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Reisplanning

2016

april, mei, juni
Reisverkenning

augustus
Start proeftuinen 

mei, september, december
      PleisterPlaatsOntmoetingen     
najaar 
Start Publiekscampagne

2017 

maart, juni, september
      PleisterPlaatsOntmoetingen     
december
Reisbundel – presentatie in ALV                                                                    
Resultaat van 2 actielijnen: 
positionering & marketing 
en ondernemen & samenwerken

tussentijds 
Reisflitsen over voortgang proeftuinen 
en PleisterPlaatsOntmoetingen

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]

2015  

Startschot

   Op ontdekkingsreis naar de Bibliotheek van de toekomst

           Reis mee!    

Deel met de Regiogidsen succesvolle en minder succesvolle praktijkvoorbeelden 
over ondernemen en samenwerken waar we allemaal iets aan kunnen hebben. 
Kom met ideeën over proeftuinen.

Haal en breng inspiratie tijdens PleisterPlaatsOntmoetingen. 

De formule is steeds dat de ene Bieb een vraagstuk agendeert 
en dat een andere Bieb dit oppakt. 
[boekingen via www.debibliotheken.nl ]

Volg het laatste nieuws via de Reisflitsen.
Ze zijn te vinden op www.Biebtobieb.nl en www.debibliotheken.nl.

Benut Biebtobieb als ons gezamenlijke reiskanaal.
Word lid van groepen rond Route 2020. Draag bij aan reisdossiers 
rond ieder thema. 

Alle suggesties onderweg zijn meer dan welkom om er voor ons allemaal 
een bijzondere reis van te maken waar we echt wat aan hebben.

Reisgidsen 
Henriëtte de Kok & Coen van Hoogdalem
Regiogidsen 
Alian Spelde [Noord], Joost Zijderveld [Midden], Paul Adels [West], Rutger van den Assem [Zuid]

Route2020@debibliotheken.nl
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