BiebPanel Deepdive 1 – Topic 4 ‘Het beste idee’
Ruwe data topic 4: ‘Het beste idee’
Communityleden delen via een creatieve opdracht (tijdreis of directeur) hun ideeën voor de ideale
bibliotheek.
•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Als ik ga kijken naar mijn behoeftes en wensen en met deze punten alle bibliotheken in
Nederland ga veranderen dan zou ik als eerste kiezen voor meer workshops. Elke week een
andere workshop waar iedereen aan kan deelnemen. Uiteraard afwisselend voor
verschillende leeftijden.
Ook lijkt het me een super leuk idee om een vaste ochtend in de week een
voorleesochtend voor kleine kindjes te organiseren.
bijvoorbeeld de leeftijd van 3-6 jaar? Gezellig met hun papa en/of mama naar de
bibliotheek en luisteren naar een verhaal. Dit zou ik ook zeker gaan doen met mijn
dochter.
Verder vind ik alles wat een bibliotheek nu organiseert heel goed. Bijvoorbeeld
feestavonden en bijeenkomsten. Ik zou hier niks aan willen veranderen.

•

Als directrice van alle bibliotheken zou ik mezelf gaan inzetten om alle locaties
aantrekkelijker te maken van binnen met kleuren. Geen felle kleuren want dat leid af.
Maar warme kleuren die uitnodigend aanvoelen. Ik zou mezelf inzetten voor de
allerjongste bezoekers. Een mooie kleurrijke en speelse omgeving creeëren. Als kinderen
een fijne ervaring hebben in de bieb, willen ze vaker komen en zijn de ouders ook
genoodzaakt om mee te komen.

•

1. Ik zou graag zien dat er zitplekjes zijn waar je comfortabel zou zitten, een soort van
huiskamer in de bibliotheek. Dat zou uitnodigend zijn om daar op mijn gemak een boekje
te lezen, maar het zou ook gezelligheid en sfeer kunnen creëren.
2. Ik zou graag zien dat de bibliotheken gratis worden voor studenten, over het algemeen
genomen zitten we krap bij kas en geven we ons geld liever ergens anders aan uit. De bieb
zou het ook kunnen zien als een investering: als het ons bevalt komen we terug als we
geen student meer zijn.
3. Ik zou willen dat er leuke activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, niet alleen
voor kinderen en ouderen, maar juist de groep er tussen in! Tegen een klein prijsje of gratis
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een cursus of lezing over iets wat ons interesseert. Het zou een leuke manier zijn om te
groeien, maar ook om nieuwe connecties te maken.
•

Ik heb gekozen voor opdracht 1.
Ik zou graag een koffiehoek hebben in elke bibliotheek waar mensen een kopje koffie of
thee kunnen halen met iets lekkers en/of gezonds. Ik vind dit altijd een hele gezellige
uitstraling hebben!
Daarnaast zou ik het leuk vinden als er ook werkplekken zijn. Ik denk dat we door de
corona-crisis steeds vaker thuis werken (of in ieder geval niet op kantoor), maar niet
iedereen heeft thuis een fijne werkplek. Hoe fijn is het dan als je op een korte afstand van
je huis een werkplek hebt! Gratis als je een abonnement hebt en als je dat niet hebt, betaal
je een kleine vergoeding (5 euro). Je kunt koffie en thee halen in de koffiehoek en tussen
de middag wandel je even naar het lunchtentje op de hoek.
Ik vind het belangrijk dat er een goed online systeem is waarin je snel kan zien of het boek
dat jij zoekt, nog aanwezig is. Zo ga je niet voor niets naar de bieb! Ik vind het zelf
vervelend als ik ergens naartoe ga en er daar pas achter kom dat het ‘product‘ er niet meer
is!
Daarnaast zou de bieb je op basis van geleende boeken leuke suggesties kunnen doen van
boeken die je misschien leuk vindt. Ik zou het zo voor me zien dat je bij de ingang je pasje
scant en dat een robot je een aantal suggesties doet. Je ziet meteen waar deze boeken
liggen of je kunt ze reserveren als ze er niet zijn. Ik vind het leuk om nieuwe suggesties te
krijgen die lijken te passen bij mijn ‘leesgedrag‘, zo word ik hopelijk verrast met een heel
leuk boek!
Daarnaast zou ik graag wat doen aan het interieur in de bibliotheken. Er moet kleur zijn in
de bibliotheek en fijne hoekjes om even te zitten lezen. Voor de kinderen zou ik een aparte
hoek maken die geluidsdicht is, zodat ze hier lekker kunnen spelen en lezen zonder de
andere bezoekers te storen! Ik vind het belangrijk dat de omgeving fijn en licht is en dat je
je hier op je gemak voelt.

•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Ik zou wat meer eigen plekjes creëren voor studeren/werken/vergaderen ipv een
algemene ruimte met tafels . Zodat je wat meer eigen rustige plekjes creërt.
Een open plek met wat natuur, eventueel in de zomer buiten een pleintje maken waardoor
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je een open plek creërt. Zo zul je meer mensen aantrekken, om toch even in de bieb te
gaan zitten voor wat rust en een makkelijke plek om mensen te ontmoeten.
•

Een lastige opdracht maar wel leuk om over na te denken!
Als ik directeur was zou ik inzetten op zoveel mogelijk traffic, ik weet zelf eigenlijk niet eens
waar de bieb in onze stad zit.
Ik denk dat ik ervoor zou zorgen dat bibliotheken een afhaalpunt worden voor bijvoorbeeld
pakketjes van online bestellingen (TNT, PostNL, DHL etc.). Daardoor krijg je in ieder geval
meer mensen naar de bieb. Verder is het dan zaak om mensen daarna verder te krijgen, te
triggeren om verder binnen te komen dan alleen de balie. Als ik vanuit mijn eigen oogpunt
kijk zou ik bijvoorbeeld een afdeling maken met Formule 1 als thema: allerlei boeken en
tijdschriften met beeldmateriaal en verhalen en bijvoorbeeld filmfragmenten van gereden
races en interviews. Ik zou dan tijdens het F1 seizoen inzetten op simracen in playseats in
de weekeinden. Volgens mij is het dan gaaf om daar met vrienden mee bezig te gaan.
Misschien zelfs de mogelijkheid om op zaterdag de vrije trainingen en kwalificatie en op
zondag de race daar te kijken.
Verder zou ik bijvoorbeeld bij grote seizoensevementen aansluiten van andere bedrijven,
wat ik daarmee bedoel:
- Kerst bij Intratuin is gigantisch, maar Intratuin ligt altijd buiten een stadscentrum,
bibliotheken zitten eigenlijk wel altijd centraal: zorg dat publiek ook voor die ervaringen
binnenkomen.
- Voorjaar: mensen gaan bezig met de tuin, klussen in huis, alles voorjaarsfris maken (denk
in stijl van VTWonen), haak daar ook op in
- Verder zou ik als directeur bijvoorbeeld hippe vergaderruimtes proberen aan te bieden en
flexplekken, daarmee wordt het ook voor zakelijke bezoekers interessanter om binnen te
komen.
- Waar mogelijk zou een buitentuin ook aan te bevelen zijn als directeur: bezoekers kunnen
lekker buiten ontspannen, eten en drinken, koffiedrinken onder het genot van een lekker
tijdschift, een film, buitenbioscoop etc.
De sprong naar 2030:
Ik hoop dat de bibliotheek na alle aanpassingen het stoffige imago een beetje los kan laten.
Boeken hoeven niet meer centraal te staan, ebooks worden nu veel meer gebruikt en
verschillende groepen (leeftijden, geslacht, afkomst) weten de bieb te vinden voor sfeer,
leuk nieuws, vergaderen of een dagdeel heerlijk ontspannen. De buitentuin wordt zeker in
de weekenden met mooi weer goed gebruikt, een groot deel van het boeklezen is
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verschoven naar online, waardoor de collectie fysieke boeken kleiner geworden is.
Daarnaast is de bibliotheek de plek geworden om in de weekeinden te genieten van de
Formule 1 races. Groepen jongens en mannen komen samen in de ruimtes bestemd om te
lezen over en kijken naar de F1 wedstrijden. Sinds de 3 wereldkampioenschappen van Max
Verstappen is F1 ongekend populair en de bibliotheken hebben zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot de hotspot om dit samen te kijken. Vooral de races in Zandvoort en Spa
zorgen voor veel toestroom van mensen die samen willen kijken.
•

Ik kies voor opdracht 1.
Het zou mooi zijn als er een ontmoetingsplek komt in elke bibliotheek. Een plek waar
iedereen zich welkom voelt. Dit onder het genot van een kopje koffie of thee in een relaxte
setting. Ik denk namelijk dat onze samenleving steeds meer individualiseert (en al helemaal
in tijden van crisis) en dat het van belang is om het sociale contact niet te vergeten. Dit
soort plekken kunnen de basis zijn van nieuwe vriendschappen, behulpzaamheid
(bijvoorbeeld het leren van de taal) en andere initiatieven. Dat wordt steeds belangrijker in
deze zorg voor je naasten maatschappij.
Verder zou ik wel graag willen dat iedere bibliotheek mee gaat met zijn tijd. Dus dat er veel
digitaal beschikbaar is en geregeld kan worden. Hoe mooi zou het zijn als je ergens op
social media bijvoorbeeld een tip leest over een boek dat jou interessant lijkt en dat je met
één druk op de knop kan kijken of dit boek aanwezig is in jouw bibliotheek en dat je dit dan
direct kan reserveren. Ik denk dat dit soort dingen de bibliotheek ook voor jongeren
interessanter kunnen maken.
Daarnaast is de bibliotheek nu vaak gratis voor kinderen tot 18 jaar. Ik zou hier 25 jaar van
maken, zodat studenten ook gratis naar de bibliotheek kunnen gaan. Dit in verband met
hun studie, maar ook juist om gewone leesboeken te halen, zodat ze ook wat afleiding
hebben van het drukke studeren af en toe. Bijvoorbeeld in de trein naar de plek van hun
universiteit kunnen ze dan een mooi ander boek lezen in plaats van dan al bezig te gaan
met de studie.

•

Ik zie mezelf als directeur van alle bibliotheken in Nederland.
Allereerst zou ik er voor willen zorgen dat zo veel mogelijk boeken gedigitaliseerd kunnen
worden zodat mensen de boeken ook thuis kunnen lezen en makkelijk kunnen raadplegen,
Daar zou ik dan een abbonnement voor aanbieden speciaal voor de ‘online leden‘. Ik denk
dat dit erg fijn is voor personen die bijvoorbeeld bezig zijn met een onderzoek of slecht ter
been zijn, omdat zij nu niet meer fysiek naar de bibliotheek hoeven te komen om de
boeken op te halen. Ik zelf zou het persoonlijk daarom wel fijn vinden.
Verder zou ik duidelijke plattegronden in het pand aanbrengen over waar precies welke
boeken te vinden zijn. Ik ben namelijk vaak de weg kwijt. Ook zou ik er op letten dat er
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genoeg personeel aanwezig is om als het nodig is de klanten daarmee te helpen.
Als laatste zou ik ook culturele activiteiten organiseren om mensen ook naar de bibliotheek
te lokken zonder dat ze er perse komen om een boek te lezen. Dit zouden bijvoorbeeld
cabaret voorstellingen kunnen zijn van personen die bijvoorbeeld ook net een boek
hebben geschreven, zodat het eerst een show is en ze daarna nog de tijd krijgen om over
hun boek te vertellen. Zo zal er in de bibliotheek een gevarieerd publiek rondlopen, wat
mijns insziens enorm kan bijdragen aan de sfeer die er hangt.
•

Als ik een bibliotheek helemaal naar mijn eigen wensen zou kunnen inrichten dan zou ik de
volgende ideeën toepassen:
Ik zou allereerst de bibbliotheek in verschillende (afgesloten) ruimtes indelen, zodat
mensen met hun eigen behoefte ergens kunnen zitten, zonder dat er kinderen rondrennen
of iets dergelijks:
* Ik zou een aparte stilteruimte maken waar alle studenten en werkenden hun werkplek
kunnen hebben en waar ze dus in alle rust aan de slag kunnen. Deze ruimte zou ik
rustgevend proberen in te richten, zodat er ook niet allerlei afleidingen zijn voor de
mensen die zich willen concentreren.
* Ik zou een aparte ruimte maken met tafels die zo zijn opgesteld dat mensen in tweetallen
of kleine groepjes kunnen samenzitten en rustig met elkaar kunnen overleggen tijdens het
studeren / werken. Deze ruimte zou ik inspirerend proberen in te richten zodat de
creativiteit in mensen wordt geprikkeld en ze dus met elkaar tot nieuwe ideeën kunnen
komen voor de werk/studie opdrachten die ze aan het maken zijn.
* Ik zou een aparte ruimte maken met een koffiehoek en veel manieren om bij elkaar te
zitten met een tijdschriftentafel. Hier kunnen de mensen dus een tijdschrift lezen of lekker
bijkletsen met een kop koffie. Dit zal een fijne plek zijn voor ouderen om elkaar weer te
zien, maar ook voor studenten en werkenden die een pauze inlassen en even hun hoofd
willen leegmaken.
* Ik zou een aparte ruimte maken voor kinderen, waar de boeken leuk zijn opgesteld, waar
ze lekker kunnen chillen in zitzakken met een boek in hun handen en waar het niet erg is
als ze niet doodstil zijn. Op deze manier kan je een ruimte zo inrichten dat kinderen een
geweldige ervaring met de bieb hebben, die ze hopelijk de rest van hun leven meenemen,
en hebben andere biebgangers 0 last van de kinderen.
* De bibliotheek zou ik ruim opzetten, zodat je niet een soort claustrofobisch gevoel krijgt
als je door de rijen heen loopt. Ook hier zou ik genoeg zitplekken maken waar mensen
rustig de achterkant van het boek kunnen lezen om te beslissen welke boeken ze
daadwerkelijk mee naar huis nemen. Persoonlijk zou ik het wel leuk vinden als de boeken
op een bijzondere manier zijn opgesteld in plaats van alleen maar saaie rijen. Hoe dit zou
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kunnen staan... daar zijn mijn gedachtes even niet creatief genoeg voor, maar een architect
zou vast leuke dingen kunnen bedenken. Ik heb hier best een futoristisch idee bij.
Mijn bieb zou dus wel echt in een groot gebouw moeten zitten door alle verschillende
ruimtes die ik zou willen inrichten. Van mij hoeft een bieb niet allerlei workshops te
houden of filmavonden / etc. te hoeven organiseren. Leuk bedacht, maar dat is niet
waarvoor ik naar een bieb zou willen gaan. Voor mij is het veel interessanter als je er chill
zou kunnen zitten om te studeren, te werken, etc, maar dat komt denk ik ook wel door de
levensfase waar ik op dit moment in zit.
•

Goed idee, vaak zijn ze zo saai ingericht!

