
ROUTE 2020
Op ontdekkingsreis naar de Bibliotheek van de toekomst 

— door heel Nederland — 
Reisgezelschap: bibliotheekcollega’s, initiatiefrijke bewoners en maatschappelijke partners die handen en voeten geven aan de beweging in Bibliotheekland

reisformule
We delen kennis en ervaring over wat we al DOEN. En zetten een stap verder.
•  Regiogidsen halen praktijkvoorbeelden op: wat werkt wel en niet?
•  De verkenningstocht leidt tot proeftuinen: wat willen we uitzoeken en uitproberen?
•  Op 6 PleisterPlaatsen nemen we een thema bij de kop met vraag/discussiepunt
 - de ene Bieb agendeert – de andere Bieb pakt op
 - collega’s dragen bij met vragen, initiatieven, informatie; de POI’s helpen mee
•  Iedereen is welkom. Ook Initiatiefrijke bewoners en maatschappelijke partners
• We spreken het brede publiek aan: in de publiekscampagne laten we zien wie we zijn
• De opbrengst van Route 2020 komt samen in een Reisbundel. 
 We koersen op de ALV in december 2017 

reisinformatie
• Reisplanning 
• Reisflitsen over:    
 - voortgang proeftuinen
 - iedere PleisterPlaatsOntmoeting. 
  Met een filmpje van de vragende Bieb
 - de publiekscampagne
• Reisimpressies van de PleisterPlaatsOntmoetingen
• Reisbundel met de oogst van Route 2020

reiskanalen
www.biebtobieb.nl
www.debibliotheken.nl
Op Biebtobieb vind je alle reisinformatie. Word lid van de groepen 
rond Route 2020, of start zelf een discussie. Deel kennis en draag bij 
aan de reisdossiers die we voor ieder thema samenstellen.

reiservaringen
Twitter
Blog reisbureau

Boekingen 
via www.debibliotheken.nl
Reisgidsen: 
Henriëtte de Kok & Coen van Hoogdalem
Regiogidsen: 
Alian Spelde, Rutger van den Assem, Paul Adels, Joost Zijderveld
Reisbegeleiding:
7Zebra's
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Resultaat van 2 actielijnen: 
positionering & marketing 
en ondernemen & samenwerken.
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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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ALV DECEMBER 2017

versie 1.0

SEPTEMBER 2016
de Bieb op de sociale kaart: 
de Bibliotheek verzilvert 
haar waarden als huiskamer 
van stad, wijk en dorp.
Preview publiekscampagne
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