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Bibliotheekland is er voor en door mensen. 
De Bibliotheek is partner in persoonlijke 
ontwikkeling. Laagdrempelig en geworteld 
in de lokale gemeenschap. 
De Bibliotheek vervult vanuit een onafhankelijke 
positie de zichtbare functies van Ontwikkelen, 
Ontdekken, Ontspannen en Ontmoeten. 
[Positioneringsstatement voor “de Bibliotheek”, maart 2016]
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Tijdens de 1e PleisterPlaatsOntmoeting op Route 2020 namen 

we het thema Place to Bieb bij de kop. Er volgen meer van  

deze ontmoetingen over onderwerpen die er toe DOEN.  

Dus houd de Reisflitsen in de gaten en zorg dat je erbij bent.  

Ze worden verspreid via de reiskanalen www.biebtobieb.nl  

en www.debibliotheken.nl. 

Lees de reisverhalen die we deelden op 18 mei 2016 in 

Hilvarenbeek. Doe je voordeel met praktijkvoorbeelden,  

tips en knuppels die in het hoenderhok werden gegooid. 

De Place to Bieb-ontmoeting gaf stof tot nadenken. Wat vind jij?
• Deel je de stelling dat de Bieb zich ontwikkelt van een professionele organisatie  

met vrijwilligers naar een vrijwilligersorganisatie, aangestuurd door professionals?
• Voorzien boekspots volgens jou in een behoefte; wat zijn de resultaten?
• Wat is voor jou persoonlijk de beste manier om kennis en ervaring uit te wisselen?
Laat van je horen via de reiskanalen en/of social media.

PLACE TO BIEB 
De Bieb kan altijd nabij zijn, óók in dorps- en stadskernen. Met de 
ideeën en inzet van vrijwilligers, initiatiefrijke bewoners en partners. 
En door er zelf op uit te trekken. Maar HOE? Wat kan Groningen 
opsteken van Midden-Brabant?

https://www.biebtobieb.nl/
http://www.debibliotheken.nl/


Er was eens …  
De parabel van de neushoorn en de vlinder 
 
Reisgids Coen van Hoogdalem zet de toon tijden de 1e PleisterPlaatsOntmoeting 
Wil je in 1 minuut zien waar Route 2020 voor staat? Bekijk dan dit filmpje  
(https://youtu.be/fLm2rWHC3wA) van Bart van Dijk over de parabel van de neushoorn  
die een vlinder wilde zijn en de uil om raad vroeg. Verteld door Coen, met de oproep  
om VOORT te gaan: te Vertrekken, te Ontdekken, te Ontwikkelen en in december 2017 
weer Terug te keren met praktijkverhalen.
 

https://youtu.be/fLm2rWHC3wA


DOEN is het nieuwe denken
Reisgids Henriëtte de Kok spoort aan tot implementeren en uitvoeren
Genoeg gedacht. Sla het inspirerende toekomstverhaal van de commissie Cohen 
(https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/bibliotheek-van-de-toekomst) er nog eens 
op na. Route 2020 gaat over DOEN. Onderweg proberen we uit hoe we een stevig knooppunt 
kunnen creëren voor kennis, contact en cultuur. Door te ondernemen en samen te werken.
• Regiogidsen Alian Spelde, Rutger van den Assem, Paul Adels en Joost Zijderveld  

nemen praktijkvoorbeelden graag in ontvangst. Evenals suggesties voor proeftuinen. 
• Biebtobieb is het gezamenlijke reiskanaal. Hier kunnen we de voorbeelden vinden  

én met elkaar van gedachten wisselen in groepen/kenniskringen.  
Levien den Boer is aanspreekpunt.

• Tijdens PleisterPlaatsOntmoetingen wisselen we uit wat er al gebeurt  
en welke ervaringen dat oplevert. 

Route2020@debibliotheken.nl

KnuPPEL In HET HOEnDErHOK
Misschien zitten we met de klassieke Bieb wel aan het eind van de 
product-life-cycle. En is het een kwestie van ‘wie doet het licht uit’. 

