waar vind je alle deel-je-rijk-sessies
ronde 1

(11.45 - 12.30)

Proeftuinen: 		
Blended learning - ‘innoveren in Informeel leren’
Positieve gezondheid en de Bibliotheek
Alles onder één dak:
Het verhaal van de Kennismakerij
De Stadsondernemer
Focus op Jongeren - Bibliotheek Rotterdam
Zo werkt de Bieb: De Bieb is voor en van iedereen!
Places to Bieb: : een documentaire over de bieb in de buurt
Byblio: de bibliotheek in de virtuele wereld
Gratis Bieb: Utopie of dichterbij dan je denkt?
Boetevrije Bieb: Boeken uitlezen is geen zonde!
		
Parelsessie:		
Train de trainer B/Slash
		
KB Innovatielab
Aktielijn 1 		

ronde 2

(14.00 - 14.45)

Proeftuinen: 		
Blended learning - ‘innoveren in Informeel leren’
Gezondheidsinformatie en de bibliotheek
Alles onder één dak:
Het verhaal van de Kennismakerij
De Stadsondernemer
Focus op Jongeren - Bibliotheek Rotterdam
Zo werkt de Bieb: De Bieb is voor en van iedereen!
Places to Bieb: : een documentaire over de bieb in de buurt
Byblio: de bibliotheek in de virtuele wereld
Gratis Bieb: Utopie of dichterbij dan je denkt?
Boetevrije Bieb: Boeken uitlezen is geen zonde!
		
Parelsessie:
Business Model Canvas
KB Innovatielab
Aktielijn 1 		

ronde 3

(15.00 - 15.45)

Proeftuinen: 		
Blended learning - ‘innoveren in Informeel leren’
De bibliotheek als samenwerkingspartner
in een gezondheidsnetwerk
Alles onder één dak
Het verhaal van de Kennismakerij
De Stadsondernemer
Focus op Jongeren - Bibliotheek Rotterdam
Zo werkt de Bieb: De Bieb is voor en van iedereen!
Places to Bieb: : een documentaire over de bieb in de buurt
Byblio: de bibliotheek in de virtuele wereld
Gratis Bieb: Utopie of dichterbij dan je denkt?
Boetevrije Bieb: Boeken uitlezen is geen zonde!
		
Parelsessie:		
Train de trainer B/Slash
		
KB Innovatielab
Aktielijn 1 		

2e verdieping

waar

programma/
plattegrond

Filmzaal Rondje
De Galerij
De Huiskamer
Kleedkamer
Lokaal 116 (muziek)
Lokaal 117 (Schilder)
Lokaal 1.09
Kleine Filmzaal
Groene Zaal
Rode Zaal
Blauwe Zaal

+ overzicht alle
deel-je-rijk-sessies
(zoz)

Bibliotheekvloer 		
Dans en Drama Lokaal
Erfgoedvloer 		

Op ontdekkingsreis naar de
Bibliotheek van de toekomst

1e verdieping

waar
Filmzaal Rondje
De Galerij
De Huiskamer
Kleedkamer
Lokaal 116 (muziek)
Lokaal 117 (Schilder)
Lokaal 1.09
Kleine Filmzaal
Groene Zaal
Rode Zaal
Blauwe Zaal 		

begane grond

Bibliotheekvloer
Dans en Drama Lokaal
Erfgoedvloer

waar

programmaonderdeel

09.00 – 10.00

Registratie en Ontvangst

10.00 – 11.30
theaterzaal

Delen maakt je rijker – plenaire start
Prinses Laurentien gaat de dialoog aan,
waarin verbondenheid ontstaat door te durven delen,
te durven vragen

11.45 – 12.30

ronde 1 Deel-je-rijk-sessies

12.30 – 13.30

Lunch op Parelplein – Struinen over de Beursvloer

14.00 – 14.45

ronde 2 Deel-je-rijk-sessies

15.00 – 15.45

ronde 3 Deel-je-rijk-sessies

16.00 – 16.45
theaterzaal

Deel-je-rijk-Beweging – plenaire afronding
VOB, KB en SPN nemen het stokje over
		
16.45 – 18.00
Borrelen – gesprekken op de Beursvloer

Filmzaal Rondje
De Galerij
De Huiskamer
Kleedkamer
Lokaal 116 (muziek)
Lokaal 117 (Schilder)
Lokaal 1.09
Kleine Filmzaal
Groene Zaal
Rode Zaal
Blauwe Zaal

