
 
Op 14 februari 2014 organiseert the Alignment House het seminar Onzebieb.nu. over de 
positionering van de Openbare Bibliotheek in de lokale maatschappelijke context. Tussen 13:30 en 
18:30 bent u van harte welkom in de The Colour Kitchen (Prinses Christinalaan 1 – Utrecht Zuilen). 
 
De sector 
Onlangs heeft de commissie Cohen in opdracht van het SIOB een toekomstperspectief 2025 
gepresenteerd voor de openbare bibliotheken in ons land. De fysieke bibliotheek moet het 
maatschappelijk hart van de samenleving blijven, aldus Cohen. 
 
Een wenkend perspectief. En op dit moment in een context die enorm in beweging is. 
 
De maatschappelijke context 
De overheid trekt zich terug en verschuift haar zwaartepunt naar gemeenten, waarbij zij een actieve 
houding verwacht van burgers en bedrijven. Dit leidt tot een nieuw evenwicht. Hoe vullen burgers en 
bedrijven het gat op dat ontstaat? En zijn die hier zomaar voor te porren? Wordt de community weer 
belangrijk? 
 
Het veranderende speelveld in 2015 
Gemeenten staan vanaf 2015 voor grote nieuwe opgaven. Door goed aan te sluiten op de lokale 
maatschappelijke vraagstukken en vanuit haar eigen kernopgave met een aanbod te komen, kan de 
bibliotheek een belangrijk fundament worden in het nieuwe gemeentelijke speelveld. Daarvoor is het 
van belang om niet af te wachten, maar aan de slag te gaan. Schuif op naar het maatschappelijk hart! 
 
Hoe u zich met de visie op 2025 kunt voorbereiden op 2015 
In het seminar onzebieb.nu nemen wij u mee in de stappen die bibliotheken en gemeenten kunnen 
zetten om de bieb de positie te geven die de lokale maatschappelijke uitdagingen vergen. 
 
Onzebieb.nu laat u zien hoe in een veranderend speelveld je positie te versterken in de publieke 
sector. Als voorbeeld nemen we de bibliotheek: hoe kan de bieb opschuiven naar het maatschappelijk 
hart? Wij delen op basis van een intensieve verkenning binnen en buiten de wereld van bieb en 
gemeenten onze visie op de bibliotheek in het hart van de lokale samenleving. Daarnaast laten wij 
concreet zien waar de kansen liggen voor bibliotheek en gemeente en hoe daar te komen. 
  
Wij geven de visie van de Commissie Cohen voor 2025 handen en voeten in het hier en nu en 
verbreden en verdiepen deze visie door in te gaan op de grote maatschappelijke thema’s waarin de 
bieb lokaal relevant kan zijn! 
 
  



Programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten voor het seminar bedragen € 125,- (exclusief BTW). Inschrijven kan via www.onzebieb.nu.  
 
Sprekers 

Pascal Budding – Strategisch Adviseur bij Gemeente IJsselsteijn 
2015 is een belangrijk jaar voor gemeenten. Gemeenten krijgen nieuwe 
verantwoordelijkheden op het gebied van werk, inkomen, welzijn, zorg en 
jeugdzorg. Daarnaast zijn zij een belangrijke speler voor passend onderwijs, 
dat komend schooljaar al wordt ingevoerd. Deze transities zijn ingrijpend 
voor gemeenten. Wat verandert er allemaal voor gemeenten, hoe bereiden 
ze zich daar op voor, hoe ver zijn ze en wat betekent dit voor de burger? 
Pascal Budding geeft ons een kijkje in de keuken van gemeenteland. 
 

 
Maarten Crump – Associate Partner bij the Alignment House 
Boeken zijn belangrijk. De bieb is echter zoveel meer dan boeken. In een tijd 
waarin het speelveld voor burgers, overheid en markt veranderd en de 
community in een nieuwe vorm weer terug lijkt te komen, kan de openbare 
bibliotheek laten zien dat zij relevant is door aan te sluiten op de vragen 
waar burgers en gemeenten mee zitten en hier het aanbod op in te richten. 
We staan aan de vooravond van grote veranderingen in gemeenteland. Welke 
antwoorden kan de bibliotheek geven in vraagstukken als werk, inkomen, 
zorg, welzijn, jeugdzorg, onderwijs en economie? Hoe verhoudt de bieb zich 
tot de lokale maatschappelijke context? Dit gaat verder dan het uitvoeren 
van een wet. Het vergt voor de bibliotheek het opschuiven naar het lokale 
maatschappelijke hart. Waarom? Hoe? Daar gaat Maarten Crump op in. 