DOEN betekent héél veel loslaten
De zoektocht van Jacqueline Roelofs en collega’s in Groningen – bekijk het filmpje.
(https://youtu.be/oD8NJZK1AG8) Jacqueline vertelt. “Op het platteland staat de 
leefbaarheid onder druk. Het wordt steeds moeilijker om de Biebvestigingen open te 
houden; het zijn er nu nog 48 in Groningen. De strategie is om altijd ergens bij in te 
trekken. En om de uitleen zoveel mogelijk onbemenst te laten of door vrijwilligers te 
laten oppakken. Het werk van de Biebmedewerkers krijgt daardoor een andere invulling. 
Bedenk: in Groningen zijn 450 vrijwilligers actief en 140 medewerkers.”
• Jacqueline stelt dat de Bieb zich ontwikkelt van een professionele organisatie met 

vrijwilligers naar een vrijwilligersorganisatie, aangestuurd door professionals. 

Loslaten betekent voor Jacqueline gewoon proberen en experimenteren. 
Werkt het wel dan gaan we erop door. Werkt het niet, dan gaan we wat anders doen.

mailto:Route2020@debibliotheken.nl
https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/bibliotheek-van-de-toekomst
https://youtu.be/oD8NJZK1AG8


Loslaten in de Groningse praktijk
• samenwerking met Support & Co, een supermarktorganisatie die werkt met 

mensen met een beperking. Nu 14 winkels in Nederland en een dependance in een 
verzorgingshuis. In Holwierde (950 mensen) is de Superrr een succes, een combinatie 
van buurtsuper en zorgomgeving. Met de lees- en koffietafel in het hart, gerund door 
vrijwilligers. Hier ontmoeten bewoners elkaar, maken kinderen cupcakes, worden 
boeken en cd’s geleend, enzovoort. Netty, de coördinator kan alles vertellen over de 
samenwerking met ondernemers [niet alleen welzijn en maatschappelijk werk] en 
stadsmarketing.    

• Medewerkers vrijspelen van de uitleen. Geïnspireerd door de Boekspot in Hoog 
Catharijne in Utrecht, meteen 4 boekspots geopend. Onder meer op station Winschoten 
en in een woonzorgcentrum. 

Lokale kracht benutten en inzetten voor  
een maatschappelijke-educatieve Bieb

De vragen van Jacqueline aan haar collega Marie-José Frederiks uit Midden-Brabant
• We hebben nu 450 vrijwillige helpers, in alle soorten en maten, die straks nog veel meer 

gaan doen. Hoe gaan we dat in het vat gieten?
• Hoe rusten we onze 140 medewerkers toe in het oppakken van andere werkzaamheden, 

die een impuls geven aan de leefbaarheid in de kernen? 

Bloemenlaarzen en vlinderjurk
Het kan geen toeval zijn dat Jacqueline haar bloemen-
laarzen heeft aangetrokken en Marie-José haar vlinderjurk. 
Zoals bloemen en vlinders bij elkaar horen, zo vormen zij 
op 18 mei een duo.  In lijn met de estafetteformule van 
de PleisterPlaatsOntmoetingen: de ene Bieb agendeert 
een onderwerp bij een andere Bieb, die vertelt over hun 
concrete aanpak. In een gezelschap van geïnteresseerde 
collega’s en samenwerkingspartners. Die ander heeft niet 
perse de oplossing. Het gaat niet om showcases, maar om 
elkaar op ideeën te brengen: zo doen wij het, dit is onze 
ervaring. Misschien werkt het ook bij jullie.



Mensen moeten van onze Bieb houden – 
sociale verankering is cruciaal
De Bieb moet van de bewoners zijn.  
Wij moeten weten wat er speelt, met 
welke thema’s en activiteiten we kunnen 
aansluiten bij wat mensen bezighoudt.  
Zo maakt de Bieb onlosmakelijk deel uit 
van de gemeenschap. 

—

Zie de Bieb niet alleen als een plaats  
met een collectie 
Buiten het Biebgebouw doen we allerlei 
dingen. Er zijn vele places to bieb. Er is 
meer dan een boekenkast. Het gaat ook 
om leren en delen. De collectie blijft de 
basis. Maar ‘bieben’ kan overal. Er hoort 
wel altijd iets van vakmanschap bij, iets 
van programmering, waardoor mensen 
zich rijker voelen, aan het denken worden 
gezet. 

—

Neem de Biebcollega’s mee op 
ontdekkingsreis
Vergeet de eigen mensen niet! Sommige 
collega’s zagen het als concurrentie om 
erop uit te trekken en buiten de Biebmuren 
actief te zijn. Niet iedereen kan, of wil zien 
hoeveel kansen er liggen om het eigen 
werk op een hoger plan te tillen, meer 
inhoud toe te voegen. 

