er nog 
een Wajangpop?’ Daar werd ik HELE-
MAAL gek van. Ik wilde een tentoon-
stelling over Cees Buddingh, mijn 
held, vitrines inrichten met spullen 
uit zijn boeken
‘Houd jij maar op met het stickeren 
van kinderboeken’, zei mijn directeur 
Els op een dag, ‘jij hebt meer talent’. 
En zo kon ik creatief mijn gang gaan. 
Ooit heb ik een stuk gras van vijf bij 
vijf meter ingericht met 250 tuin-
kabouters met zwarte maskertjes.  
Dat trok veel bekijks. Ik heb in die 20 
jaar dat ik daar werkte krankzinnige 
dingen meegemaakt.”
Nico Dijkshoorn, schrijver
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met
verbonden

alles
fablabS: learning by 
doing 

Connected learning is de basis van 
het succes van FabLabs. Het is een 
leermethodiek, die uitgaat van 
learning by doing of liever gezegd 
by making. Want FabLabs zijn het 
domein van de makers.  

Wat zijn FabLabs nu precies? “Fabri-
cation Laboratories zijn kleine open 
werkplaatsen, waar kennis wordt 
gedeeld over het gebruik van ap-
paratuur en waar dingen worden 
gemaakt”, aldus Jeroen de Boer van 
FryskLab. Door kinderen (of volwasse-
nen!) op een open manier samen te 
laten experimenteren met de techno-

logie van vandaag, doen zij in FabLabs 
kennis op, delen die met elkaar en 
worden ze gestimuleerd om vraag-
stukken op wetenschappelijke wijze 
te benaderen. Volgens De Boer zijn 
FabLabs nauw verwant aan bibliothe-
ken ‘omdat beiden open instellingen 
zijn, waar kennis gedeeld wordt’. 

mobiel
‘Zijn’ FryskLab is een mobiel lab, 
opgezet door een PSO, de Bibliotheek-
service Fryslân. Het Lab is ingericht in 
een oude bibliobus en rijdt langs de 
Friese scholen. Met FryskLab onder-
zoekt BSF hoe de inzet van een mobiel 

FabLab binnen de onderwijssituatie 
bijdraagt aan de creatieve, technische 
en ondernemende vaardigheden van 
kinderen en jongeren.  Daarvoor is 
een speciaal lesaanbod ontwikkeld, 
dat naadloos aansluit bij de kerndoe-
len van het primair onderwijs.
Het FryskLab is uitgenodigd om een 
presentatie te geven op de OCLC 
conferentie in Florence, en uiteraard 
gaan de medewerkers met hun bus. 
Het wordt een roadtrip door zoveel 
mogelijk landen, waarbij zij hun 
kennis en enthousiasme willen delen 
met collega’s.

Meer weten?
Kijk op www.connectedlearning.tv of 
www.frysklab.nl 

De Bibliotheek verbindt en biedt een 
platform voor persoonlijke ontwik-
keling.

Op welke plek kun je zowel mensen 
ontmoeten, jezelf ontwikkelen als 
kennis uitwisselen? Juist: in de Bi-
bliotheek. Een inspirerende en aan-
gename plek waar je als bezoeker op 
je gemak de krant kunt lezen, kennis 
kunt delen met andere bezoekers
en altijd opgetogen naar huis gaat 
met de nieuwste romans in je tas. 
De ultieme huiskamer buitenshuis.

2sessies

metallesverbonden
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Film deelsessie:
online ontmoetingen 
via ‘live’

‘Live’ weet hoe je jongeren de Biblio-
theek in moet krijgen: via het gebruik 
van digitale media. Tijdens een online 
uitzending, en via Twitter en Skype,  
gaan jongeren in gesprek met een 
schrijver. Hoe ‘live’ wil je het hebben?  

http://vimeo.com/114388887
https://vimeo.com/114388887


4

5 3

een boekspot is een kastje in de 
horeca, een verzorgingstehuis 
of een kerk. Het idee? Je legt 

er een boek in en je kunt er ook weer 
een meenemen. inspirerend! Deel-
nemers van Het nationale Biblio-
theekcongres namen allemaal een 
boek mee. Waarom juist dat ene 
boek?

