CONTACT
De Bredebieb is een community waarin openbare Bibliotheken, onder
begeleiding van the Alignment House en de stuurgroep (bieb Arnhem, Assen,
Nieuwegein en Utrecht), hun krachten bundelen om de lokale positie van
openbare bibliotheken te versterken en door te ontwikkelen.
The Alignment House helpt dienstverlenende organisaties en ‘communities’ aan
een sterke, toekomstgerichte en duurzame positionering. Die onderscheidend
is van concurrenten en alternatieven en relevant voor de behoeften van
(potentiële) klanten. Een sterke positionering geeft een organisatie richting, ‘de
stip aan de horizon’ die organiserend werkt voor de hele organisatie. Om deze
positionering te laten werken in de praktijk helpen wij klanten aan ‘alignment’.
Waarbij we de belofte (wat organisaties willen bereiken) in lijn brengen met het
bewijs (het daadwerkelijk waarmaken).
Totta is een full service marktonderzoeksbureau. Naast bijvoorbeeld het meten
van customer experience, branding onderzoek, community panels en het
ontwikkelen van voorspelmodellen met behulp van machine learning is Totta
al zo’n 15 jaar gespecialiseerd in benchmarking. Met het eigen platform CViews
richten we samen met brancheorganisaties en partners online benchmarks,
monitors en zelfevaluatie-instrumenten in. Meer informatie: www.totta.nl en
www.cviews.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marinde Beek
info@bredebieb.nl
0348 712601
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Bredebieb Benchmark

BENCHMARK
HOE BREED IS UW BIEB?
Om de transitie van boekenbieb naar Bredebieb concreet te maken, is de
Bredebieb Benchmark ontwikkeld. De Benchmark geeft inzicht in waar jouw
bibliotheek staat, ten opzichte van andere bibliotheken, en welke stappen je kan
nemen om een Bredebieb te worden.

Op basis van verschillende stappen (1, 2, 3 en 4) is te zien hoe ver de bibliotheek is
in de transitie en hoe dit zich verhoudt tot de positie van de andere bibliotheken.
4: Funding & finance

3: Infrastructuur

2: Programmering

DE BREDEBIEB BENCHMARK

1: Vitale coalitie

De benchmark is een online platform dat bibliotheken in staat stelt om:
• Eenvoudig voor jou bibliotheek een profiel te schetsen
		 (waar sta ik?)
• Uitkomsten te vergelijken met andere bibliotheken
		 (hoe doe ik het t.o.v. anderen?)
• Van én met elkaar te leren om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten om de
		 transitie van Boekenbieb naar Bredebieb te realiseren
		 (hoe kan ik verbeteren?)

1: Vitale coalitie
Werkt samen met partijen uit de regio
op belangrijke thema’s

De benchmark bestaat uit verschillende thema’s die allen inzicht bieden in de positie
van de bibliotheek in het sociaal domein, de algemene ontwikkelingen in de sector
en het biedt verdieping in het inzicht in de bedrijfsvoering van de bibliotheek (denk
aan innovatie, kennis van het verzorgingsgebied en samenwerkingen op basis van de
kwadranten uit de Bredebiebmix).

3: Infrastructuur
De vitale coalitie opereert vanuit een
centrale visie op inzet van middelen
etc.

De benchmark levert in de online omgeving concreet een aantal aanbevelingen over
welke stappen de bibliotheek kan zetten om van Boekenbieb naar Bredebieb te komen.
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2: Programmering
De vitale coalitie heeft een gezamelijke
programma

4: Funding & finance
De bieb heeft inkomstenbronnen
naast gemeentelijke subsidies door
samenwerkingen met regionale partijen
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