Route 2020
5

1

7

4

Bibliotheekvloer 		
Dans en Drama Lokaal
Erfgoedvloer

tijd

2

Hoofdingang
Molenstraat

3

6

overzicht alle deel-je-rijk-sessies
proeftuinen
Blended Learning - ‘innoveren in informeel leren’

Theek 5 wil een nieuwe weg inslaan als het gaat om cursussen etc. Eigenlijk een volksuniversiteit nieuwe stijl uitvinden. Dit is online leren, maar wordt ondersteund door
fysieke bijeenkomsten. Voor het onderwerp dyslexie is er zo’n nieuwe stijl informeel
leren ontwikkeld. Er is op basis van dit onderwerp een format ontstaan waardoor je het
onderwerp dyslexie kan inruilen voor hele andere onderwerpen. Theek 5 vertelt specifiek
over hun aanpak m.b.t. de cursus dyslexie, ze laten beelden zien van de inspirerende
bijeenkomsten en vertellen over de resultaten.

Positieve gezondheid en de bibliotheek

Gezondheid wordt gezien in termen van veerkracht, bloei en participatie en niet in termen
van afwezigheid van ziekte. Hoe kan je als bibliotheek inhoud geven aan dit concept vanuit
je rol als informatiemakelaar en als ‘third place’ in de stad? Wat kan je doen als gemeente?

Gezondheidsinformatie en de bibliotheek

De tweede verdieping heeft het stadsinformatiesysteem LocalConnect ontwikkeld. Op
digitale schermen bij bv. huisartsen wordt lokale informatie visueel en doelgroepgericht
gepresenteerd. Naast dit informatiesysteem biedt bibliotheek De tweede verdieping een
uitgebreide programmering rondom (positieve) gezondheid aan.

De bibliotheek als samenwerkingspartner in een gezondheidsnetwerk

Positieve gezondheid is een concept waarbij de nadruk ligt op de veerkracht en eigen regie
van mensen. Maar hoe werk je samen met partners – gezondheids- en welzijnsprofessionals
en ambtenaren uit het sociaal domein – wiens ‘taal’ je als bibliotheek misschien nog niet
spreekt? Bibliotheek De tweede verdieping en het Lijfstyle-netwerk delen hun best practices.
Tijdens deze drie deelsessies aan het woord: Gemma Wiegant, bestuurder bibliotheek De
tweede verdieping, Sabrina Eijk, beleidsambtenaar gemeente Nieuwegein en Jan Joost
Meijs, arts/directeur van gezondheidscentrum De Roerdomp.

Alles onder één dak

De boekaniers Gert-Jan ten Hoor en Marc van Leent, verbonden aan Bouwstenen voor
Sociaal, gaan samen met jou op zoek naar het geheim van multifunctionele voorzieningen.
Het wordt een tocht langs woeste draaikolken en vervaarlijke ijsbergen, maar ook een tocht
met inspirerende vergezichten en tropische eilanden. Ze presenteren de “Routekaart MFA”,
schatkaart voor elke bibliotheekvernieuwer.

Het verhaal van de Kennismakerij

Special Guest Eefje W & Pieternel en Eef van de Kennismakerij vertellen op interactieve
wijze het verhaal van de Kennismakerij. Het verhaal over een unieke experimentele plek
in de Spoorzone in Tilburg, waar verbindingen worden gelegd tussen Collectie, Podium en
Werkplaats. Het verhaal over de Kennismakerij is ook het verhaal over de zoektocht naar de
‘Bibliotheek Nieuwe Stijl’ . Deelnemers aan deze Deel-je-rijksessie ontvangen na afloop een
uniek exemplaar van de graphic novel ‘Het verhaal van de Kennismakerij.’