•

Een bibliotheek in 2030: individuele duo en groeps kubussen/ruimtes met
beamers/schermen waarop de ook digitaal je favo boek kan lezen. En daarnaast geluid kan
afspelen en een omgeving kan displayen.

•

In mijn bibliothekeek zou ik ontmoetingsruimte maken en activiteiten organiseren.
Bijvoorbeeld muziek leren maken (ik speel zelf gitaar) bordspellen kookworkshops enzo .
Verder een gaminghal muziekaal filmzalen. Hapjes en drankjes. Vertellers die hun boek
komen voorlezen en toneelspel over het boek. Kortom een hele expierence. En niet
alleen een bibliotheek met zoals veel jeugd vindt stoffige ouwe boeken,maar een plaats
waar iedereen wil komen en waar de gezelligheid van af straald. De bibliothekeek als een
geheel me5 horeca,verenigingen enzo en dit kun nelater nog veel verder aankleden.

•

Sprong in de tijd naar 2030, mij wensen:
1. verschillende afdelingen inrichten voor verschillende doelgroepen. Ten eerste, een
studenten ruimte waar studenten rustig kunnen studeren en litratuur kunnen vinden.
Studenten betalen hier een kleine vergoeding voor. Daarnaast is het ook mogelijk om een
kopje koffie te drinken in de bibliotheek en is WifI een vereiste. Ook is er een litratuur
sectie in deze ruimte t.b.v. studeren. Ten tweede een ontmoetingsruimte voor alle
doelgroepen met een café waar mensen wat te drinken of eten kunnen kopen. Voor een
nog beter maatschappelijk doel kan het café worden opgezet met verstandelijk beperkt
personeel (zoald brownies en downies), dit zal verkocht worden tegen een kleine winst
marge om de kosten te dekken. In de ontmoetingsruimte kunnen ook workshops worden
georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Ten derde, een ruimte waarin ZZP‘ers
kunnen werken en kunnen beschikken over een computer met internet. ZZP‘ers kunnen
huur betalen om gebruik te maken van deze ruimtes. Verder kan er een ruimte worden
gefaciliteerd waar bedrijven vergaderingen kunnen houden of kleine congressen. Als laatst,
is er een apparte kinder afdeling met louter kinder boeken. Hier kunnen kinderen lezen en
boeken uitzoeken,. Dit spreekt mij aan omdat de bibliotheek naast de primaire functie ook
een groter maatschappelijk doel krijgt om inwoners van een plaats en dorp te helpen.
Uiteraard zal de bibliotheek zijn oorsprongkelijke functie behouden. Om gebruik te maken
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van alle afdeling wordt er een klein bedrag (max 5 euro) gevraagd om de kosten voor de
bibliotheek te dekken.
2. Het verhuren van e-readers & E-books. Bezoekers halen een e-reader met een dar
bijbehorend ebook, hier betalen ze borg over en ze lenen de e-reader voor een maand.
Hiermee zullen er minder hardcover boeken nodig zijn wat goed is voor het milleu en
daarnaast zal het assortiment boeken kunnen stijgen. Ik lees ook graag van een e-reader
omdat het scheelt in gewicht met meenemen en er zijn meer opties om letter groter te
maken bijvoorbeeld.
3. Werkruimtes verhuren aan ZZP‘ers (sluit aan op idee 1 ). In de toekomst verwacht ik
meer ZZP‘ers die niet allemaal vanuit huis willen werken. Daarom is een flexibele werkplek
in een bibliotheek ideaal. Dit spreekt mij aan omdat ik zelf ZZP‘er zou kunnen worden en
het verschrikkelijk zou vinden om altijd thuis te werken.
Dit zijn mijn ideeën!
•

1. Het inrichten van kantoortjes in de bibliotheek. In deze tijden van Corona maar ook
buiten deze tijden is het soms fijn om je te kunnen afzonderen van iedereen en op een
rustige plek aan je werk te gaan. Veel menssen hebben deze postitie niet (ook neiet thuis).
Het zou mooi zijn als een bibliotheek deze mogelijkheid zou kunnen bieden.
2. Het inrichten van een ‘gamehoek‘. Veel jongeren ‘chillen‘ op straat of bij vrienden en
hebben verder geen plek om bij elkaar te komen. Een bibliotheek zou een soort van hoek
kunnen maken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en daar ook zouden gamen (bijv
aanbrengen van consoles). Veel jongeren komen niet in een bibliotheek omdat ze dit saai
vinden en omdat ze eigenlijk niet weten wat voor boeken er zijn. Tegenwoordig gaat alles
via sociale media en verdwijnen boeken. Zelf ben ik er achter gekomen dat boeken lezen
en veel grote waarde heeft dan je tijd verdoen op sociale media. Het zou mooi zijn om
jongeren kennis te laten maken met boeken door ze op deze manier naar de bibliotheek te
‘lokken‘.
3. Bij puntje 2 heb ik verteld over mijn plan over een plek voor jongeren. Ik zou ook een
andere plek inrichting welke geschikt zou zijn voor het ontmoeten van zakenrelaties of
andere relaties. Tegenwoordig wordt er veel afgesproken in een Hotel maar waarom zou
een bibliotheek hier niet op in kunnen spelen?1 Bij deze plek zal ik ook een catering
plaatsen.

•

-ik zou veel meer online doen, dus meer boeken online en offline beschikbaar stellen zodat
je die ook kan downloaden en lezen want dat mis ik.
-mooie trailers maken van boeken zodat je die kan kijken voordat je weet wat je gaat lezen,
vaak heb ik geen zin om de achterkant te lezen en me te verdiepen een trailer vind ik veel
leuker
-meer boeken met een geloofsachtergrond want die mis ik.
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-in 2030 een service die wanneer je ergens bent, het boek voor jou uit het rek sorteert
zodat je niet meer enorm hoeft te zoeken.
•

Ik vind dat je goede punten aankaart, met name die van het budget. Echter, het punt over
verschillende afdelingen wordt toch meestal al gehanteerd?

•

Ten eerste vind ik dat een bibliotheek voor het grootste gedeelte hetzelfde zou moeten
blijven. De manier waarop het (meestal) nu is, maakt het een bieb voor mij. Toch zou ik
kleine dingen aanpassen, te beginnen met het aanbod van de boeken. Reizen is een groot
onderdeel van het leven geworden. Daarom zou ik graag meer reisboeken willen zien. Of
(meer) boeken in andere talen, zoals Engels en Spaans. Dit is tevens een leuke (gratis)
manier om in aanraking te komen met een vreemde taal.
Niet alleen het fysieke aanbod zou groter mogen, ook het online aanbod. Ik denk dat een
grotere groep wordt aangesproken indien er e-books gehuurd kunnen worden.
Voor gezinnen met een minder groot budget zouden er ipads te lenen kunnen komen.
Voor de jeugd zou er bijv. een beveilingsoptie kunnen zijn, zodat er alleen leerzame
spelletjes op gedaan kunnen worden.
Verder zou ik het leuk vinden als er ook een kleine cafetaria in elke bieb aanwezig is. Hier is
eten en drinken beschikbaar voor redelijke (supermarkt) prijzen. Uitgezonderd van
drinken, wordt het voedsel genuttigd in een daarvoor bestemde ruimte zodat mensen
geen last ervaren van het geluid.
Tot slot zou ik het leuk vinden als er meer spellen te leen zijn. Dan bedoel ik met name
bordspellen. Hier zou ook een ruimte op ingericht kunnen zijn, zodat mensen die daar
gelijktijdig zijn meteen uitgenodigd worden voor een bordspel. Het idee hiervan is dat
mensen ook op een laagdrempelige manier met elkaar in aanraking komen en elkaar
ontmoeten. Ik zie de bieb dan ook meer als een ontmoetingsplek. Uiteraard gescheiden
van de ruimtes waar het stilte wordt gehanteerd.
In 2030 bestaat uit aanbod van de cafetarias alleen uit lokale producten. Elke bieb heeft
ook een buitenplaatsje waar het mogelijk is om te lezen of te studeren. Verder beschikt
elke bieb over een gamehoek waar jongeren en ouderen welkom zijn voor spelletjes. Het
zou zo tevens kunnen functioneren voor een hangplek voor jongeren. Het aanbod van
spellen zou uitbreiden naar ook game spellen voor de gamecontrolers.

•
•

Goed punt van flexibele werkplekken!
Ik snap wat je bedoelt, maar het is toch nog niet helemaal hoe ik het idealiter zou zien. Er
zijn opzich verschillende gedeeltes voor computers en boeken lenen, maar dan nog zie ik in
de bieb waar ik kom verschillende mensen dicht bij elkaar zitten: jongeren die elkaar willen
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ontmoeten, kinderen die boeken willen lezen en ouderen die willen werken op de laptop.
Ik merk dan irritatie tussen de mensen.
•

Je zegt dat je workshops wil waar iedereen aan kan deelnemen. Ik vraag me af, wat voor
workshops dan? Aangezien het nog wel een bibliotheek is

•

Ik ben het eens met je eerste punt, meer gezelligheid als een soort huiskamer zou er denk
ik voor zorgen dat er meer mensen boeken gaan lezen in de bieb! Zou ik dan ook sneller
doen

•

Ik vind je vierde punt een leuk idee! Scheelt misschien ook weer wat tijd met het zoeken
naar leuke boeken :)

•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Als ik ga kijken naar mijn behoeftes en wensen en met deze punten alle bibliotheken in
Nederland ga veranderen dan zou ik als eerste kiezen voor meer workshops. Elke week een
andere workshop waar iedereen aan kan deelnemen. Uiteraard afwisselend voor
verschillende leeftijden.
Ook lijkt het me een super leuk idee om een vaste ochtend in de week een
voorleesochtend voor kleine kindjes te organiseren.
bijvoorbeeld de leeftijd van 3-6 jaar? Gezellig met hun papa en/of mama naar de
bibliotheek en luisteren naar een verhaal. Dit zou ik ook zeker gaan doen met mijn
dochter.
Verder vind ik alles wat een bibliotheek nu organiseert heel goed. Bijvoorbeeld
feestavonden en bijeenkomsten. Ik zou hier niks aan willen veranderen.
Wat mij ook tof lijkt zijn aparte hokjes waar mensen zich af kunnen sluiten middels een
glazen deur. Eventueel om met iemand samen rustig te kunnen studeren. Maar ook om
even alleen apart te zitten zonder dat er mensen mee kunnen kijken.

•

Formule 1 hoek klinkt leuk! Wellicht meerdere van dat soort themahoekjes maken met
verschillende onderwerpjes waar je van alles kunt bekijken en leren

•

Gratis voor studenten vind ik een goed idee! Ik heb het idee dat studenten van nu
nauwelijks boeken lezen en wellicht dat het hierdoor wordt gestimuleerd
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•

Meer reisboeken vind ik een goede! Zo trek je misschien ook wel de avontuurlijkere
mensen naar de bieb :)
En spellen lenen vind ik ook een heel goed idee, ik zou hiervoor wel naar bieb gaan. Mits
het, zoals jij zei, gescheiden is van de stilteruimtes.

•

Ja precies, dat is dan wat ik hoop dat er bereikt zou worden. Want ik moet eerlijk toegeven
dat ik nu weer meer lees dan in mijn studententijd (die ongeveer 2 jaar geleden is gestopt).
Maar ik leen vooral boeken bij mijn schoonmoeder en niet bij de bieb :)

•

Muziek is ook een heel goed idee ja!

