	
  

	
  

	
  
Persbericht
BredeBieb ontwerpt samen met Professional Learning & Development
Universiteit Twente de BredeBieb Academy
De Bredebieb is een publiek private samenwerking van openbare bibliotheken in Nederland
en België en The Alignment House. Onder begeleiding van The Alignment House, bundelen
ze hun krachten om de lokale positie van openbare bibliotheken te versterken en door te
ontwikkelen. Hierbij schuwen ze het niet om ongebaande paden te betreden. Dit in de
overtuiging dat het krachtig is om vanuit een positionering als collectief te opereren om zo
tot een maatschappelijke relevante bibliotheekfunctie in ons land te komen.
Professional Learning & Development van Universiteit Twente biedt opleidingsprogramma’s
voor professionals en biedt oplossingen voor organisatievraagstukken. De kennisgebieden
van de universiteit zijn een basis voor de dienstverlening. Het toepassen van kennis om
oplossingen te ontwerpen is daarbij het doel.
Leren innoveren met de BredeBieb Academy.
BredeBieb en Universiteit Twente hebben in cocreatie een programma ontworpen voor
openbare bibliotheken. Het innovatieprogramma van de ‘BredeBieb Academy’ heeft tot
doel om alle openbare bibliotheken in Nederland en België in staat te stellen slagvaardig te
opereren en de bibliotheekorganisaties een ontwikkelimpuls te geven. De BredeBieb
Academie werkt op basis van ‘action learning’: geen theoretische colleges en inspiratie
opdoen, maar kennis van experts van de universtiteit, ondernemers en daarbuiten direct
toe te passen op de vraagstukken die de deelnemers inbrengen.
In vier stappen worden de ingebrachte vraagstukken in een hoog tempo met state-of-theart kennis doorontwikkeld. Stichting Bibliotheekwerk – het A&O-fonds van de openbare
bibliotheken – ondersteunt de lancering van deze unieke aanpak.
De leercurve die men tijdens het programma doorloopt heeft tot doel dat men in staat is
zelfstandig herziende strategie te ontwikkelen en te implementeren om de traditionele
bibliotheek te transformeren tot een waardevolle eigentijdse bibliotheek in het hart van
de samenleving.
Meer informatie:

m.crump@alignmenthouse.nl of h.w.hoving@utwente.nl
www.bredebieb.nl/bredebiebacademy