1 ideeën die de Wereld 
veranderen
Felipe Fernández-Armesto
“In het vak moeten ideeën een be-
langrijke rol spelen. Ik geef dit boek 
aan een ander om inspiratie op te 
doen. Dat iemand iets leest en denkt: 
‘Ah, daar ga ik morgen mee aan de 
slag’. Mijn favoriet? Het artikel over 
‘De dag des oordeels’. Ik schrijf stukjes 
voor een parochieblad en dit is een 
tekst waar de geest van gaat rijpen.”

gerard van Dijk - sioB

2 nu of nooit
Marian Keyes
“Als ik eerlijk ben, heb ik het vanmor-
gen uit de kast gegrist. Toch achter-
volgt dit boek me: ik ben nu al een 
paar keer verhuisd en elke keer kom 
ik het tegen. Ik hoop dat het terecht 
komt bij iemand die veel aan zijn 
hoofd heeft. Dit is een makkelijk boek 
dat ontspant.”

elly pijpers – Bibliotheek nijkerk

3 de tiende vrouW
Roel Jansen
“Een spannend boek over financiële 
malversaties. Saillant detail is dat 
Bram Moszkowicz in het voorwoord 
schrijft: ’U kent de materie. Althans, 
sommigen van u denken de materie 

te kennen’. Ik kan boeken gemakkelijk 
loslaten, er komt altijd iets nieuws 
voor in de plaats. En het verhaal blijft 
toch wel in mijn hoofd zitten.”

Wilma Lems - Biblioplus

4 midzomernacht
Chris Adrian
“Als bibliothecaris schrijf ik recensies
 op www.welkboek.nl, een site be-
doeld voor mensen die niet precies 
weten wat voor boek ze eigenlijk wil-
len. Ik probeer daar een zo neutraal 
mogelijke beschrijving te geven. Dit 
boek van Adrian vond ik best taai. Dat 
zou op welkboek.nl iets worden in de 
trant van: een boek met veel lagen en 
ingewikkelde verhaallijnen.” 

Wim Donkersloot - Bibliotheek 
cultuurpuntaltena

5 bommel reiSgidS
Jenno Witsen
“Dit boek staat vol fictieve routes met 
plattegronden van fictieve werelden. 
Zo is er ook een routebeschrijving 
door ‘Het Donkere Bomen Bos bij 
Bommelstein’. Dat spreekt toch 
meteen tot de verbeelding? Daar 
droom je toch meteen bij weg? Ook 
het Bibliotheekwezen gaat op reis, op 
zoek naar een nieuwe bestemming 
Ik wens iedereen veel spannende 
ontdekkingen toe, ontdekkingen waar 
je alleen maar van kunt dromen.” 

carin Klompen – 
centre ceramique maastricht

Boekspot

boeken

Boekspot
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WiKipedia alS breeKijzer

afgelopen jaar hebben de Koninklij-
ke Bibliotheek (KB) en het nationaal 
archief (na) een ‘Wikipedian-in-resi-
dence’ in huis gehaald. De opdracht: 
kijken waar samenwerking mogelijk 
is. met klinkende resultaten. 

Volgens Olaf Jansen (KB) hebben 
erfgoedinstellingen ‘een probleem-
pje’. “Uit recent onderzoek blijkt dat 
82 procent van de internetgebruikers 
voor feitelijke info allereerst naar 
Google surft, en daarna naar Wikipe-
dia (52 procent). Slechts een a twee 
procent maakt gebruik van bibliothe-
ken en boeken. Dat zien wij ook aan 
ons sitebezoek. Ons dossier over Anne 
Frank wordt 117 keer per half jaar 
bekeken, en een zelfde onderwerp op 
Wikipedia trekt 95.000 bezoekers.” 