•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Welke ideeën heb jij bedacht?
Om te beginnen zou ik willen dat bibliotheken groter worden. In de bibliotheken zou ik
rustige aarde tinten gebruiken voor een fijne en rustgevende sfeer. Ik ben gek op veel
(natuurlijk) licht en op hout dus ik zou ook veel met (echt onbewerkt) hout werken. Houten
kasten/ tafels enz. Alle meubels in de bibliotheken draaien om comfort en alles moet bij
elkaar passen. Alles moet natuurlijk vooral lekker zitten, ook na een paar uur. Ook denk ik
dat het mooi zou zijn om een aantal ‘’afdelingen’’ te creëren. Bijvoorbeeld een reis
afdeling(/aparte kamer of ruimte) Deze voor de mensen die op vakantie gaan of een
wereld reis gaan maken. Hier staan dan niet alleen boeken maar ook computers en relaxte
banken en tafels. Op deze manier kunnen mensen makkelijk in contact komen met andere
reizigers. Denk ook aan een stilte ruimte, een ruimte waarin je juist wel gewoon kan/mag
kletsen met mede bezoekers en een studie en werk ruimte. Waar ik ook direct aan denk is
een klein koffie tentje. Uiteraard met koffie en thee maar ook met smoothies en met iets
lekkers erbij zoals een muffin of een tosti enz. Een plek waar je ook heen zou kunnen gaan
als je niet naar de bibliotheek gaat. En uiteraard moet het aanbod in boeken gewoon heel
groot zijn! Daar komen mensen vooral voor. Boeken moeten duidelijk te vinden zijn. Op
bepaalde momenten zou ik activiteiten aanbieden zodat de bibliotheken ook hun sociale
kant behoudt. Denk aan een spelletjes avond of computer cursus voor ouderen en aan een
voorlees ochtend voor kinderen en een mamacafe. De bibliotheek is een ideale ruimte om
samen te komen en samen te werken.

•

1. Dit is een lastige vraag. De bibliotheek moet ook plek blijven waar men rustig kan lezen,
werken of studeren. Als de bibliotheek te aantrekkelijk wordt gemaakt, zal er weer
(jeugd)overlast kunnen komen. Een huiskamer gevoel en mooie uitstraling is wel
belangrijk, om mensen aan te spreken om er enkele uren te werken. Een gezellig
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koffiehoekje, met tijdschriften en krantenrek met banken is wel erg leuk, waar je
overleggen kunt plegen e.d. Zo hoeft het niet in de gehele bieb stil te zijn.
Computercursussen, workshops in diverse categorieën, voorleesmiddagen zijn altijd leuk.
Dan worden ook mensen die anders niet in de bieb komen,bekend met de bieb. Een
centrale ligging, bij winkels bijvoorbeeld kan ook meespelen om de bieb te bezoeken. Ik
zou ook planten neerzetten en fijne zithoekjes maken, om je terug te trekken met een
boek. Ik zou ook integreren dat als een boek niet bekend is in de bibliotheek, dat je deze
kan bestellen en het boek in de collectie komt. Dat zou echt een top optie zijn! Het zou ook
leuk zijn als je je op kan geven voor leerzame uitstapjes tegen een kleine bijdrage als geenlid en gratis als wel-lid. Dat zou ik ook integreren!
In 2030 ben ik bang dat er meer gedigitaliseerd is en er minder medewerkers in de bieb
zijn. Ik hoop echter dat dit niet zal gebeuren.
•

Ik heb een paar ideeën om de bibliotheken van nu te verbeteren:
1. Als eerste zou ik een betere scheiding willen maken tussen de "studie" plekken in de
bibliotheek en de rest van de bibliotheek. Dus 1 afdeling helemaal vol met allemaal
computers zodat de mensen die studeren weten wat hun plek in de bibliotheek is. En
hier dus rustig kunnen werken.
2. Ik zou de boeken ook beter laten controleren dus dat ze op de goede plekken
staan. Want nu is dat totaal niet zo. Vaak staan alle boeken kris kras door elkaar waardoor
het lastig is het boek te vinden die je zoekt.
3. Ik zou ook via de mail lees tips sturen. Deze tips komen voort uit de geleende boeken
van het persoon. Dit lijkt mij leuk omdat er zo veel boeken in de bibliotheek staan en je
soms echt niet meer weet waar je moet zoeken of wat leuk is.
4. Ik zou de openingstijden ook veranderen. De meeste bibliotheken bij mij in de buurt
hebben geen ruime openingstijden en dit is vervelend omdat veel mensen de hele dag
werken. En als ze dan na hun werk een boek willen lenen kan dit niet omdat de
bibliotheken dan al gesloten zijn.

•

- Ik zou meer workshops organiseren voor jongeren, kinderen en ouderen. De doelgroepen
zou ik zelf doormiddel van een poll laten kiezen welk onderwerp er aan bod moet komen.
Daarnaast zou ik ruimere openingstijden hanteren. Ik zou een lounge ruimte met
koffiecorner laten plaatsen zodat mensen kunnen socializen met elkaar.
Ook zou ik een bezorgservice invoeren, zodat ook mensen die niet genoeg tijd hebben of
niet mobiel genoeg zijn gebruik kunnen maken van de diensten.
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•

Leuk muziek maken alleen vraag mij wel af of de studenten dan niet afgeleid worden.

•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Meer sfeer inbrengen door fijnere interieur dan het statische wat er nu is. Daarnaast meer
showen van boeken en hiermee ook nieuwe/andere boekkeuzes prikkelen. Daarbij meer
activitieiten van auteurs die langskomen om hun boek te promoten en al laatste alle
laatste technologische mogleijkheden in de bibliotheek
We maken een sprong in de tijd. Stel je de bibliotheken voor van 2030. En deze zijn precies
zo ingericht dat deze voldoen aan jouw eigen persoonlijke wensen. Wat is er dan allemaal
anders dan vandaag?
Meer technologie in de bibliotheek, meer sfeer door betere inrichting zodat je je welkom
en thuis voelt in de bibliotheek

•

Wat zou ik willen verbeteren aan een bibliotheek.
Er zouden meer studie/ werk plekken gecreeerd worden. En hierbij gebruikmaken van
groene muren. Deze groene muren zijn dan bedekt levende planten. Om zo meer rust te
creeeren. Ook zorgt groen voor een onbewust rustgevend gevoel en er is meer zuurstof.
Ook zou ik koffie cafeetjes maken met zit en lees plekken. Hier wordt dan warme-koude
dranken, gebak, snacks en broodjes, soep en salades geserveerd.
Ik zou boek hoeken maken. Denk aan kinderhoek, literatuur hoek, reis hoek, engelse hoek,
spaanse hoek, en studieboeken hoek,
Ook vind is super sterke gratis wifi belangrijk. En voor mensen die niet kunnen betalen
vaste computers waar aan gewerkt kan worden.
Ook een print en lamineer service vind ik belangrijk.
Maak kleine vergaderplekken die gehuurd kunnen worden. Een soort ontmoetingsplek
waar van alles samen komt.
Zorg dat deze bibliotheken gewild worden en dat mensen er juist naar toe willen.
Mijn ideeen zijn wel voor nu als in 2030!
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•

Als ik morgen directeur zou zijn de van de bibliotheek zou ik hem zo inrichten :
Ik zou een hele kinderverdieping maken
• Een hoek waar de kinderen lekker kunnen knutsel met iedere maand een ander thema.
• Een paar keer per dag voorgelezen worden
• tafeltjes waar de kinderen zelf rustig een boekje kunnen lezen
• Een aparte kamer, op de zelfde vloer voor de ouder waar ook zei in stilte kunnen werken
( mits ze dat willen, ze zijn natuurlijk zelf ook van harte welkom )
Ik denk dat ook na de corona er veel mensen thuis blijven werken. Al is het maar 1 dag in
de week.
Dus dan is dit een goede oplossing voor allemaal
Verder zou ik het bij het normale laten.

•

•

De mensen kunnen boeken lenen, ze kunnen er op een rustige plek studeren enzo...
Als ik de directeur van de bibliotheken zou zijn, dan zou ik idealiter een bibliotheek
creeëren van meerdere verdiepingen en deze dan inrichten op de behoefte van
verschillende doelgroepen. Zo zou ik een verdieping maken waar kinderen kunnen spelen
en voorgelezen kunnen worden. Op de volgende verdieping zouden vergaderruimtes en
studeerplekken komen. Op de bovenste verdieping zou ik een soort ‘woonkamer‘ setting
maken, met comfortabele stoelen. Hier kunnen volwassenen dan boeken lezen. Op de
bovenste verdieping zou ik vervolgens een wand maken (geluiddempend), met daarachter
een koffiebar met wat tafeltjes en de mogelijkheid om te lunchen. Ik denk dat de
bibliotheek van de toekomst zich meer zou moeten toespitsen op verschillende plekken
voor de verschillende doelgroepen, in plaats van proberen om alle doelgroepen in 1 grote
ruimte te proppen. Nu is er vaak hinder van kleine kinderen die gillen als je bijvoorbeeld
gaat studeren of rustig een boek wilt lezen.
Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
1. Ik zou meer aandacht geven aan workshops voor studenten. Deze zijn dan voornamelijk
gericht op het vinden van goede bronnen, waar en hoe je deze moet vinden en lezen etc.
Dit omdat ik denk dat op scholen dit vaak achterwege gelaten wordt maar toch steeds
belangrijker wordt in onze samenleving. Zelf, als student, zou ik hier ook veel baat bij

BiebPanel Deepdive 1 – Topic 4 ‘Het beste idee’
hebben. Ook worksops over academish schrijven vindt ik erg interessant.
2. Als directrice zou ik ook een echt cafeetje erin doen (coffee bar met barista), zodat het
wat aangenamer is om er langer te blijven. Koffie uit een automaat vind ik zelf dus echt
niet lekker en onpersoonlijk. Daarom zou ik dit graag willen zien, zodat meer mensen
kunnen bijpraten en ook even lekker kunnen genieten. Hierbij zou ik dus ook naast een
stilte ruimte, ook een praat ruimte maken. Dat bevorderd gesprekken over boeken en de
actuele topics.
•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Over het algemeen zou ik proberen bibliotheken zo aantrekkelijk mogelijk voor iedereen te
maken, door iedereen eigen plekjes te geven en diverse activiteiten aan te bieden.
Verder vind ik dat de bibliotheek aantrekkelijk moet zijn, warme kleuren, lekkere
stoelen/banken/kussens om te zitten. Een host/ess die rondloopt die je kan helpen en
vragen kan stellen. Ook zorgen voor goede faciliteiten zoals toiletten, lift bij meerdere
verdiepingen. Ook rolstoelvriendelijk. Niet te hoge schappen, geen drempels etc.
- ik zou zorgen voor een speciale kinderhoek, met bankjes, kussens en regelmatig
activiteiten zoals iemand die komt voorlezen, of theaterles waarbij het verhaal van een
boekje wordt nagespeeld.

- voor volwassenen zou ik ook diverse ruimtes maken waar ze rustig kunnen
zitten/werken/lezen. Hierbij zou ik zowel stilte ruimtes als praat ruimtes maken. De praat
ruimtes ook eventueel met een kleine bistro waar koffie en eventueel iets te eten te halen
is. Waar je ook met een groepje kunt gaan zitten om over de boeken te praten.
- als er veel studenten komen, zou ik ook werkplekken maken waar de studenten kunnen
studeren, goede wifi, fijne werkplekken. Ook bijvoorbeeld kleinere ruimtes die ze
eventueel met een werkgroepje kunnen huren voor een middagje, aangezien ik weet dat
sommige universiteiten dit zelf niet genoeg hebben.
- daarnaast zou ik ook regelmatig activiteiten organiseren, van leesclubjes en lezingen, tot
bijvoorbeeld ook filmavonden of gezelligheidsclubjes als er geen wijkcentrum in de buurt
zit. zodat deze mensen ook een plek hebben waar ze samen kunnen komen om koffie te
drinken en te kletsen, zonder dat het direct over lezen moet gaan.
•

Hoe mijn bibliotheek van de toekomst eruit ziet:
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- pakketpunt in de bibliotheek. Ideaal om bezoek aan de bieb te kunnen combineren met
het ophalen van een pakketje of versturen van een kaart, in de bieb heb je ook alle tijd om
rustig een kaartje te sturen. Verkoop van ansicht kaarten lijkt me dan ook een goede
toevoeging.
- een boek afhaalautomaat 24/7 waarbij je van buiten de bieb kunt aangeven welke
boeken je wil lenen of terugbrengen. Dat kan dan zonder personeel nodig te hebben.
- een maandelijkse filmavond voor een specifieke doelgroep. Zorgt voor contact met
mensen.
•

Ik ga voor opdracht 1.
Als ik de directeur an alle bibliotheken in NL zou zijn, zou ik (als ik geld genoeg had) alle
bibliotheken een eigen karakteristieke look geven: weg met de muffe oude boekenrekken
en plaats maken voor een mooi ingerichte plek, met banken, zitzakken, planten,
koffietafeltjes, mooie boekenrekken/kasten, etc.
Het ‘muffe‘ imago van de bibliotheek moet veranderen voor iets hedendaags. Het
assortiment van boeken moet breed zijn: boeken voor oud en nieuw, Nederlandstalig en
‘vreemde‘ talen, e-books, muziekboeken, kookboeken, hobbyboeken, etc. zodat er voor
iedereen iets is wat hem/haar aanspreekt. Aangezien we in een multi-culturele
samenleving leven, moeten we daar rekening mee houden en ook mensen die nog niet zo
goed NL spreken, de mogelijkheid geven om iets te kunnen lezen. Verder, zou ik waar het
kan, de bibliotheken in willen richten zodat ze niet alleen op binnen gericht zijn, maar ook
een buitenplaats tot de mogelijkheden behoort zodat ook in de zomer mensen lekker
buiten kunnen lezen, zie het als een relaxplek die je bijvoorbeeld niet vaak hebt in een
grote stad. Mensen zonder tuin, die dan toch even lekker buiten een boek kunnen lezen in
de hangmat? Dat kan in de bieb!
Verder, vind ik dat de bieb zich niet te veel hoeft te manoevreren in allerlei bochten die
niet helemaal in ‘lijn‘ zijn met de bieb. Een hiphop avond in de bieb? Feesten?
Schoenmaker blijf bij je leest. Het organiseren van workshops voor jong en oud, een
leesclub, filmavondjes, misschien jam-avonden voor de muzikanten + toeschouwers,
picknick in de bieb tuin waar iedereen iets lekkers meeneemt, dat vind ik beter passen.
Zorg dat het aanbod ook een beetje bij de bieb blijft passen: wat heeft een hiphop avond
met de bieb te maken..?
Zo krijg je vanzelf mensen terug naar de bieb en meer sociale interactie.