—

Sta open voor bewoners die iets  
willen doen en moedig hen aan
Geef ruimte om dingen lokaal te laten 
ontstaan. Bewoners kunnen heel veel voor 
elkaar krijgen, in verbinding met de Bieb. 
Zo ontstaat co-creatie. 

—

Bedenk dat er veel verschillende typen 
vrijwilligers zijn
Het gaat om mensen die op allerlei 
manieren betrokken zijn bij hun omgeving 
en zichzelf willen ontplooien. De partners 
die hier komen kunnen van alles doen 
[het gaat lang niet alleen meer om het 
rechtzetten van de boeken]. Dat faciliteren 
wij. Lean en mean, het zelforganiserend 
vermogen is vaak groot. Daar hoeven we 
niet tussen te zitten. Sinds kort werken  
er ook vrijwilligers in de bibliotheek, maar 
we doen het wel samen. 

—

Zorg dat je erbij bent en zwengel aan
Je moet als Bieb daar zijn waar het 
gebeurt. En ogen en oren de kost geven. 
Om die reden hebben we kwartiermakers 
in dienst. Zij maken kennis met maat-
schappelijke spelers en verstevigen 
verbindingen met bijvoorbeeld scholen 
en maatschappelijk werk. Zij boren 
initiatieven aan, zijn vaak in het begin  
de trekker en geven het stokje dan door.

Marie-José vertelt

— Bloemlezing —



Co-creatie in de Brabantse praktijk
• De talentbènde, een idee van een oud-leerkracht om kinderen in de Bieb te laten 

vertellen waar zij goed in zijn, hun passie te delen. Bijvoorbeeld boogschieten.  
Wij ondersteunen met een podium en PR.

• Schrijverscafé, lokale schrijvers worden bevraagd over hun werk door een collega 
schrijver, tevens de organisator van het café.

• Kwartiermakers zijn aangesteld om lokale lijntjes te leggen en activiteiten te 
organiseren samen met derden.

• Het project ‘oorlog en vrijheid’ gaf bewoners een podium en belichtte het thema oorlog 
vanuit verschillende invalshoeken.

Kaartenset in een doosje 
 
Bekijk het beleidsplan Bibliotheek Nieuwe Stijl (http://www.bibliotheeknieuwestijl.nl/
beleidsplan/beleidsplan-overzicht) van Midden-Brabant. Het is gemaakt voor en door alle 
medewerkers. Jeske Boemaars kan er meer over vertellen. Dit maatwerk is goed deelbaar! 
jeskeboemaars@bibliotheekmb.nl

WERELD VAN 
MENSEN 
GROTER

PARTNERS EN 
INWONERS

COLLECTIE

PODIUM WERKPLAATS

STIMULEREN

TOERUSTEN

KENNIS  
EN  

VERHALEN

WIJ MAKEN DE

http://www.bibliotheeknieuwestijl.nl/beleidsplan/beleidsplan-overzicht/
mailto:jeskeboemaars@bibliotheekmb.nl
http://www.bibliotheeknieuwestijl.nl/beleidsplan/beleidsplan-overzicht/


Emmanuel Naaijkens heeft de smaak  
te pakken en geeft tips
De ervaringen van een betrokken bewoner met Bieb nieuwe stijl
Emmanuel is zelfstandig onderzoeksjournalist, woont tegenover de Bieb Hilvarenbeek 
en is al jarenlang lid. Hij rolde in het project ‘oorlog en vrijheid’ dat de Bieb verleden jaar 
initieerde rond 70 jaar bevrijding. Hij nam de communicatie en PR voor zijn rekening.  
Het leidde tot 5 korte films met mensen die vertellen over hun oorlogservaringen; 
sommigen hebben WOII meegemaakt, anderen zijn als vluchteling naar Nederland 
gekomen. De films (https://youtu.be/zIjcNyr5wRs) zijn dit jaar opnieuw vertoond na 
afloop van de Dodenherdenkingsplechtigheid. Een ander thema waar hij bij betrokken is, 
is ‘Hilvarenbeek digitaal in verbinding’. (http://www.hilvarenbeekdigitaal.nl)

Emmanuel representeert bewoners die iets willen doen voor hun gemeenschap.
Individuen, zonder achterban, die het mooi vinden om met de Bieb een thema neer  
te zetten. Ook andere partijen kunnen een rol spelen, maar de Bieb is niet gefocust  
op één domein en dat – zo benadrukt hij – is een groot verschil. 