Het NA heeft vergelijkbare ervarin-
gen.
Beide instellingen staken de koppen 
bij elkaar en besloten een jaar lang 
voor drie dagen per week een ‘Wike-
pedian-in-Residence’ aan te stellen. 
Jansen: “Wikipedia is immers de 
zesde website ter wereld met een 
bezoekersaantal van 420 miljoen 
unieke bezoekers per jaar wereld-
wijd, met alleen al in Nederland 230 
miljoen pageviews. Wij wilden kennis 
opdoen over deze organisatie, weten 
wat de mogelijkheden zijn om onze 
content via dit kanaal te verspreiden 
en onderzoeken hoe we de dialoog 
aan kunnen gaan met deze enorme 
vrijwilligersgemeenschap.” 

samenwerking versterken
De resultaten zijn veelbelovend. 
Jansen: “In een jaar tijd hebben 130 

interne cursisten vaardigheden en 
kennis opgedaan met Wikipedia en 
hebben we volop geëxperimenteerd 
met publicaties van onze content. 
Daardoor is het aantal links naar KB- 
en NA-sites met ruim vijftig procent 
toegenomen.” Ook beelddonaties 
hebben tot een forse toename van 
het aantal virtuele bezoekers geleid.
En dus gaan beide instellingen door 
op de ingeslagen weg in 2015. Hoe? 
Jansen: “We hebben straks, als de KB 
en het SIOP samengaan 2,5 miljoen 
volwassen OB-leden. Het is interes-
sant om te bekijken wat we daarmee 
kunnen doen. Immers: met de co-cre-
atie die het SIOP wil en onze Wiki-
pedia-ervaring hebben we genoeg 
in handen om de samenwerking te 
versterken.” 2sessies

De Bibliotheek biedt meer dan je 

zoekt. 
Het zal voor iedereen herkenbaar zijn: 
hoe vind je op zoek naar informatie 
vandaag de dag in het grote woud 
de weg? Hoe zoek je als gebruiker 
naar informatie, welke informatie is 
relevant en sterker nog: is deze wel 
betrouwbaar? 

De Bibliotheek helpt, denkt mee en is 
een onmisbare gids. Zij is Google 2.0: 
expert in het vinden en verbinden 
van informatie en in informatieover-
dracht. Niet alleen ondersteunt zij, 
maar zij inspireert ook. De Biblio-
theek attendeert gebruikers op inte-
ressante artikelen, selecteert relevan-
te websites en brengt mediawijsheid 
bij kinderen onder de aandacht. 

op

meer
naar
zoek

opzoeknaarmeer
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Film deelsessie muziek en mens:
‘muzieK iS geen luxeproduct’

Muziek kan allerlei emotionele, sociale en 
mentale functies stimuleren en is zeker geen 
luxeproduct. Dat stelt Fleur Bouwer, weten-
schapper en klarinettiste. Aan de UvA com-
bineert ze haar fascinatie voor het menselijk 
brein met haar passie voor muziek.

http://vimeo.com/114390877
https://vimeo.com/114390877


‘KijK verder dan je eigen concept’
“Sta open voor alles wat er in de samenleving gebeurt. Ik roep mensen al jaren op om einde-
lijk eens buiten de lijntjes te kleuren en buiten hun eigen concept te kijken, dat gebeurt nog 
te weinig. Het klinkt zo simpel, maar geloof me, er is nog flink wat werk aan de winkel.”
Cora Vleghaar, Teammanager SRO, Bibliotheek Rotterdam

‘WerK (meer) Samen’
“Werk meer samen met andere instellingen in je gemeente. Naast 
culturele instellingen kunnen we bijvoorbeeld ook met onderwijs- 
en welzijnsinstellingen samenwerken. We hebben namelijk onge-
veer hetzelfde publiek, alleen de doelen verschillen. Iedereen kampt 
met bezuinigingen, dus waarom zouden we niet efficiënter werken 
door onze krachten te bundelen?”
Natasha Stroeker, beleidsonderzoeker, Panteia