Break-out sessies  

U heeft de mogelijkheid om twee van de vier break-out sessies bij te wonen, geef uw voorkeur aan 
wanneer u zich aanmeldt op Onzebieb.nu! 
 
Break-out sessie 1. Maatschappelijk hart in beeld 
Door: Hanneke Veen (directeur OB Assen) 

Jenna Kleingeld (manager research & operations the Alignment House). 
 
Om lokaal slagvaardig en relevant te kunnen zijn is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het 
‘Maatschappelijke Hart’ van uw bibliotheek eruit ziet en in hoeverre u deze ook daadwerkelijk bedient. 
De bibliotheek Assen deed dit met de Publieke Waarden Scan. Samen met Jenna Kleingeld vertelt 
Hanneke Veen welke informatie u uit uw verzorgingsgebied kunt halen en inzetten om daadwerkelijk 
een maatschappelijke functie te vervullen. 
 
Break-out sessie 2. Positionering van de OB in het maatschappelijk hart?  
Door:  Ton van Vlimmeren (directeur OB Utrecht)  

Bas Pietersen (partner the Alignment House) 
 
Ton van Vlimmeren en Bas Pietersen vertellen hoe de je bieb kan positioneren in het maatschappelijk 
hart. Wat is een relevant netwerk en hoe ga je daar mee om? Hoe werk je samen met (branche) 
vreemde partners. Hoe kunnen bibliotheken bijvoorbeeld gezamenlijk samen de kracht bundelen? 
De visie van Ton wordt aangevuld door inspirerende voorbeelden uit de private sector door Bas. 
 
Break-out sessie 3. Aansluiting van de burger met de online overheid 
Door:  Arjan Beune (adjunct-directeur en programmamanager, Stichting Lezen & Schrijven) 

Een tweede sessieleider schuift aan (naam volgt nog) 
 
Het lijkt ver weg, maar in 2017 wil het kabinet een volledig digitale overheid voor burgers en 
bedrijfsleven. Hartstikke handig en efficiënt zo op het eerste gezicht. Maar wat betekent dit voor de 
1,3 miljoen laaggeletterden in ons land? Mensen die het al moeilijk vinden om een papieren formulier in 
te vullen. Stichting Lezen & Schrijven en de openbare bibliotheken zijn al langer partner in de 
bestrijding van laaggeletterdheid. Welke positie willen de bibliotheken innemen in de digitale overheid 
en wat betekent dit voor de laaggeletterden? gaat met u op verkenningstocht. 
 
Break-outsessie 4. Naar een toekomst die werkt 
Door:  Bert Kersten (directie en bestuurssecretaris REA college Nederland) 
 
In Nederland bereiden we iedere jongere voor op een (economisch) zelfstandige toekomst. Dat geldt 
ook voor jongeren met een beperking. In de route van school naar werk is het belangrijk om de route zo 
in te richten dat de jongere voor zichzelf en de werkgever in zijn/haar kracht staat. Deze route is zeker 
niet onmogelijk, maar wel complex en leidt helaas nog tot de nodige uitval. Deze jongeren schieten 
door de combinatie school/werk/zorg als een satéprikker door verschillende stelsels. Zij - en hun 
ouders - hebben niet een loket waar ze met hun vragen terecht kunnen. Wat zou de openbare 
bibliotheek hierin kunnen betekenen? In deze break-outsessie gaan we met Bert Kersten, zeer 
deskundig op dit terrein, op verkenning… 
  



Locatie en contact 

We organiseren het seminar bij The Colour Kitchen in Utrecht. 
Prinses Christinalaan 1 
3554 JL Utrecht  
 
Voor vragen of opmerkingen over het seminar kunt u terecht bij  
 
Jenna Kleingeld 
0348 71 26 01 
info@onzebieb.nu  
 
 