Zijn tips
• Let goed op de gezagsverhouding tussen vrijwilligers en professionals. 
 Voor je het weet is er een sfeer van ‘dit laat ik me niet zeggen’. Of gaat het over 

werkverdringing. Bij het Poppodium 013 is het destijds fout gegaan. Dat startte  
met vrijwilligers. Toen er professionals bij kwamen liep het mis. Het ging wringen  
dat de een ervoor werd betaald en de ander niet. 

• Zoek gericht op wat nodig is en spreek mensen aan op wat ze kunnen.
 Er zijn altijd mensen te vinden die bijvoorbeeld een app kunnen bouwen.
• Vent het adagium van de participatiemaatschappij uit. 
 Verkoop als Bieb een goed verhaal waarom je met vrijwilligers werkt. En wat de waarde 

is van de eigen medewerkers. Je moet voorkomen dat de gemeente denkt dat er nog 
meer bezuinigd kan worden. 

KnuPPEL In HET HOEnDErHOK
Als je niet meer kunt zeggen waar je van bent, dan houdt het op.  
Dat geldt ook voor vissers en boeren die geen bestaan meer hebben. 

http://www.hilvarenbeekdigitaal.nl/
https://youtu.be/zIjcNyr5wRs


De Bieb kom je overal tegen
Tafelgesprek over vormen en functies: positionering
De Bieb heeft vele verschijningsvormen en functies. Zoals, de Kennismakerij (geen fysieke 
boeken, maar een plek voor debat en dialoog), KennisCloud (online kennisplatform),  
vraag en aanbod bij elkaar brengen op allerlei plekken (kom uit je huis en vertel je 
verhaal Y Bibliotheek De Kempen), Bieb op school, Boekendienst aan huis, boeken in 
instellingen, uitlenen in de HEMA, Online-platforms (social media), Minibibliotheek/
boekspots/ruilbibliotheek, (collecties van anderen!), Pop-up bieb activiteit, Biebclub 
(scholen/dorpshuizen), guerillaBieb Y Pieternel Thijssen, Human library (deskundigheid 
inzetten).

Ter overdenking

Human Library
Je ‘leent’ in plaats van een boek 
een ‘bijzonder persoon’ voor 
een goed gesprek. Denk aan 
een vluchteling, een wees, een 
ex-psychiatrische patiënt, of 
iemand met een handicap of 
bijzondere levenswijze. Het doel 
van de Human Library is om 
vooroordelen weg te nemen en 
sociale cohesie te bevorderen. 

Lokale verankering
Wat werkt zijn projecten die 
lokaal zijn verankerd. Onze 
professionaliteit zit in het 
leggen van verbindingen. Onze 
uitdaging is om de landelijke 
publiekscampagne lokaal uit te 
werken.  

Community-librarian
We moeten medewerkers 
inzetten ten behoeve van  
die lokale verankering. 

RuilBieb
Laten we het klassieke 
uitleenmodel achter het 
lidmaatschap loslaten, want dan 
komen er allerlei mogelijkheden 
in beeld om de collectie onder 
de aandacht te brengen van 
een breed publiek. Ruilen is een 
unieke sociale waarde.  

Herkenbaar domein
Iedere Bieb moet kiezen, accenten 
leggen. Dat geldt ook voor de 
POI’s.   

Pilotthema
Hoe profileren we ons als Bieb, 
landelijk en lokaal? Hoe bereiken 
we andere doelgroepen?

Delen als sleutel
Van verhalen, plekken (huis-
kamer, werkplek, leesplek), kennis 
en informatie, deskundigheid, 
gelijkgestemden (peer-advies) 
netwerken,communities. 

Collectie in context borgen
Hoe brengen we allerlei soorten 
informatie en literatuur zo bij 
elkaar dat het een efficiënt en 
aansprekend aanbod wordt 
voor verschillende gebruikers? 
Voor die gebruiker telt de vind-
baarheid en bruikbaarheid van 
de informatie.  

Jongeren, ja, natuurlijk
Met de juiste trigger, zoals 
medialab, en aansluiting bij het 
juiste zoekmoment voor stages.



 
© Berthold Gunster

Juich het toe 
als mensen 

een boek stelen

DENKENOM© Berthold Gunster



De Biebvrijwilliger bestaat niet
 Tafelgesprek over samenwerken met ‘vrijwilligers’: lokale verankering

Ter overdenking

Het draait om motivatie
Iedere vrijwilliger heeft z’n 
eigen reden om van betekenis 
te zijn. Er is niet één vrijwilliger, 
maar er zijn verschillende types. 
Ieder met eigen motivatie en 
wensen. 