‘KieS en ga op Weg’
“Kies, want anders weet je ook niet waar je naartoe gaat. Hoe je vervolgen bij je 
einddoel komt, staat nog helemaal open. En vergeet niet dat het vaak interes-
santer is wat je onderweg tegenkomt, dan dat je je gestelde einddoel haalt.”
Jan Morsch, Morsch Bibliotheek Advies

‘organiSeer flexibel inleveren’
“Maak het mogelijk om geleende boeken bij een andere Biblio-
theek in te leveren. Het is toch mooi als mijn kind thuis een 
boek leent, maar dat dan bij oma uitleest en hem daar ook kan 
terugbrengen? Als de Bibliotheekpas niet gebonden is aan één 
locatie, dan zul je meteen zien dat veel minder mensen hun 
boeken te laat terugbrengen.”
Hendrike Ligthart Schenk, Goed Punt Communicatie

Wat 10
1
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de toekomst? 

Tips
brengt

‘verbind fySieK en digitaal’
“Leg een verbinding tussen de fysieke en de digitale Bibliotheek. Nederland 
heeft een hele grote collectie e-books, hoorde ik vandaag, maar hoe maak ik 
mijn bezoekers daar enthousiast voor? Kunnen we niet centraal een soort 
‘affiches’ krijgen met kant en klare e-booktiteltips?”
Maria Vermeer, Bibliotheek Helmond-Peel

‘neem riSico’S’
“De afgelopen jaren hebben we zó veel stukken geschreven en 
plannen met elkaar gemaakt. Nu is het tijd om daarmee te stop-
pen en overgaan tot actie. Gewoon risico’s nemen. Niet denken, 
maar doen!”
Jellie Tiemersma, Directeur Aangepast Lezen

‘forceer een StrategiSche afSlag’
“Gebruik de financiële crisis om een strategische afslag te for-
ceren: geen kaasschaaf, maar maak heldere keuzes. Kies bijvoor-
beeld de Bibliotheek op School in plaats van kleine vestigingen.”
Liselotte Dessauvagie en Rudi Crombeek

‘zorg dat je gezien Wordt’
“Praat met alle lagen binnen je gemeente: ambtenaren, directeuren, 
wethouders, baliemedewerkers en beleidsmedewerkers. Zorg dat je 
gezien wordt en dat iedereen weet wat de Bibliotheek te bieden heeft. 
Niet alleen op het gebied van cultuur, maar ook op het gebied van 
educatie, participatie, zorg & welzijn, werk & inkomen en publieke 
dienstverlening.”
Piet Boekhoudt, Digisterker

‘zet in op mediaWijSheid’
“Haal kinderen de Bibliotheek in. Focus op hun belevingswereld 
en zet digitale middelen in. Maak kinderen mediawijs!”
Josien Oudemans, SIOB

‘alle nederlanderS een digitaal rijbeWijS’
“Ik pleit voor een digitaal rijbewijs voor alle Nederlanders. Je moet im-
mers toch weten wat de regels zijn. Mediawijsheid is maar een kruimeltje, 
slechts een enkel kind is daarmee in aanraking gekomen. Wie er voor dat 
rijbewijs gaat zorgen? De Bibliotheek natuurlijk!”
Peter van Eijk, PBF Innovatie

5
6
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10tips
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culinaire hoogstandjes en lite-
ratuur gaan heel goed samen. 
tijdens het literair diner, na 

afloop van Het nationale 
Bibliotheekcongres in de Beurs 
van Berlage, lazen bekende gasten 
passages voor uit de nederlandse en 
vlaamse literatuur waarin bijzonde-
re gerechten worden beschreven en 
geserveerd.