•

Als ik directeur van een bieb zou zijn:
- Zou ik zorgen voor lekkere relaxtruimtes met lounge stoelen (zoals er ook op vliegvelden /
in sauna‘s zijn. Waar je halverwege je boek ook even lekker kan wegdommelen.
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Of een powernap kan doen tijdens je werk in de bieb. (Hoe vaak ik wel niet naar huis ben
gegaan tijdens mijn scriptie periode omdat ik écht een dutje moest doen)
- Zou ik zorgen voor een buitenplaats / tuin, waar gelezen kan worden in de natuur.
Gecombineerd met een groenten/moestuin, waar mensen zonder tuin vrijwillig in kunnen
werken.
- Zou ik mijn bibliotheek klimaatneutraal inrichten.
- En uiteraard zorgen voor fatsoenlijke koffie tegen een leuk prijsje :)
•

Als eerste moet er natuurlijk een ruimte beschikbaar zijn om elkaar te kunnen ontmoeten.
Dus een coffee corner, lounge of iets dergelijks.
Daarnaast zou ik mij welkom voelen wanneer je bijvoorbeeld een flyer met een uitnodiging
ontvangt bij van de bibliotheek wanneer je ergens nieuw komt te wonen. Toen ik vorig jaar
op mezelf ben gaan wonen ontving ik een soort welkomstcadeau met kortingsbonnen etc.
van lokale ondernemers. Het zou goed zijn als de bibliotheek hier ook bij zou aansluiten.
Misschien met een gratis proefabonnement van 4 weken of iets in de richting.
Daarnaast zou de bibliotheek ook vaste tijdstippen kunnen reserveren / promoten om te
socializen. Dus bijvoorbeeld iedere maandagmiddag van 2 tot 3 een soort ´theekransje´
voor wie wil. En dit op verschillende tijdstippen in de week. Dit zou dan ook via de lokale
dagbladen kunnen worden gecommuniceerd. En/of via de social media van de gemeente
en de bibliotheek.

•

1. Het eerste idee wat ik graag zou zien is dat alle boeken ook digitaal te huren zijn.
Bovendien zou het ook leuk zijn als er meer interactie is met de schrijvers, dus een soort
van Q&A in de zin van vaste tijdstippen waarbij schrijvers in interactie kunnen gaan met
hun fans/lezers. Dit zou de bieb meer levendig maken en ook mogelijk meer vaste
bezoekers trekken.
2. Wat mij ook heel mooi lijkt om per doelgroep ook de mogelijkheden te bekijken.
Sommige mensen zijn blind of kunnen niet goed lezen. Het zou dan ook heel mooi zijn om
bijvoorbeeld (korte) verhalen voor te laten lezen al dan niet door een computer met beeld
erbij zodat het voor iedereen toegankelijk is. Dit zie ik op dit moment op mijn werk met
ouderen ook al en op die manier kan iedereen in aanmerking komen met literatuur en
boeken.
3. Verder is het leuk om wat meer technologie naar de bieb te brengen. Niet meer zelf
zoeken naar je boeken maar een soort robot die je boek haalt op basis van trefwoorden en
die jij kunt volgen oid. Op deze manier wordt het aantrekkelijker gemaakt voor jongeren. Ik
vond boeken zoeken in de bieb echt vreselijk omdat ik daar niet altijd geduld voor had of
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soms niet precies wist hoe het boek heette of de schrijver.
4. Verder zou het fijn zijn zeker nu met het huidige leenstelsel als alle studieboeken ook via
de bieb geleend kunnen worden zodat studenten niet onnodig veel geld aan boeken
moeten uitgeven. Ik heb zelf wel al mijn boeken moeten kopen en dat is heel veel geld
terwijl je ze daarna nooit meer nodig hebt.
•

Ik denk dat je meer jongeren trekt door een koffietentje in de bieb te doen, zodat er ook
gewerkt en gestudeerd kan worden of bijvoorbeeld zoiets als flexplekken voor 7,50/10
euro kan je de hele dag in de bieb zitten met toegang tot wifi en een stopcontact en krijg je
onbeperkt koffie en thee. Dit is iets wat ik zelf erg miste tijdens het schrijven van mijn
scriptie. Door zo‘n ruimte te hebben kan je denk ik ook de enigsinds drukkende sfeer die
altijd in een bieb hangt (omdat het stil moet zijn) wegnemen.
De mogelijkheid tot het buiten openingstijden boeken op te halen. Dan kan je op de site
boeken uitkiezen en die liggen dan voor je klaar bij een afhaalautomaat of misschien zelfs
wel thuisgebracht. Daarnaast is er een soort van open werkplek omgevening gecreerd evt
met allemaal ondernemers waardoor het voor startende ondernemen leuk wordt om in de
bieb te komen zitten. Die kunnen dan evt sparren met andere ondernemers en alle
informatie die ze nodig hebben is ook bij de hand.

•

natuurgeluiden, zoals dieren en zee en wind zuden we wel motiveren om te komen lezen!

•

Op dit momenten zijn de studie punten kris kras door de bibliotheek maar ik vind dat deze
allemaal op 1 etage moeten zitten zodat het duidelijk is dat daar mensen studeren en dat
het daar stil moet zijn. En dat iedereen kan zien dat het daar een studie plek is dus dat als
mensen gezelljg willen kletsen ergens anders heen gaan.

•

Ja, daar zou ik wel interesse in hebben.
Bijvoorbeeld rondom de herdenking van de oorlog een oorlogsthema. Of bijv. een lhbt
avond. Kan ook een klassieke film van vroeger zijn die bijv opa‘s en oma‘s kennen en voor
hen een reden is om langs te gaan.

•

Absoluut! Vooral als ik wat thuiswerk moet doen op een vrije dag. Of voor mijn
studiemomenten. Het moeten weer hippe plekken worden waar je naar toe wilt gaan.

•

Ideeën:
1. Inhaken op trends: populaire boeken uitlichten die bijvoorbeeld in tijdschriften als tip
gegeven zijn.
2. Zodra mensen verhuizen naar een andere stad ze een welkomsaanbieding geven om ze

BiebPanel Deepdive 1 – Topic 4 ‘Het beste idee’
te motiveren lid te worden en een kijkje te nemen.
Voor 2030:
Veel meer online portal en de bibliotheek is niet meer voor het lenen van boeken maar
juist een plek om te lezen. Een soort café maar dan in stilte. als je lid bent een e-reader
krijgt om van te lezen en dan toegang hebt tot het portal. Via de bibliotheek dus tips delen
en verdieping via bijvoorbeeld auteurs uitnodigen.
•

Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, of dat het misschien meer een gevoelskwestie is.
Persoonlijk zie ik een groot verschil in workshops organiseren die een draadje hebben
lopen naar de bibliotheek: zelf leren gitaar spelen met behulp van een zelfhulpboek
gitaarles en dan een jam-avond voor alle zelf-studeer muzikanten met evt. wat ‘ervaren‘
muzikanten voor extra kennis uitwisseling zie ik als toevoeging. Als er bijvoorbeeld een
hiphop avond wordt georganiseerd, zie ik niet per se een link met de bibliotheek. Zijn er
boeken die men zelfstandig leert hiphopdansen? Anders, zou ik dit zien voor een
dansschool en niet per se een relatie zien met een bibliotheek. Ik zou de
evenementen/workshops aanpassen op het bieb-aanbod en niet te veel hiervan afwijken.
De evenementen/workshops hebben niet per se een invloed of ik wel of niet naar de bieb
zou gaan, maar het is iets wat ik zou willen aanpassen als ik directeur zou zijn (volgens de
opdracht). Wel, zou ik in de situatie waarin ik nu zit, niet de drukte op willen zoeken in de
bibliotheek. Mijn dagen bestaan uit online meetings/vergaderingen van 08:30 - 17:30 met
vaak maar 15 - 30 min pauze per dag vanuit de Universiteit en na zo‘n drukke dag, zou ik
geen zin hebben om een drukke bibliotheek op te zoeken. Als ik zou gaan, kom ik er nu
voor rust en niet voor workshops en zou ik deze dus zelf vermijden. Maar, wellicht is dit
anders over een paar weken.

•

Ik vind je ideetjes heel aansprekend.
Alleen het tuinieren lijkt ver af te drijven van een bieb en de boeken.
Een koffie, of zelfs klein kantine tentje zou daarintegen wel heel fijn zijn!

•

3. Verder is het leuk om wat meer technologie naar de bieb te brengen. Niet meer zelf
zoeken naar je boeken maar een soort robot die je boek haalt op basis van trefwoorden en
die jij kunt volgen oid. Op deze manier wordt het aantrekkelijker gemaakt voor jongeren. Ik
vond boeken zoeken in de bieb echt vreselijk omdat ik daar niet altijd geduld voor had of
soms niet precies wist hoe het boek heette of de schrijver.
Dit vind ik een top idee, misschien zoiets als op marktplaats: dagelijks een update op een
bepaalde zoekterm. Bijvoorbeeld een genre of stijl die je aanspreekt en daar dan eens in de
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x tijd een update welke nieuwe boeken er zijn of juist welke goed worden beoordeeld
zodat je weer wat nieuws tegen komt!
Ik denk dat je meer jongeren trekt door een koffietentje in de bieb te doen, zodat er ook
gewerkt en gestudeerd kan worden of bijvoorbeeld zoiets als flexplekken voor 7,50/10
euro kan je de hele dag in de bieb zitten met toegang tot wifi en een stopcontact en krijg je
onbeperkt koffie en thee. Dit is iets wat ik zelf erg miste tijdens het schrijven van mijn
scriptie. Door zo‘n ruimte te hebben kan je denk ik ook de enigsinds drukkende sfeer die
altijd in een bieb hangt (omdat het stil moet zijn) wegnemen.
Dit vind ik een tof initiatief! Ik zou hier wel een afgeschermde ruimte voor gebruiken, zodat
de mensen die wél de stilte opzoeken niet tot last zijn!
•

1. Het zou de bieb beter maken doordat er selectie boeken wordt gekozen die bij je past in
plaats van overwhelmed te zijn bij de duizenden boeken, dat je niet meer weet waar je
moet beginnen...
2. Dit zou de bieb beter maken doordat er kans is voor socializen, maar ook door het een
comfortabele werkplek te maken.

•

Leuk het idee om het naar buiten te brengen, niets leuker dan lekker in de zon lezen. Ook
kan de bibliotheek zo direct een sociale rol vervullen en bijvoorbeeld kinderen leren over
waar groente vandaan komt.

•

Als ik directeur zou zijn van de bibliotheek zou ik beginnen om het imago aan te passen. Ik
ben er door de opdrachten achter gekomen dat de huidige bibliotheek helemaal zo saai
niet is er ze allerlei events organiseren. Toch hebben denk ik veel mensen nog het beeld
van vroeger (mijn doelgroep en ouder). Door online meer zichtbaar te zijn op de sociale
kanalen worden mensen wellicht eerder getriggerd om een kijkje te nemen in de bieb.
Hierbij ook vooral tonen hoe het is in de bibliotheek met korte beelden. Ik zou hier wel
doelgroepen voor bepalen, bijvoorbeeld studenten die toch gebruik moeten maken van
literatuur voor een onderzoek. Of ouders van jonge kinderen die een plek willen hebben
waar ze naar toe kunnen gaan om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.
Daarnaast zou ik iets doen met de ‘gezelligheid’ in de gebouwen zelf. Door bijvoorbeeld
lekkere knusse hoekjes te maken waar je heerlijk een boek kunt lezen. Ook het integreren
van een café in een bieb lijkt me voor alle vestigingen een goed idee!

•

De bibliotheek gebruiken als flexibele werkplek is echt een top idee. Best lastig om een
flexplek te vinden waar het ook rustig is. Andere werkenden om je heen stimuleert om zelf
ook harder te werken.
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•
•

Erg leuke ideeën, alleen het tuinieren zou ik wat anders voor bedenken. De plekken waar
veel bibliotheken zitten zijn centraal waardoor er eigenlijk bijna nooit ruimte is voor een
bibliotheek. Ik vraag mij ook af of het idee achter een bibliotheek daarmee niet vervaagt
Wat een leuke ideeën misschien is het leuk om op de reisafdeling een koffie corner te
zetten zodat mensen ook met elkaar reistips kunnen delen. Of een groot bord met reistips
die mensen er zelf op kunnen zetten.

•

Ik houd niet van digitale dingen en videobellen e.d. Liever heb ik persoonlijk contact, zodat
lichaamstaal en taal beter overkomt. En vragen stellen is makkelijker en sneller. Soms komt
er een leuk gesprekje op gang. Ook lees ik liever echte boeken dan digitaal, want de
schermverlichting is erg hinderlijk. De bieb is ook een sociale ontmoetingsplaats en
mensen zijn sociale wezens, dus hoop dat het niet verder gedigitaliseerd gaat worden. Ik
vind het al zo onpersoonlijk dat je tegenwoordig blijkbaar zelf je boeken moet scannen en
inleveren, zonder contact met een medewerker.

•

Goed idee die buitentuin! Heb ik zelf ook genoemd inderdaad! Misschien met een leuke
koffiebar of zo! Wellicht krijg je dan een beetje het gevoel van een stadspark bijvoorbeeld!