Vrijwilligers vinden en binden
Trefwoorden zijn: betrokkenheid, 
opleiding, podium, vertrouwen. 
Draai het ook eens om. In plaats 
van ‘welke vrijwilliger willen 
wij als bibliotheek?’, wat zoekt 
een vrijwilliger; wat heb je als 
bibliotheek te bieden?’

 

Verder brengen wat is bedacht
• Vrijwilligersacademie 

is een best practice 
(welzijnsorganisatie 
ContourdeTwern en Bibliotheek 
Midden-Brabant:

 ottojanssen@bibliotheekmb.nl 
• Uitgebreide set vrijwilligers-

profielen bij Bibliotheek AanZet.  
Worden met succes ook in 
Groningen toegepast: hdevos@
debibliotheekaanzet.nl

• Weten waar je staat en waar je 
organisatie behoefte aan heeft 
op het gebied van vrijwilligers? 
De Vrijwilliger in Beeld scan 
geeft in één ochtend een beeld: 
Lonneke Jans, l.jans@cubiss.nl.

• In Overijssel is beleid 
uitgewerkt. Maak gebruik 
van wat er is en vraag het aan 
Mirjam Wijers: mirjam.wijers@
rijnbrinkgroep.nl

Lean & mean
Simpele processen,  
afschaffen boetes en controles, 
digitalisering, zodat vrijwilligers 
eenvoudig(er) kunnen worden 
ingezet en medewerkers zich 
kunnen richten op taken 
waarop je het verschil kan 
maken. 

Omgaan met de OR
Uitzoekpunt, maar het begint 
met een visie en een goed 
verhaal om duidelijk te maken 
dat het niet gaat om deskundig 
personeel in te zetten op taken 
waar de bibliotheek het verschil 
kan maken.  

Biebtobieb benutten
Groep vrijwilligers aanmaken en 
bestaande documentatie delen.

Vrijwilliger?
De term gaat steeds vaker 
knellen. Betrokken burgers 
organiseren samen met 
professionals activiteiten. 
Wie heeft een betere naam? 
Uitzoeken! 

(Culturele) diversiteit
Maak er gebruik van!
Vrijwilligers zijn ambassadeurs 
van de bibliotheek in hun  
eigen netwerken en omgeving.

E-zine DURF
In juni 2016 volgt de volgende 
editie. Deze gaat over vrijwilligers 
in en buiten de bibliotheek-
branche. Wil je deze editie ook 
ontvangen? Meld je dan aan via 
www.cubiss.nl/nieuwsbrieven 
Incl. een verslag van de #VIBdag.  

OM

mailto:ottojanssen@bibliotheekmb.nl
mailto:hdevos@debibliotheekaanzet.nl
mailto:l.jans@cubiss.nl
mailto:mirjam.wijers@rijnbrinkgroep.nl
http://www.cubiss.nl/nieuwsbrieven


KnuPPEL In HET HOEnDErHOK
We hebben alle mogelijkheden om kennis te delen. Waarom  
gebeurt het niet, of mondjesmaat, of alleen in besloten groepen?  
Wat weerhoudt ons? Denken we nou echt dat alles maatwerk is  
en dus niet overdraagbaar? Zijn we te bescheiden, of juist heel 
arrogant? Intussen verspillen we ongelofelijk veel tijd en energie  
aan het uitvinden van zaken die een deurtje verder al lang  
in praktijk zijn gebracht. 

 



Altijd samen is altijd het uitgangspunt 
Tafelgesprek over co-creatie: van collectie naar connectie

Co-creatie
Vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat ervan. Kenmerken zijn: dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht 
en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn: gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn 
voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

Ter overdenking
Gezamenlijk doel
Met co-creatie bereik je 
gezamenlijke doelen. 
Het vergt aansluiten bij 
behoeften/ interesses van 
anderen (vrijwilligers, 
partners).  

Verankering in de gemeen- 
schap geeft gezicht 
Zichtbaarheid en nabijheid  
zijn essentieel.
Een thematische aanpak 
werkt. 

Van infobehoefte naar 
kennisbehoefte Y van info-
makelaar naar kennismakelaar.