‘chocoladeparfait met 
bramen en noten
Herman Koch, Het diner
‘De bramen komen uit de eigen 
tuin,’ zei de gerant. ‘De parfait is van 
huisgemaakt chocolade en dit zijn 
fijne amandelsnippers vermengd met 
geraspte walnoten.’
Zijn pink wees naar een paar on-
effenheden in de bruine saus, een 
saus die naar mijn mening te dun 
was uitgevallen – in elk geval dunner 
dan de bedoeling kon zijn bij een 
‘parfait’ – en die tussen de bramen 
door naar de bodem van het schaal-
tje was gelekt. Ik zag hoe Babette 
naar het schaaltje keer. Aanvankelijk 
alleen nog met teleurstelling – teleur-
stelling die tijdens de uitleg van de 
gerant plaatsmaakte voor onverholen 
afkeer. 
‘Ik wil dit niet’ zei ze toen hij was 
uitgesproken.
‘Pardon?’ zei de gerant.
‘Ik wil dit niet. Neemt u het alstu-
blieft weer mee.’
Ik dacht even dat ze het schaaltje van 
zich af zou duwen, maar ze leunde 
juist ver achterover in haar stoel, 
om een zo groot mogelijke afstand 
tussen haar en het mislukte dessert 
te scheppen.
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lees

#
johan Stapel@bibliohan 
bibliotheeK gaat in de Kern over leren, cultuur en empoWerment, 
zegt brian gamble, directeur birmingham #BieBcongres

jantine den toom @jl10e
#BieBcongres @rubennicolaï brengt humoriStiSch een ernStige zaaK 
aan het licht @beurSvanberlage; gevolgen en aantallen laaggelet-
terden

miniSterie van ocW @minocW
nederland loopt voorop met het uitlenen van e-booKS #BieBcongres

diantha de vrieS @dianthadevrieS
#BieBcongres het gaat tegenWoordig over KoSten, zegt prinSeS lau-
rentien, laaggeletterdheid KoSt ruim 600 miljoen per jaar

hendriKe ligthart S. @goedpunt
armoede en mate van geletterdheid zijn direct met elKaar verbon-
den. bibliotheKen vormen SchaKel in aanpaK. #BieBcongres

franK huySmanS @fhuySmanS 10 dec.
Slide van de dag menSen @joSdebeij: de bibliothecariS Wordt in-
houdelijK SpecialiSt en bouWt netWerK op #BieBcongres

nederland trendS @trendinalianl
1. #BieBcongres
2. #baSbedanKt
3. #WeWillmiSSyoupaul
4. goedemorgen
5. vijlen

paScale van zuilen @paSSie2703
mag iK alSjeblieft ooK #SuperbibliothecariS Worden? 
#BieBcongres

Het nationaLe BiBLiotHeeKcongres

smakelijk

congresinbeeld
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een ongeWoon 
SprooKje…of toch niet?

“Eén op de vijf kinderen in Europa 
heeft een leerachterstand. De hoogste 
tijd om de noodklok te luiden. De am-
bities van de Leescoalitie, vastgelegd 
in de agenda van 2015-2025, zijn:

1. In 2020 verlaat geen enkel kind de 
   basisschool met een leerachter
   stand.
2.100 % van de volwassenen is gelet
   terd of is bezig dat te worden. 

Te ambitieus? Een ongewoon sprook-
je? We moeten toch later tegen onze 
kinderen kunnen zeggen: ‘Misschien 
is niet alles gelukt, maar we hebben er 
wel alles aan gedaan om het maxi-
male te bereiken’. Bibliotheken zijn 
magische plekken. U bent de schakel 
tussen scholen, crèches, ROC’s en be-
jaardentehuizen. Maar u moet ook op 
zoek naar nieuwe relevantie. Dus: la-
ten we samen durven dromen, kansen 
grijpen en buiten de lijntjes kleuren. 
De mensen die een voorrecht hebben, 
hebben de plicht er iets mee te doen. 
We gaan er dus voor, de komende tien 
jaar. U toch ook?”

H.K.H. Prinses Laurentien der 
Nederlanden, stichting Lezen en 
Schrijven

Film: 
Sfeer film bibliotheeK 
branche
Speciaal voor Het Nationale Biblio-
theekcongres is in opdracht van het 
SIOB de film ‘De Bibliotheek: Altijd. 
Overal. Voor iedereen.’ gemaakt. Een 
sfeerfilm over de kracht en waarde 
van de Bibliotheek.

http://vimeo.com/114758695