•

Nummer 3, de leestips vind ik een goed idee! Dan kom je inderdaad misschien nog iets
leuks tegen, wat je anders niet had gezien

•

Tof bedacht die robot! Daar had ik zelf niet aan gedacht haha! Misschien werkt dat ook wel
met een luik buiten openingstijden! Op die manier kunnen mensen ook buiten
openingstijden terecht.

•

Het idee van een leuke buitenplaats is erg leuk. Onze bieb heeft de meeste dingen al, zoals
een koffiehoek, loungeplekken, zitzakhoekjes, comouterhoekjes, werkplekken,
kinderplekken, liften, zalen, een dakterras etc. Maar een buitenplaatsje met meer groen,
zou ook een mooi idee zijn!
Men moet dan wel oppassen voor overlast, als de jeugd en thuislozen de bieb erg leuk
vinden, zoals bij ons, moeten er extra huisregels komen om de hangoverlast tegen te gaan.

•

Ik denk inderdaad dat punt 2 een goed idee is! Vaak verliezen mensen de bieb uit het oog
als ze verhuizen (zelf ben ik er een voorbeeld van.. :))
Kleine toevoeging misschien: ik denk dat je ook een grote groep target als je studenten die
verhuizen naar een stad een welkomsaanbieding geeft. Nieuwe omgeving, ineens op jezelf,
tijdsverdrijf zoeken.. dan is een goedkoop bibliotheek lidmaatschap zeker een optie denk
ik!

•

Ik denk dat je ook zeker gebruik kan maken van vrijwilligers voor een tuin/koffie tentje! Bij
mijn sportschool bijvoorbeeld, is er een gastheer van rond de 70 als vrijwilliger voor enkele
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dagen in de week. Meneer is alleenstaand, best eenzaam en vindt het daarom heel leuk
om in de sportschool wat gezellige aanspraak te hebben. Ik denk echt dat er genoeg
mensen zijn die vrijwillig een handje willen uitsteken in een bibliotheek!
•
•

Hoi …, ik zie dat je ruimere openingstijden zou hanteren, maar wat denk je van hetzelfde
aantal openingsuren maar dan meer ‘s avonds open? Ik kan me voor veel bezoekers
voorstellen dat dat beter uitkomt. De bezorgservice vind ik een top idee!
Ik vind je idee van groene muren echt heel gaaf! Een stuk beter dan de vaak ‘muffe‘
ongeving die er nu hangt haha.
Als toevoeging: ik denk inderdaad dat een goede print/lamineer/inbind/etc. service erg
goed is voor de bibliotheek. Persoonlijk print ik nog maar zelden en heb ik dus geen
printer, en moet ik er nu telkens voor naar mijn ouders.. Als ik voor een goedkope prijs
‘even‘ bij de bieb kan printen, zou ik dat zeker overwegen! Al is het maar om zelf geen
printer en dergelijke aan te hoeven schaffen!

•

Die voorleesochtend lijkt me een heel leuk idee! Ik zou zelf een ochtend of middag voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar ook leuk vinden. Misschien kunnen ze dan samen met een
volwassene lezen onder begeleiding om zo het lezen wat meer onder de knie te krijgen!
Daar is op school vaak weinig tijd voor en er zijn misschien best wel vrijwilligers die dit
zouden willen doen.

•

De buitenplaats idee vind ik super leuk. Alleen ik zou juist de groentes en fruit terug laten
komen in een soort cafeetje waar deze producten verkocht worden verwerkt in producten!

•

Voorleesochtende voor kleine kindjes is super leuk. Zo leer je ze al snel dat lezen leuk is.
Taalvaardigheden gaat namelijk erg achteruit bij de jongere generaties! Ook voor ouders
die zelf slecht geletterd, of uit andere culturen zijn is dit een mooie uitkomst!

•

Ja, ikzelf ervoer als tuner dat ik het soms awkward vond om naast iemand te moeten gaan
zitten die ik niet ken. Ook omdat je soms bijv. Gevoelige (voor een tiener) informatie op
wilt zoeken. Zo werd ik omdat ik van romans hield vaak uitgelachen door leeftijdsgenoten.
Daarom is het fijner als je in je eentje wat op kan zoeken zonder dat je het idee hebt dat er
constant iemand mee kan kijken. Ik werk trouwens ook met beginnende pubers op de bso
(11 a 12 jaar oud) en zij geven ook aan liever alleen in een ruimte te zitten dan allemaal
naast elkaar. Ik denk omdat het gevoel van ‘privacy‘ ineens erg belangrijk wordt.

•

Ja alleen denk ik zelf dat het overdag juist fijn is voor de oudere mensen om te gaan. Voor
hen is naar de bieb toe gaan ook echt een dagje uit.

•

‘Of ouders van jonge kinderen die een plek willen hebben waar ze naar toe kunnen gaan
om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.‘
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Hoe denk jij dat een bibliotheek de ontwikkeling van een kind kan stimuleren en hoe zit
zo‘n omgeving er uit in jouw ogen? Aan welke ontwikkelingen moet ik hierbij denken?
Emotioneel, mentaal, qua kennis of bijv. socializen? En hoe zou je dit willen
stimuleren/bewerkstelligen d.m.v. de ruimte/inrichting?
•

Ik zou in het geval van punt 2 gaan voor een gratis maand bibliotheek? Of bijv. het eerste
half jaar korting?
En voor 2030: Gratis spullen trekt altijd mensen aan :P Misschien is dat ook al een idee
voor dit jaar (2020?): een gratis boek uitzoeken of een boeken-bon krijgen bij het ‘lid‘
worden van de bieb? Ik heb graag thuis zelf boeken in mijn kast staan en op die manier
stimuleer je mensen om lid te worden. Ik zou dan wel gelijk gaan voor een deal: Dus dat je
minimaal 1 jaar lid moet blijven voor je de bon krijgt (automatische incasso), zodat mensen
er geen misbruik van kunnen maken: a.k.a. na 1 maand gelijk stopzetten en dan weer lid
worden voor nog een gratis product. Als ik een e-reader zou krijgen zou ik ook spontaan lid
worden van de bieb. Ik ben sociaal niet zo sterk, ik blijft liever thuis en zo bereik je toch
bepaalde mensen die normaal niet over de vloer zouden komen :).

•

Vooral punt 4 is een super idee! Met het hele leenstelsel is alles al ongelovelijk duur
geworden, en je boeken voor school gebruik je 1 jaar en daarna moet je weer nieuwe
aanschaffen. Idem een soort leenstelsel voor schoolboeken zou super zijn: je gebruikt ze 1
jaar en levert ze dan weer in (deden wij vroeger ook op de middelbare school!) en dan kon
je je nieuwe boeken weer bestellen voor het volgende jaar. Er werd gekeken naar of erin
geschreven was, of er gaatjes in zaten etc. In dat geval kreeg je je borg niet terug. Was alles
goed (boek was bijv. gekaft dus nog helemaal netjes).. dan kreeg je de volledige som geld
terug of i.i.g. 75% van het totaal bedrag. Dat haalt i.i.g. enorm veel druk van de ketel af als
het om studiekosten gaat! Goed idee!

•

Vooral je 2de foto vond ik erg leuk! Wat rustgevend en toch heel knus! Heerlijk! Misschien
gelijk leuk om ook als workshop aan te bieden: botanica, planten verzorgen en/of
bloemstukjes schikken? Zo leuk!

•

1. Welke ideeën heb jij?
Wat mij betreft zou er geen verschil meer zijn tussen een bibliotheek en een buurthuis. De
bibliotheek wordt een levendige plaats waar spelletjes gespeeld kunnen worden, waar
ouderen koffie met elkaar kunnen drinken, waar workshops en cursussen gegeven en waar
vooral iedereen zich welkom voelt.
2. Wat houdt dit idee in en waarom spreekt dit jou aan?
Wat het idee inhoudt, heb ik hierboven eigenlijk al uitgelegd. Als ik denk aan mijn
plaatselijke (stad met 10.000 inwoners) bibliotheek is die amper open en is het meer een
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soort ‘bewaarplaats‘ van boeken. Er wordt af en toe weleens wat voor kinderen
georganiseerd, maar zodra die naar de middelbare school gaan, komen ze er eigenlijk niet
meer. Het is dus een beetje levenloze plaats. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het buurthuis.
Daar is het wel wat drukker en er zijn activiteiten over de hele dag, maar waarom zou je
dat niet samenvoegen? Ze hebben beide een sociaal-maatschappelijk functie en het maakt
het aantrekkelijker om naar beide instituten te gaan, omdat het aanbod breder is.
Daarnaast zal het waarschijnlijk mogelijk worden om een professional in te huren die de
bibliotheek/buurthuis kan promoten, in plaats van een vrijwilliger met minder verstand
van zaken om iets aan het imago te doen.
Dit spreekt mij aan, omdat de openingstijden er automatisch breder van worden, er een
groter aanbod van diensten zal zijn en mensen elkaar makkelijker zullen ontmoeten.
3a. Aanvulling idee van Lisa (18-5-‘20)

Ik denk dat je meer jongeren trekt door een koffietentje in de bieb te doen, zodat er ook
gewerkt en gestudeerd kan worden of bijvoorbeeld zoiets als flexplekken voor 7,50/10
euro kan je de hele dag in de bieb zitten met toegang tot wifi en een stopcontact en krijg je
onbeperkt koffie en thee. Dit is iets wat ik zelf erg miste tijdens het schrijven van mijn
scriptie. Door zo‘n ruimte te hebben kan je denk ik ook de enigsinds drukkende sfeer die
altijd in een bieb hangt (omdat het stil moet zijn) wegnemen.
Dit vind ik een tof initiatief! Ik zou hier wel een afgeschermde ruimte voor gebruiken, zodat
de mensen die wél de stilte opzoeken niet tot last zijn!
Dit is een super goed idee in aanvulling op wat ik hierboven al schreef. Er zijn veel ZZP‘ers
die een ruimte zoeken om te werken, zonder dat dat te duur is. Daarmee blijft het
buurthuis/bibliotheek ook betaalbaar.
3b. Aanvulling op Rene93 (17-5-‘20)
Hoe mijn bibliotheek van de toekomst eruit ziet:
- pakketpunt in de bibliotheek. Ideaal om bezoek aan de bieb te kunnen combineren met
het ophalen van een pakketje of versturen van een kaart, in de bieb heb je ook alle tijd om
rustig een kaartje te sturen. Verkoop van ansicht kaarten lijkt me dan ook een goede
toevoeging.

- een boek afhaalautomaat 24/7 waarbij je van buiten de bieb kunt aangeven welke
boeken je wil lenen of terugbrengen. Dat kan dan zonder personeel nodig te hebben.
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Super goed idee dit. Het is natuurlijk zo dat steeds meer mensen via internet spullen
bestellen en er zijn nog niet veel plekken met een pakketautomaat. Vaak moet je je
pakketje dan ophalen bij het postkantoor, maar die is bij mij ook om 18.00u gesloten. Dus
een automaat waar je je pakjes én boeken kunt afhalen, is een ontzettend goed idee.
•

Ik zou verschillende soorten studeerplekken met mooie en rustgevende uitzichten willen
zien. Een (stilte) ruimte met comfortabele zitplekken, stopcontacten en een koffiebar met
mini bakery. Het liefst met uitzicht op het water, waardoor je toch nog van de natuur kan
genieten en je je minder snel opgesloten voelt . Of een soort rooftop waar je uitkijkt op de
stad. Dit spreekt mij aan, omdat ik dit zelf miste tijdens het studeren.

•

Goed idee over studieboeken die je zou kunnen lenen! Studenten zijn inderdaad veel geld
kwijt aan boeken die je niet zo lang gaat gebruiken. Ik zou ook voorstellen om online
studieboeken ter beschikking te stellen.