De Stadsondernemer:
aanjager en spil voor een levende community van, voor en door ondernemers
Maak kennis met de Stadsondernemer! Dit is een echte Dordtenaar/Rotterdammer/
Hagenaar die de stad door en door kent. De Stadsondernemer heeft een visie op en mening
over het lokale ondernemersklimaat en wil hier op zijn of haar eigen manier een bijdrage
aan leveren. De Bibliotheek Aanzet/Rotterdam/Den Haag biedt ruimte, mankracht en
financiële middelen om dit doel te bereiken. Het belangrijkste middel is de concrete
programmering in de bibliotheek. De Bibliotheek Aanzet, Rotterdam en Den Haag
presenteren samen met MBK Nederland hun aanpak. Het is mogelijk om vragen te stellen
over het werken met ondernemers.

Focus op Jongeren - Bibliotheek Rotterdam

Gesprekleider Piet Hein Peeters gaat met een panel van jongerenexperts van Bibliotheek
Rotterdam, Eemland en Kennemerwaard in gesprek over de volgende onderwerpen:
• Omgaan met jongeren uit verschillende culturen; Eer vs. Eerlijk.
• Welke functies/rollen heb je in huis nodig, en waarvoor kun je partners inzetten?
• Hoe ziet mijn doelgroep ‘Jongeren’ er uit?
• Hoe gaan beveiligers/ toezichthouders om met jongeren?
• Tips voor collega’s in de bibliotheek die het werken met jongeren lastig vinden.
• Hoe stem je de wensen van jongere bezoekers af met de wensen van de ‘traditionele’
bibliotheekgebruiker?

parelsessies
Train de trainer B/Slash

B/Slash is door bibliotheken eenvoudig aan te bieden aan middelbare scholen. Dit
interactieve en multimediale educatieprogramma, ontwikkeld door de Bibliotheek
Gelderland Zuid, is opgebouwd rondom de Slash-reeks van uitgeverij Querido.

De bibliotheek Enschede telt zeven vestigingen en een boekenbus. Twee vestigingen
worden bemenst door de begeleiders en cliënten van twee zorgorganisaties. Dit zijn veelal
mensen met een beperking, maar ook mensen die vanuit de WMO of vanuit de wijkcoaches
(zonder indicatie) instromen. Enschede is erin geslaagd de beide bibliotheken ondanks de
bezuinigingen open te houden en invulling te geven aan de maatschappelijke functie door
mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding
te geven. Deze overeenkomsten zorgen voor een gedeelde visie dat de basis vormt voor
samenwerking. Het project is verfilmd, een uitgebreide powerpoint wordt getoond en
de casebeschrijving wordt gedeeld met de deelnemers. Voor het geven van informatie
zijn beschikbaar: Gerard Kocx (directeur bibliotheek) Herma Lubbers (begeleider filiaal
Twekkelerveld) Sylvia Spit (persoonlijk begeleider filiaal Prismare).

Het project bestaat uit drie onderdelen:
• Lessenreeks: Leerlingen kiezen een Slashboek. In digitaal platform Kahoot
strijden leerlingen in teamverband om de meeste credits. Met open vragen, opgesteld met
behulp van de Chambers-methode, kan de docent de diepte in. Daarnaast zijn er diverse
opdrachten die ook bij andere vakken uitgevoerd kunnen worden.
• Ouderbetrokkenheid: Tijdens de bijbehorende workshop Leesplezier aan de keukentafel
krijgen ouders de kans om hetzelfde boek als hun kind te lezen. Hoe bespreek je de soms
heftige onderwerpen met je kind? Hoe kom je verder dan: “ik vind het stom” of “ik vind het
wel leuk”?
• Projectdag: Als bijzondere afsluiter van de lessenreeks kun je als bibliotheek de projectdag
van Kleinkunstig aanbieden. Leerlingen brengen in groepjes scènes uit het boek tot leven.
Ze krijgen hiervoor workshops acteren of animeren. Als de scène gefilmd is, krijgt deze
met behulp van augmented reality letterlijk een nieuwe dimensie.
Tijdens deze sessie krijg je informatie over het project, een inkijkje in de Kahoot en ga je
zelf ervaren hoe de projectdag eruit ziet.