Altijd samen is uitgangspunt
Het creëert een bredere 
context, meer activiteiten, een 
groter bereik en een breder 
inzicht 

KennisCloud (pilot)
Kennisdelen en 
samenwerken vanuit een 
groot netwerk. Neutraal, 
betrouwbaar.  

Gastcollectioneurs  
Verbinden van mensen aan 
mensen, met de samenleving 
programmeren. 

Uitzoeken
Rol van de Bieb in relatie tot data 
(metadatering, linked data, open 
data, big data).



  

 

Het wensenlijstje van Jacqueline 



De hele organisatie moet mee!
Tafelgesprek over bedrijfsvoering: lean and mean

Ter overdenking

 
Talenten en hobby’s
Iedere medewerker en vrijwilliger 
heeft ze. Maak er gebruik van. 
Zo kunnen communities ontstaan.

Gelijkwaardigheid – allemaal  
in de machinekamer
Behandel vrijwilligers als 
volwaardige medewerkers.  
Maak over en weer duidelijk  
wie wat doet.  

ECHT Loslaten
Ook door directies om ruimte  
te maken voor andere vormen 
van bedrijfsvoering
Y nieuw, simpel systeem 
(uitleenorganisatie)

Bartering 
Een wederdienst leveren voor een 
product of dienst in plaats van 
geld betalen. Deze ruilhandel wel 
zichtbaar maken in euro’s.

Naast ruilen ook delen!
• Geen standaardbiebs meer  

Y samen met anderen;  
bijv. staf delen (control, HRM) 

• Alle domeinen, ook bedrijfs-
leven benaderen met concrete 
projecten

Zichtbaar zijn
Laat zien wat onze activiteiten 
opleveren voor de burger/ 
gemeente/regio

Nergens meer stand alone 

Biebfuncties komen naar je toe
Verder dan stenen. Bijv. in de bus, 
op markten, bij de HEMA, pop ups
 

Partners met gelijke visie/belang

Uitzoeken
Welke goede voorbeelden zijn 
er om geld aan te boren onder 
het motto van MVO? Of om te 
barteren?

De hele organisatie moet mee!
Nog te veel krachten die vast-
houden aan klassiek
Y Hoe krijgen we medewerkers 
weer mee na 4/5 reorganisaties? 
Veiligheid en vertrouwen zijn 
cruciaal

Gezamenlijke logistiek
Denk aan (buurt)bus. Dit moeten 
we verder brengen

We moeten in de haarvaten 
komen van de maatschappij



Place to Bieb gaat over geworteld zijn in de lokale 
gemeeschap, een stevige Biebidentiteit neerzetten  
– de stam – en heel veel takken met blaadjes en bloesem 
van en naar betrokken bewoners en instellingen om in  
co-creatie activiteiten op te pakken die aansluiten bij  
wat er leeft.  Altijd samen vanuit een unieke positie 
midden in de samenleving. 

SOCIALE InnOVATIE
Verbeteren en innoveren doe je vanaf de werkvloer

Houd het Bibliotheekblad in de gaten! 
Jacqueline en Marie-José vertellen openhartig hoe zij het DOEN: mét medewerkers, 
collega’s de transitie maken van de klassieke Bieb naar de maatschappelijke- 
educatieve Bieb. En met vrijwilligers in alle soorten en maten.
•  Door welke overtuigingen en inzichten laten zij zich leiden?  
•  Welke Biebs inspireren hen? 
• Wat is hun persoonlijke boekspot met boeken die je echt moet lezen  

omdat ze je confronteren met eigen veranderblokkades?
Je leest het weldra in hun artikel.

Het gaat leven als je elkaar ontmoet
Trek je stappers aan en kom op donderdag 29 september 
2016 naar de 2e PleisterPlaats-Ontmoeting in Assen. Marie-
José geeft dan het stokje door aan haar collega Hanneke 
Bruggeman. Marie-José agendeert ‘ondernemerschap’ 
binnen het thema de Bieb op de sociale kaart. Zij stelt 
de vraag hoe de Bieb haar waarde kan kapitaliseren op 
een manier die past bij de eigen Biebidentiteit – hier 
zijn we van. Hanneke geeft alvast een voorproefje in een 
ondernemend filmpje. (https://youtu.be/tAYGXm3xnaM)  
Coen geeft een preview van de landelijke publieks-
campagne. Daar kunnen we lokaal op inspelen met onze 
eigen kleur en geur!

https://youtu.be/tAYGXm3xnaM