•

Goed idee inderdaad om een hele verdieping ter beschikking te stellen voor de jeugd! Ik
zou ook nog voorstellen om huiswerkbegeleiding voor

•

(iets oudere) kinderen te organiseren. Hierbij kunnen ze vragen stellen over vakken die zij
nog lastig vinden op school.
Ik zou, als ik directeur van een bieb zou zijn, een klein cafeetje neerzetten waar je onder
het genot van een drankje een boek kan lezen of met anderen praten over
biebgerelateerde dingen.
ook zou ik de hoekhes extra gezellig maken zodat het aantrekkelijk uitziet om in de bieb te
blijven lezen.
evenals studiewerkplekken creeeren zodat mensen in de bieb met hun schoolwerk aan de
slag zouden kunnen en eventueel tussendoor of erna een boek kunnen lezen

•

Ik heb voor dit topic de volgende opdracht gekozen:
Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Omdat ik zelf in de luchtvaart werk weet ik dat het soms lastig is om ergens naar toe te
gaan ivm met openingstijden. De bibliotheek is altijd geopend tijdens kantoortijden en
soms ook een paar uurtjes in het weekend. De oplossing die ik hiervoor heb bedacht is om
een toegangssysteem in te stellen waarbij de Bieb 24/7 geopend is door middel van een
speciaal ontworpen systeem. Zo kunnen mensen buiten kantoortijden ook gebruik maken
van de Bibliotheek. Ik zou camera‘s ophangen zodat vanuit een meldkamer toch een klein
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beetje toezicht gehouden word. Ik heb dit idee gezien bij een sportschool bij mij in de
buurt en denk dat het ideaal is. Als ze dit in een sportschool doen, waarom dan ook niet in
de bibliotheek?
Ik zou een Applicatie laten ontwikkelen waarbij je met je telefoon / tablet boeken kan
huren bij de bibliotheek. Tegenwoordig staat de technologie voor alles en heeft iedereen
een smartphone of tablet. Het idee is dat als mensen een boek uit de kast pakken ze het
kunnen scannen en gelijk huren. Het inleveren van de boeken kan ook gaan doormiddel
van de app. Medewerkers blijven er gewoon werken en kunnen mensen hierbij helpen. Ik
denk dat dit ideaal is om snel en gemakkelijk een boek te huren.
Daarnaast zou ik een speel-o-theek inrichten waarbij je speelgoed kan huren, wat leuk is
voor de kinderen en ook handig is voor ouders die wat minder geld te besteden hebben
om bijvoorbeeld de nieuwste speelgoed te kopen. Zo worden kinderen misschien ook
weer wat gemotiveerder om buiten te gaan spelen ipv op de tablet die ze hebben. Enkele
jaren geleden toen ik nog ‘‘jong‘‘ was deden wij dit ook. Gezellig op woensdagmiddag als
we vrij waren naar de speel-o-theek om een bordspel te lenen en plezier te hebben. Super
leuk!
•

3. Ik zou willen dat er leuke activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, niet alleen
voor kinderen en ouderen, maar juist de groep er tussen in! Tegen een klein prijsje of gratis
een cursus of lezing over iets wat ons interesseert. Het zou een leuke manier zijn om te
groeien, maar ook om nieuwe connecties te maken.
Je geeft aan dat je het leuk zou vinden als er leuke activiteiten georganiseerd gaan worden
voor de doelgroep tussen kinderen en ouderen in, neem aan dat je dan doelt op de
doelgroep studenten/jong volwassenen. Ik dacht aan een leuke toneelvoorstelling in de
bibliotheek. Bij ons in de bibliotheek hebben ze bijvoorbeeld een podium wat daar voor
geschikt is. Misschien een leuke toevoeging om dit in meerdere bibliotheken te doen. Leuk
idee!

•

3. Werkruimtes verhuren aan ZZP‘ers (sluit aan op idee 1 ). In de toekomst verwacht ik
meer ZZP‘ers die niet allemaal vanuit huis willen werken. Daarom is een flexibele werkplek
in een bibliotheek ideaal. Dit spreekt mij aan omdat ik zelf ZZP‘er zou kunnen worden en
het verschrikkelijk zou vinden om altijd thuis te werken.
Ik kan mijzelf vinden in je idee! Het thuiswerken/op een flexibele werkplek begint
tegenwoordig helemaal hot en trending te worden. Dit is een ideale kans om als ZZP‘er
toch buitenshuis te gaan werken. Omdat er verschillende soorten mensen (ouderen, kids,
studenten) komen in de bibliotheek bestaat er toch een samenhorigheid. Dit is naar mijn
idee goed voor samenleving!
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•

Het idee van de speel-o-theek vind ik heel goed, dit zouden ze bij iedere bibliotheek
moeten hebben. Het zou mij persoonlijker nog net iets meer aanspreken wanneer
kinderen ook hun oude speelgoed hier kunnen inleveren. Dit zodat er meer is om uit te
lenen of eventueel weg te geven aan de mensen die het wat minder breed hebben.

•

En planten binnen neerzetten, dat helpt ook voor de concentratie! Sowieso spreekt groen
mij aan, dus het idee van uitzicht op het water vind ik ook leuk! Helaas is dat niet overal
mogelijk, maar desnoods een vijver aanleggen :)

•

Hi Lisette,
Ik zou ouder en kind gerelateerde activiteiten erg leuk vinden zoals een mama cafe, een
knutsel ochtend voor kinderen of dat er een bekend iemand (denk aan nijntje in pak
bijvoorbeeld) komt voorlezen. Maar als ik nog student was geweest had ik het wel leuk
gevonden als er informatie avonden over bepaalde studies/beroepen werden gegeven of
iets met reizen. De biblitoheek heeft wat dat betrekt best wel veel mogelijkheden als ze
zouden willen. Kunst vind ik ook erg goed passen bij bibliotheken. Het hoeft niet perse
alleen maar boek gerelateerd te zijn.

•

Hoi Lisette!
Met meer technologie in de bibliotheek is bijvoorbeeld VR gebruiken om geschiedenis of
boeken tot leven te laten komen.
Of videoverbindingen met boekenkenners om een betere boekenkeus te maken. Of meer
uitlenen van games!
Dit zijn toch wel dingen die mij persoonlijk zouden aanspreken!

•
•

Oh zeker! Dan is het niet meer nodig om thuis even een powernap te doen. Met je hoofd
op je boek gaan liggen midden in een reguliere bieb is ook zo wat.. haha
De Speel-O-Theek is echt goed bedacht! Als ik kinderen zou hebben is het wel een extra
trigger om erheen te gaan en daarnaast ook een mooie kostenefficient en milieubewuste
manier om met speelgoed om te gaan!
En die app is ook zeker goed bedacht!

•

Fijn de ondersteuning van beelden! Jouw onderste foto vind ik erg knus en warm... de
eerste daarintegen geeft me juist een afstandelijk / kantoor-gevoel.

•

Hoi! Het idee van het koffietentje is inderdaad een goede! Voor dat schappelijke bedrag is
het inderdaad een fijne plek om te werken en aan de studie te gaan
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•

Goed idee om meer online te doen! Wellicht een soort abonnement op e-books? Met
reviews erbij, zodat je ook kan lezen wat anderen van een boek vonden...

•

Jazeker. Ik werk in de zorg, dus voor mij zijn de normale openingstijden soms wat te krap.
Dan is een 24/7 bibliotheek perfect!

•

Hoi Lisette, ik zou niet weten waar ik anders zoiets zou vinden! Boekhandels zijn vaak
kleiner, musea zou ik niet geschikt achten, winkels sluiten minder aan op het initiatief, het
enige waar ik zoiets ook zou zien is bij bijvoorbeeld autodealers, maar die vind je weer niet
in het centrum!

•

Goed dat je aangeeft welke ideeën jou aanspreken en waarom, Lisa! Leuk om te lezen. Zou
zo‘n systeem, waardoor je wordt geholpen bij het uitkiezen van boeken die bij jou passen,
jou vaker naar de bibliotheek brengen, verwacht je? En waarom (niet)?
Ja dat denk ik wel, nu zijn er zoveel boeken dat een keuze maken alleen maar lastiger
maakt. Een kleine selectie zou ik veel fijner vinden en dan weet ik ook precies waar ik naar
op zoek ga in de bieb!

•

‘‘En uiteraard zorgen voor fatsoenlijke koffie tegen een leuk prijsje :) ‘‘
Goed idee. Misschien met goede koffie die goedkoper wordt als je er vaker komt! Dat zorgt
er voor mij voor dat ik vaker, al is het maar voor even, langs kom in de bieb.

•

Zeker een goed idee inderdaad om het ook gratis voor studenten te maken. Ik denk
namelijk dat mensen na hun studententijd sneller terug zullen gaan naar het gebruiken van
de bieb als werkplek als dit tijdens de studententijd ook goed is bevallen. Ik heb nu
namelijk dat ik nog graag terug zou willen om te werken in de stilteruimte van de bieb van
de HvA. Als studenten moeten betalen raak je ze toch snel kwijt denk ik.

•

Door hokjes te plaatsen zoals die onderste foto kan je inderdaad ook heel goed een kleine
meeting in de bieb organiseren, zonder dat andere mensen in de bieb er last van hebben
en zonder dat je ergens een grote ruimte hoeft af te huren. Hiermee zal je denk ik meer
mensen naar de bieb krijgen!
Een print en lamineer service is een heel goed idee! Daardoor heb je bijna alles wat je
nodig hebt om te kunnen studeren in de bieb, wat voor mij een groot voordeel is om alles
op 1 plek te hebben

•

•

Ik zou zeker voor de kinderen naar de bibliotheek gaan. Moet eerlijk toegeven dat ik zelf
niet z‘n lezer ben.
Maar kan me herinneren dat ik dit als kind wel heel erg leuk vond.
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•

Stel je de bibliotheken voor van 2030. En deze zijn precies zo ingericht dat deze voldoen
aan jouw eigen persoonlijke wensen. Wat is er dan allemaal anders dan vandaag?
Ik denk dat de bibliotheken er heel anders uit zullen zien. De meeste boeken staan
allemaal achter glas. Dat iedereen een eigen E-reader op z’n telefoon/tablet heeft. En dat
er veel virtual reality zal worden toegepast, om de beleving van een boek, film of game te
laten zien. Men kan door de Bieb lopen en het boek via een QR-code scannen naar zijn VRbril of tablet. Met de VR-bril op kun je naar elke gewenste bibliotheek op de wereld en
daar vervolgens door heen lopen als of je echt daar bent bijvoorbeeld in ‘’Dubai of in
Moskou’’.
Daarnaast zullen de bibliotheken groter zijn, met meer verschillende afdelingen. Voor
startende ondernemers zijn er flex werkplekken ingericht, zo mogen zij een X aantal uur
per week deze plek gebruiken. En allemaal informatie kunnen verzamelen om het bedrijf
de ontwikkelen. Daarnaast kan je op een relaxt bank liggen en naar een podcast of muziek
luisteren…
Als men nog een boek wil lenen dan kan die door een robot worden gepakt, bij inleveren
ook weer terug geven aan de robot. Die legt het weer netjes op de plek terug.
Tevens zullen de ruimtes heel erg groen ‘’planten’’ worden ingericht op het zuurstof
gehalte te verhogen en meer sfeer te creëren.
Bij de Kinderhoek staat een robot, die je kan aansturen om een boek voor te lezen. Dan
kan je ervoor kiezen om een headphone te dragen ‘’net als een silene disco’’.
Tevens zullen er meer culturele activiteiten komen zoals, theater voorstellingen in de bieb,
shows, dj’ contest, IT cursussen, jamsessies etc. De ruimtes zullen voorzien zijn van lange
tafels met supersnelle computers, voor E-learning, Programmeren enz.
Om jezelf af te sluiten van de buiten wereld zijn er naast VR-technologie ook ruimtes waar
je in kan zitten en met behulp van licht en geluid tot rust kunnen komen.
Ook zijn er cafés’ en restaurants aanwezig, Die bieden de mogelijkheid om mensen van
diverse culturen te laten koken. Zodat iedereen diverse gerechten ‘’wereldwijd’’ kunnen
proeven en ontdekken.
Wellicht zal er ook een afdeling zijn waar men muziek instrumenten kunnen lenen en dat
er vrijblijvend les wordt gegeven voor jonge ‘’arme’’ kinderen. Zo wordt het maken van
muziek/creativiteit gestimuleerd dan alleen maar te gaan gamen.

•

Als eerste zou ik met een pr/marketingbureau de handen in één slaan.
Dit om het imago van de bieb te verjongen en om ook te kunnen laten zien wat je bij een
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bieb kunt verwachten. Denk bijvoorbeeld aan zichtbaarheid op social media, waarin
iemand uitlegd dat ze op vakantie een bepaald boek lezen (omdat het scherm van je
smartdevice niet goed te zien is in de zon), dus dan ook een manier om je favoriete film te
lezen i.p.v. kijken. Hoe ze op het idee zijn gekomen om dat boek te lezen en hoe ze het
hebben gevonden.
Ik ben van mening dat mensen weer bekend moet worden met de bieb en dat het
vertrouwd gaat voelen om er je weg in te vinden.
Ook zou ik proberen om een Nederland brede database op te zetten, waarop elke bieb zich
heeft aangesloten. Op die manier kunnen klanten handig zien waar een bieb zit, en op
welke locatie zich een boek bevindt.
Qua openingstijden en beschikbaarheid zou ik openingstijden verruimen, maar het lijkt me
ook handig om een boek te kunnen afhalen in een kluisje. Met het zelfde soort systeem als
bijvoorbeeld de pakketjes automaat van PostNL.
2030 - Bieb
Het lijkt mij leuk dat in 2030 de bieb inmiddels is geevolueerd tot een cultureel centrum.
Bijvoorbeeld het combineren van een muziekschool (muziekboeken en instrumten
uitlenen), creatieve workshops (koken, schrijven, schilderen etc. ) en ook de hiervoor
genoemde speelotheek zou hierbij goed gecombineerd worden.
•

Heel erg mooi! En een goed idee, ik zou alleen toxh ook nog een mooie kleurrijke ruimte
voor de kinderen eraan toevoegen.
Evt op een andere verdieping zodat deze werkplekken wel lekker rustig blijven

•

Ik doe de eerste opdracht:
Als ik de bibliotheken zou mogen inrichten dan zou ik o.a een koffiehoek erin willen zetten.
Een plek waar men kan zitten lezen maar ook een koffie/thee en/of wat lekkers kunnen
bestellen. Daarnaast hebben we ook een rustige standaard leeshoek, voor mensen die
minder drukte willen.
Verder zou ik ook boeken als stripboeken en manga‘s (japanse comics) in het assortiment
willen, omdat daar tegenwoordig veel vraag naar is onder jongeren en jong volwassenen.
En zelf vind ik het ook erg leuk om te lezen.
Ik zou ook de dvd verhuur upgraden. Tegenwoordig zijn het veel oude of niet populaire
films die je zou kunnen verhuren en die vind je makkelijk online, dus wil ik meer films die
onlangs uitgekomen verhuren.
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Verder wil ik vooral een groot assortiment voor jong en oud, plus boeken in verschillende
talen als Engels, Duits, Pools, etc. Tegenwoordig is Nederland erg divers in culturen dus zal
dit alleen maar meer mensen aantrekken
•

Leuk idee die muziek! En zeker te realiseren in een geluids dichte ruimte zodat de rest er
geen last van heeft.