Places to Bieb: een documentaire over de bieb in de buurt

Business Model Canvas

Zo werkt de Bieb: De Bieb is voor en van iedereen!

Places to Bieb schenkt aandacht aan hoe twee bibliotheekorganisaties zich aanpassen aan
de veranderende behoeften van de samenleving t.a.v. de bibliotheek. De ervaringen, geleerde
lessen, hobbels, valkuilen en aanpak rond die transformatie worden uitgelicht in een
documentaire.

Biblyo: De bibliotheek in de virtuele wereld

Het is een gegeven, de virtuele wereld wordt groter en speelt een steeds belangrijkere rol in
ons dagelijks leven. Als je als bibliotheek alleen maar in de analoge wereld zichtbaar bent,
dan verdwijn je langzaam uit beeld. De Nieuwe Bibliotheek ontwikkelde het platform Biblyo
om in het digitale domein te voorzien in de informatiebehoeften van hun gebruikers.
De content op het platform Biblyo wordt gevuld door een community van digitale
bibliothecarissen. Sven en Daniel vertellen je graag meer over hoe zij met Biblyo invulling
geven aan de digitale strategie van De Nieuwe Bibliotheek. Daarnaast nemen ze je mee in
alle ins en outs rondom het creëren, verzamelen en verspreiden van digitale content.

Gratis Bieb: Utopie of dichterbij dan je denkt?

In 2015 ontmoetten vier bibliotheken en ProBiblio elkaar in een boeiend gesprek over hoe
mooi het zou zijn als alle Nederlanders gratis lid zouden zijn van de bibliotheek. Zodat je
maximaal bereik, gebruik en (dus) maatschappelijk effect zou kunnen realiseren. Deze
droom was zó aantrekkelijk, dat het collectief besloot om op basis van grondig en uitgebreid
onderzoek een business case op te stellen, die inzicht zou moeten geven in de wenselijkheid
en haalbaarheid van een ‘Gratis Bieb’.
Tijdens de Deel-je-rijk-sessies van de proeftuin ‘Gratis Bieb’ presenteren we de uitkomsten
van de diverse onderzoeken die de afgelopen periode zijn uitgevoerd en de hoofdlijnen
van de business case. Daarnaast geven we een doorkijkje in het concept van de tool die
ProBiblio in het kader van deze proeftuin heeft ontwikkeld voor het doorrekenen van de
(financiële) effecten van het doorvoeren van aanpassingen in je business model.

Boetevrije Bieb: Boeken uitlezen is geen zonde!

Rond 2014 startten de eerste bibliotheekorganisaties met de invoering van boetevrij lenen.
De centrale vraag in deze proeftuin is: wat brengt het invoeren van boetevrij je (en wat
niet)? Er is kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht naar drie heel verschillende
bibliotheekorganisaties, die boetevrij zijn geworden: Bibliotheek Rivierenland, Biblionet
Groningen en Bibliotheek Eindhoven.
Tijdens de Deel-je-rijk-sessies van de proeftuin ‘Boetevrije Bieb’ presenteren we de
uitkomsten van dit onderzoek. Vervolgens gaan we met de aanwezigen in gesprek over
de stelling: “Elke bibliotheek die zich wil ontwikkelen tot een brede, maatschappelijke
bibliotheekmóet gewoon boetevrij worden”.

Alle Parels van Route 2020 zijn in 2016 en 2017 gestart met een sessie over het Business
Model Canvas (BMC). Het BMC is een handig middel om een project op een transparante en
overzichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te
maken. Deze Deel-je-rijk-sessie wordt gewijd aan het uitwerken van een vereenvoudigd BMC
met de volgende thema’s:
• Stedelijke emancipatie, community ontwikkeling.
• Innovatie en kennisontwikkeling.
• Samenwerken achter de schermen.
• Lees-/studeerbevorderaar.