•

Heel leuk idee van de spellen! Wij zijn erg van de spellen maar ze zijn vaak erg groot dus
niet veel ruimte voor veel spellen thuis. Dus zo kun je nog eens afwisselen met spellen.

•

Ik zou dit kleine cafeetje wel zo inrichten dat het lijkt op een eeuwenoude, kleine
bibliotheek. Hoe gaaf is dat dat je het gevoel krijgt terug in de tijd te zijn!

•

Ik vind punt 1 een goed punt. Hoe zie je het voor je dat klanten een digitale bestelling
doen? Het zou toch tof zijn als dit middels een screen zou kunnen en allemaal digitaal zou
kunnen (ook Q&A).

•

Persoonlijk vind ik het leuk om naar een bibliotheek te gaan om interessante en leuke
boeken te zoeken maar als zou ik zelf de directeur zijn zou ik er voor zorgen dat het ook
een ontmoetingsplaatst wordt.
Van deze ontmoetingsplaats zou ik mijn vrienden kunnen ontmoeten en gezellig met hen
wat te drinken of te gamen.

•

Een 24/7 bibliotheek is echt een goed idee! Ik denk dat 24/7 ook echt wel toekomst heeft
en dat de komende jaren de openingstijden ook echt zullen verruimen.

•

Ik vind punt 2 een goed idee! Goed om naar verschillende doelgroepen te kijken, zodat je
veel mensen aan kunt spreken. Dit is ook mogelijk voor elke leeftijd, oud en jong.

•

Ja precies, lijkt mij goed voor de binding en vanaf 25 jaar betalen ze dan toch de bijdrage.
Dat is ook makkelijker om te doen als je eenmaal een baan hebt.
super leuk! misschien is het leuk om een ouder/kind gedeelte te maken die dit faciliteert
(kidsproof meubels etc), fijn comfort en ergonomisch!

•
•

Super leuk idee, vooral het stukje natuur. Wellicht leuk om de ruimtes te voorzien van
boxen zodat er bijv. natuurgeluiden afgespeeld kunnen worden!

•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
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ik zou een ruimte willen waar kinderen begeleid kunnen worden met hun huiswerk. Dit wil
ik omdat veel kinderen dit nodig hebben en dit thuis niet (kunnen) krijgen. En zo hebben ze
ook een rustige plek om te werken.
een koffie/broodjes zaakje erin. Zo word het wat aantrekkelijker om naar de bibliotheek te
gaan. Lekker hapje en drankje erbij.
ook een lekker chill hoekje met bijvoorbeeld zitzakken waar mensen lekker kunnen lezen
of luisterboeken kunnen beluisteren (met koptelefoon of oordopjes)
een ruimte waar educatieve films worden uitgezonden. Dit is leuk en zo leren ze ervan
•

Het idee van de speel-o-theek vind ik echt heel leuk. Goede redenen ook om bijv kids weer
naar buiten te krijgen. Ook zou ik (omdat het een bieb is) veel leerzame spelletjes
toevoegen

•

Goed idee en heeft ook echt wel de toekomst. Zou dan handig zijn als je een account hebt
en daarin ook kan afstrepen welke boeken je al gelezen hebt en leuke suggesties die
aansluiten bij je interesses.

•

Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
- Zoals ik al eerder aangaf zou ik het leuk vinden als er een klein cafe/koffiebar/restaurant
(of hoe je het noemen wilt) is om wat eten en drinken te kunnen nuttigen. De bibliotheek
hier bij mij in de buurt heeft dat ook!
- Het zou leuk zijn als de bibliotheken ook huiswerkbegeleding aan zouden kunnen bieden
net als workshops en activiteiten. Een bibliotheek is hier de ultieme plek voor omdat het er
lekker rustig is.
- Voldoende rustruimtes vind ik ook erg belangrijk zodat je rustig wat kunt lezen of leren.
Vaak is het erg vol met studenten en dan is het soms vechten om een plekje.

•

Nog even een toevoeging op het vorige bericht:
1e idee: Omdat het heel fijn is om wat in de buurt te hebben om wat eten of drinken te
kunnen nuttigen tussen het lezen of studeren door. Dan hoef je niet helemaal de
bibliotheek uit om ergens wat te eten en/of te drinken te halen.
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2e idee: Omdat ik vind dat hier nog te weinig aandacht aan word besteed. Er zijn veel
kinderen die moeite hebben met plannen of moeite hebben met een bepaald vak en hier
misschien hulp bij nodig hebben. Thuis kan dat niet altijd geboden worden en vaak word er
geld voor gevraagd. Ik denk dat er een hoop vrijwilligers zijn die kinderen willen helpen
met een bepaald probleem.

•

3e idee: Zoals ik al aangaf, het is heel vervelend om te moeten vechten om een plekje.
Voldoende stilteruimtes is dus een pre!
Huiswerkbegeleiding is zeker een goed punt! Daar ben ik het ook helemaal mee eens.

•

Ik ben zeker voor die werkplekken! Bij die bibliotheek op het Eemplein zit het zo snel vol..
het is vaak vechten om een plekje.

•

De ideeën waar ik op gereageerd heb vind ik allemaal erg goed en sommige zelfs erg
verrassend. Iets waar ik zelf niet zo snel aan zou denken maar wat in de toekomst zomaar
werkelijkheid zou kunnen worden! Ik heb zelf geen ideeën waar ik een aanvulling op heb
om het idee nog beter te maken.

•

Ik zou er voor kiezen om de directeur te worden.
In de afgelopen dagen heb ik er over nagedacht wat ik dan zou veranderen. Daarbij gingen
mijn gedachten vooral naar 2 hoofdpunten, namelijk:
- De bieb in kleine dorpen
- De bieb als plek om actief aan de slag te gaan met taal.
In de eerste plaats "de bieb in kleine dorpen". Als ik terug kijk naar het eerste topic waarin
we keken naar het beeld dat we hebben van een bieb, kwam ik bij de gedachten over hoe
vroeger de biebbus in ons kleine dorpje kwam. Iets dat tegenwoordig weg bezuinigd wordt.
Er is 1 bibliotheek voor meerdere plaatsen. Dat betekent dat er gereisd moet worden. En
dat is nu juist een drempel waardoor ik zie dat veel mensen niet gaan. Ik zou graag willen
zien dat er juist ook in de kleine plaatsen weer zoiets terug komt van een biebbus. Dat het
voor kinderen leuk is om naar een bieb te gaan, boeken te zoeken en boeken te lezen. Iets
wat er bij hoort, iets laagdrempeligs. Dat het weer normaal wordt. Daarbij kom ik ook
direct bij het tweede punt. Ik vind het belangrijk dat juist een plek moet zijn waar mensen
geholpen worden om taal beter te beheersen. Zeker als ik zie hoeveel mensen een
leerachterstand hebben op dit gebied. Zowel voor kinderen, als volwassenen. Ik zou graag
zien dat we er een plek van maken waar het fijn is om naar toe te gaan en jezelf te
ontwikkelen.
Om het tot een fijne plek te maken heb ik een aantal voorstellen:
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- Iets combineren met een koffiecorner
- Fijne plekken om te zitten. Niet alleen maar van die rechte, harde stoelen, maar bijv. ook
lekkere banken of zitzakken. Dat het in ieder geval uitnodigd om te gaan zitten en te lezen.
- Boekkenkasten ‘aantrekkelijker‘ maken. In de bibliotheken waar ik kwam waren het
vooral van die grijze, lelijke stellingkasten. Totaal niet aantrekkelijk. Alleen al mooie
houten, rustige kasten zou het een stuk aantrekkelijk doen ogen.
- Personeel. Ik ken vooral bibliotheken waar chagrijnige oude mensen achter een balie
staan en je amper aan kijken. Het zou al zo veel verschil maken als daar enthousiaste
mensen staan, maar ook dat het mensen zijn die niet alleen achter hun karretje of balie
blijven staan, maar ook rond lopen en contact maken. Die je helpen. Ik denk ook dat het bij
uitstek een plek is voor vrijwilligers met een beperking.
•

Huiswerkbegeleiding vind ik inderdaad ook een heel goed idee. Leerlingen zijn dan ook al
in de bieb, waardoor de kans groter is dat ze vervolgens ook eens gaan kijken wat er in de
bieb voor interessants te lezen is.

•

Hoi Lisette! Je mag me gewoon Clint noemen hoor hihi :)
Mocht de bibliotheek 24/7 open zijn dan is de kans groter dat ik er gebruik van ga maken.
Mijn werk maakt het niet altijd even makkelijk om rustig en gemakkelijk naar de bieb te
gaan. Het ‘‘normale‘‘ leven werkt anders als de zorg of luchtvaart waarin mensen werken :)

•

Ik zou er juist geen speel-o-theek bij doen. Kinderen zijn dan toch meer gericht op het
speelgoed. Dat is leuker voor ze dan een boek. Terwijl ik een boek belangrijker vind dat ze
dat gaan lenen. Speelgoed hebben ze over het algemeen genoeg. Al vind ik hergebruik van
speelgoed natuurlijk ook een goed idee, maar dat zou ik dan apart doen.

•

Meer groen is zeker een heel goed punt!!! Lekker fris en niet zo duf.

•

Wat een prachtig idee om in de bieb aan de slag te gaan met taalaachterstanden. Super
leuk idee, hoop dat dit uitgevoerd wordt op een dag.

•

Ik vind het idee van een cultureel centrum heel mooi. Zo kunnen mensen hen creatieve ik
kwijt en ook een mooie vorm van socializen.

•

Jouw ideeën lijken mij echt heel interessant. Ben echt een fan van de VR bril, je beleeft
echt alles zo intens.

•

Mooi idee, wat zonde dat de bieb zo weinig open is. Merk juist dat veel bibliotheken steeds
ruimer worden in tijden en meer organiseren.
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•

Inderdaad een heel goed idee! Wat betreft de taalachterstanden zouden pedagogisch
medewerkers misschien wel kunnen ondersteunen bij kinderen.

•

Ik hoop echt dat ze met zoiets aan de slag gaan. Want op dit moment wordt er echt te
weinig gedaan om taalachterstanden op te pakken.

•

Door hoeken te maken voor verschillende leeftijden waarbij de leesboeken ook voor deze
leeftijd te pakken zijn. Wellicht door de ruimte aan te kleden met leuke kleuren en puzzels
zodat de kinderen naast de boekjes ook uitgedaagd worden om mentaal te ontwikkelen.
Daarnaast moet het groot genoeg zijn om rustig te zitten maar ook weer groot genoeg om
de kinderen samen te laten spelen.

•

Huiwerk begeleiding klint als een goed idee! Mijn aanvulling hierop is dat er samen
gewerkt kan worden met scholen,
kinderen kunnen vanuit de middelbare of basis school geadviseerd worden om hier bijles
te volgen, en kan de school kinderen aanmelden om hier aan deel te nemen. Vanuit
hogescholen, universiteiten en middelbare scholen kunnen scholieren zich aan melden om
hier te werken voor een vergoeding/studiepunten/vrijwillig (ik weet dat er veel scholieren
hiermee een zak centje verdienden). De bibliotheek kan de ruimte faciliteren en kinderen
die bijles nodig hebben betalen een kleine vergoeding.
Dit maakt de bibliotheek maatschappelijker en hoeft het bibliotheek personeel niet alle
kennis te bezitten van middelbare school vakken bijvoorbeeld.
Gewoon even een wat specifiekere invulling van jouw idee!

•

Academisch schrijven workshop zou ik persoonlijk ook erg interesant vinden! Ik merk zelf
ook dat het van studenten wordt verwacht, maar niet wordt bijgeleerd. Zeker als je vanaf
het HBO komt.

•

Er schiet mij nog een idee te binnen!
Eens paar maand of week kunnen ondernemers bij elkaar komen om met elkaar te sparren
over ideeën en om het eigen netwerk te vergroter. Daarnaast kunnen ook pitch avonden
georganiseerd worden om als ondernemer mensen aan te spreken en zo kunnen
studenten wellicht een stage plaats op de kop tikken.
Dit zou mij helpen omdat ik veel voor stage heb moeten zoeken en ik graag met startende
ondernemers in gesprek ga.
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•

We maken een sprong in de tijd. Stel je de bibliotheken voor van 2030. En deze zijn precies
zo ingericht dat deze voldoen aan jouw eigen persoonlijke wensen. Wat is er dan allemaal
anders dan vandaag?
Ik zie een bibliotheek voor waar mensen niet persé komen om een boek te lezen. Maar om
vergaderingen te hebben, te studeren, te eten. Een plek waar iedereen welkom is en ook
openbaar is, zoals een station. Met veel ruimte en open plekken, en veel ruimte om te
gaan zitten en te vergaderen of te studeren, of inderdaad om een boek te lezen. Daar waar
je nieuwe mensen kunt ontmoeten. Een plek met stilte plekken maar ook een
restaurant/lunch tentjes in de buurt. Een soort flexwerkplek, waar je alles kunt vinden wat
je nodig hebt om te werken of te studeren. Inclusief een internationaal boeken en
rapporten/artikelen online portaal. Daar waar je intypt welk boek je wilt hebben, en deze
automatisch bij je komt.

•

Ik ben het inderdaad helemaal eens met die ontmoetingsplek! Dat je ook gewoon gezellig
een praatje kunt maken.

•

Helemaal mee eens ook met die plekken creeren waar je kunt werken. Dit is wel echt wat
ik mis in de huidige bibliotheek. Daarnaast spreekt de openheid op de foto‘s die je gebruikt
mij ook heel erg aan.

•

Het is een hele andere belevenis. Zeker als je te maken krijgt met beperkingen, Dan kan
een VR-bril leuk zijn. Als je deze bril op doet, lijkt het net alsof je door het bos loopt, een
museum bezoekt of in je oude woonwijk bent. Je kunt zelfs op vakantie naar het strand.
Een fijne manier om te ontspannen en even aan de werkelijkheid te ontsnappen!

•

Hoi Lisette,
Stel je voor dat jij morgen de directeur van alle bibliotheken in Nederland bent. En je mag
de bibliotheken helemaal naar jouw eigen wensen inrichten. Denk dus niet na over wat
anderen leuk of belangrijk vinden, het gaat vandaag om jou! Wat zijn dan jouw eigen
ideeën om bibliotheken te verbeteren?
Een bibliotheek heeft over ‘t algemeen een saai en sober karakter, het is lastig dit imago te
veranderen. Als ik directeur van alle bibilioteken in NL was geweest zou ik een plan opgaan
stellen om dit imago te veranderen: hip & toegankelijk voor iedereen. Op deze manier
hoop ik de bibliotheek juist een moderne plek te maken, zodat het gebruiksvriendelijk is
voor iedereen. Om deze hipheid en toegankelijkheid te realiseren, zou ik meer inspelen op
de moderne workshops, zoals hiphop. Ik zou meer moderne reclames maken wat er zoal te
doen is, zodat men getriggerd wordt. Ik wist voor deze community bijv. niet dat er zoveel
meer te doen is in de bibliotheek dan enkel boeken lenen en studeren. Als men zich meer
op dit zal inspelen, zal dit de bibliotheken verbeteren.
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Denk even na over de ideeën die bij je opkomen en beantwoord daarna de volgende
vragen
Welke ideeën heb jij bedacht?
De focus leggen op de moderne workshop en deze eventueel uitbreiden, om een bredere
groep te bereiken.
2. Leg per idee uit wat dit inhoudt en waarom dit jou persoonlijk aanspreekt.
UItbreiding van dansworkshops (hiphop, streetdance salsa)
Maar ook groepsactiviteiten en reclames die voor voor vele zichtbaar zijn (op straat,
bushokjes etc.)
•

Jaa inderdaad!! Dat zu echt een totaal andere beleving zijn van het boek, en geeft acteurs
ook weer een nieuwe inkomstenbron!

•

En het is ook zeeer leuk voor mensen met een beperking, zoals kinderen die niet kunnen
lezen door een ontwikkelingsachterstand of iets dergelijks, zo kunnen zij nog een
verhaal/ervaring mee krijgen zonder zelf te lezen.

•

Oh dat is wel echt een uitkomst. Mijn neefje heeft ook een beperking en heeft echt
problemen met communiceren. Ik ga mijn zus dit eens aanbevelen, hij heeft bijna nergens
interesse in. Bedankt voor de tip!
Persoonlijk zou ik voor muzieklessen/-boeken naar de bieb gaan. Ik merk dat er in mijn
buurt weinig muziekscholen zijn, en veel particuliere muziekleraren zijn ook uit de buurt en
vragen commerciële prijzen.

•

Op korte termijn zou een aparte afdeling/genre van boeken die zijn verfilmd mij naar de
bieb brengen. Vooral omdat ik (denk) dan beter van te voren in te kunnen schatten of het
boek wel of niet bij me zal passen.
•

Wat ik graag zou willen heeft vooral te maken met de andere punten die ik noemde over
vormgeving e.d. Dat het wat meer huiselijk wordt. Voor mij hoeft het niet zo met extra
flexruimtes. Daar heb ik thuis genoeg plek voor.
Misschien iets van workshops of bijeenkomsten. Maar ik weet niet zo goed wat voor
bijeenkomsten dan. Ik vind wel dat het dan moet passen bij het idee van een bibliotheek.
En niet dat de bibliotheek toevallig ruimte over heeft dus dat je daarom daar de
bijeenkomst hebt. Dan word ik namelijk ook niet betrokken bij de bibliotheek.
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•

Oh dit vind ik een goed idee! Het idee van de stage plekken zou wellicht nog uitgebreid
kunnen worden door eens per maand een soort markt te houden. Verschillende standjes
waar ondernemers hun bedrijf promoten of waar studenten zichzelf promoten.

•

Ook ik vind het idee om actief aan de slag te gaan met taal een top idee. Wellicht dat
studenten (met de juiste studierichting) hier stage kunnen lopen/ aan het werk kunnen
gaan om laagdrempelig te leren werken met de doelgroep, denk aan psychologen of
orthopedagogen etc.
Een ander idee is om niet de studenten hiervoor in te zetten, maar ouderen. Op deze
manier kunnen (eenzame) ouderen in contact blijven met de gemeenschap. Op deze
manier krijgen ze een doel en zijn ze hopelijk wat minder eenzaam.

•

In de bieb van de toekomst is elk boek en magazine gecatalogiseerd dmv van tags die
toegevoegd worden aan bepaalde hoofdstukken, alinea‘s en regels zodat er gemakkelijk
gezocht kan worden op inhoud van bepaalde boeken.
Als alle informatie digitaal te vinden is dan zal dit de snelheid van een bieb bezoek ook
efficiënter maken omdat er niet meer gezocht hoeft te worden naar de fysieke locatie van
een boek.
verder is er een gezellige coffiecorner/eethoek waar je lekker van zitten/hangen om onder
het genot van een goed boek of gezelschap wat uren kunt doorbrengen. Er worden daar
gezonde en vooral lekkere dingen geserveerd, indien mogelijk met producten die lokaal
zijn verbouwd. Zo kan men kennisbanken met de heerlijke producten uit zijn of haar
streek.

•

verder werken er mensen van alle leeftijds groepen en achtergronden in de bieb zodat het
stoffige beeld van de bieb en het vooroordeel dat er over het algemeen oude chagrijnige
oude mensen werken die niet zo behulpzaam zijn.
Hoi Nicky,
ik vind je ideeën goed. Alleen zou ik me daarnaast zelf ook richten op de mensen die wel
echt komen om te lezen/studeren en niet zo zeer voor de extra dingen zoals workshops.
Voor deze groep valt er naar mijn mening ook nog veel winst te behalen, zoals lekkere
leesplekken met banken/stoelen/kussens, warmere uitstraling.
Studieplekken waar je je goed kan afzonderen met ook fijne stoelen om te zitten.
Zodat het ook voor de mensen die wel puur voor het lezen/studeren komen ook vel
aantrekkelijker wordt om te komen en langer te blijven.

BiebPanel Deepdive 1 – Topic 4 ‘Het beste idee’
•

Leuke ideeën, wel denk ik dat dat nog iets langer gaat duren dan 2030. Technologie gaat
tegenwoordig heel snel, maar ik denk niet dat het zoo snel zal gaan.
Wel mis ik in jou bibliotheek van de toekomst de ‘‘echte‘‘ boeken, omdat je het over ereaders hebt. Ik zou op dit moment namelijk juist naar de bibliotheek gaan voor ‘‘echte‘‘
boeken. Vind dat toch fijner/anders lezen dan een e-reader. Al helemaal als je op vakantie
aan het zwembad ligt, of gewoon thuis in de tuin. Dan vind ik een echt boek fijner dan een
e-reader.
Als er geen echte boeken meer zijn maar alleen e-readers, dan zullen de bibliotheek
gebouwen ook niet zo snel groter worden, eerder kleiner omdat ze geen/weinig boeken
meer kwijt hoeven.
Voor mijn e-reader kan ik ook boeken online vinden en erop zetten, daarvoor zou ik
minder snel naar de bibliotheek gaan, mits het aanbod in de bibliotheek dusdanog hoger is
dan online, maar met de technologie van tegenwoordig denk ik niet dat de bibliotheek
daarin meer kan/gaat betekenen dan het internet zelf.
Je andere ideeën met VR-brillen, planten, culturele activiteiten, kinderhoek, cafe etc,
spreken me verder wel heel erg aan!

•

Ben echt benieuwd naar de internet of things, en dat 24/7 open is echt een goeie! Net als
sportscholen!

•

Bijvoorbeeld dans en muziek workshops, lijkt mij super leuk. Hier in het dorp worden
helaas erg weinig workshops georganiseerd dus dit zou zeker een leuke optie zijn!!

•

Precies dit inderdaad!! Lijkt me heerlijk om met mijn dochter in een rustig gedeelte te
zitten in een bibliotheek om samen boekjes te lezen!

•

Hoi ...,
Dank je wel voor jouw reactie.
Zeker interessant om het ook vanuit deze doelgroep te zien en te bekijken hoe ik het voor
hen interessanter kan maken. Me richten op een breder doelgroep om inderdaad op die
manier meer mensen te bereiken.

•

Hoi Lisette,
Dat is een goede vraag. Ik zou proberen een ruimte in de bibliotheek te creëren, zodat de
workshops daar ook plaats kunnen vinden. Het is een vertrouwde omgeving en het schept
veel rust om het op dezelfde locatie plaats te laten vinden. Aanschouw het dan als een
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soort open culturele ruimte/bibliotheek. Stel je wilt na de dansworkshop meer info over de
dansstijl o.i d. kan je meteen door naar de zaal waar je de boeken kan lezen/huren etc. Een
efficiënte manier van werken.
•

Een plek waar ik gewoon rustig kan studeren, en die mij ook visueel aanspreekt.
Bijvoorbeeld een grote open tuin in het midden van de bieb, waar je even tot rust kan
komen. En een grote collectie aan boeken, digitaal en op papier.

•

Ik kies voor opdracht 1. De verbeteringen:
Beloningssysteem voor jongeren om ze te motiveren boeken te lezen. Bijvoorbeeld een
app die bijhoudt hoeveel boeken je hebt gelezen, waarbij je dan punten kunt verdienen en
strijd met je vrienden wie de beste score heeft. (Gamification).
Om jongeren te lokken gameconsoles neerzetten waarbij er toernooitjes worden
georganiseerd (bijvoorbeeld FIFA toernooi). Tijdens deze bijeenkomsten geld vragen om
deel te nemen waarbij je dan gelijk tegoedbonnen krijgt om boeken te lenen en er steeds
bepaalde boeken worden uitgelicht en aangeraden
De bibliotheek wat meer richten op ontspanning. Bijvoorbeeld capsules neerzetten waar je
in je eigen bubbel een boek kunt lezen in een comfortabele houding met relaxte geluidjes
op de achtergrond (regengeluid, junglegeluid of knisperend haardvuur)

•

Dit idee spreekt mij erg aan. Wellicht zou het wekelijks kunnen zijn maar met wisselende
thema‘s. Zo zou het bijvoorbeeld per week voor een verschillende branch kunnen worden
georganiseerd. Dan kun je naar het thema gaan van jouw specifieke branch om zo nog
effectievere avonden te hebben.

•

Het idee van de taal vind ik supergoed! Wellicht door gebruik te maken van spelenderwijs
leren dat het nog effectiever kan zijn. Zoals wordfeud/scrabble!

•

Een coffee corner of eethoek is zeker een goed idee, mits dit wel passend is bij het karakter
van de bieb. Het moet namelijk geen luidruchtige kantine worden, maar iets wat lijkt op de
starbucks qua format zou daar prima passend voor zijn denk ik. Het zou ook leuk zijn als dit
gebruikt kan worden met bepaalde evenementen in de bieb zodat mensen misschien iets
langer blijven hangen. Een goed idee is dan misschien ook om de nieuwste boeken of
boeken die je wilt aanprijzen als schilderijen of posters op te hangen als aankleding van de
horeca gelegenheid. Op die manier combineer je twee behoeften.

•

Ja precies, een sfeervol klein eetcafé. Geen luidruchtige kantine of vreetschuur. Kan
inderdaad ook dienst doen als ontmoetings plek.
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•

Ik zou het zeker sneller overwegen, alles wat een bieb bezoek gemakkelijker maakt dan het
nu is zou bijdragen aan of ik sneller kom of niet.
het gemak om op internet informatie te vinden is groter, maar de informatie is niet altijd
betrouwbaar. De info uit boeken doorgaans wel, daar kan ook op ingespeeld worden.

•

In mijn biebliotheek van de toekomst is de bieb opgesplitst in twee delen. Een deel lijkt wat
meer op een cafe en is bedoelt om mensen bij elkaar te brengen onder het genot van een
boek en een kopje koffie. Voor mij zou dit een ideale plek zijn om tot rust te komen. Hier
kan ik een boek lezen in het gezelschap van andere mensen. Zelf vind ik het fijn om
mensen om me heen te hebben ook al zitten ze niet direct met mij aan tafel. Op deze
mannier zou ik echt kunnen genieten van een fictief boek. Het ander deel van de bieb zou
het deel zijn dat er nu al voor een groot deel is, een plek waar je in stilte een boek kan
lezen en studeren. Soms is het voor mij nodig om hard te werken zonder afleidingen. Als
de bieb mij de nodige informatie kan verstrekken en een plek bieden waar ik dit in alle rust
tot me kan nemen is dit de ideale combinatie. Ook is het fijn om een boek weg te kunnen
leggen als het niet is wat ik zoek en daarna meteen een ander boek kan op pakken die wel
aansluit op wat ik zoek. Een goede toevoeging hierop zou kunnen zijn door AI te linken met
de boeken die ik gehuurt heb. Hierdoor kunnen vergeleikbare boeken gemakkelijk aan mij
worden aangeraden waardoor ik gemakkelijk kan vinden wat ik zoek.

