
CONTACT

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). 

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.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
telefoon 0348 71 26 01 www.bredebieb.nl
email info@alignmenthouse.nl www.alignmenthouse.nl
  www.twitter.com/bredebieb
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OPERATIE OCTOPUS

Waar bibliotheken een positie innamen in een wereld van informatieschaarste, 
moeten zij dat nu doen in een wereld van informatieovervloed. Informatie ligt niet 
meer besloten in 30-delige encyclopedieën, maar is verspreid in de sociale, fysieke 
en virtuele wereld. Invulling geven aan de rol van informatiemakelaar, vergt het 
uitbouwen, organiseren, structureren en faciliteren van een lerend netwerk. 

De bibliotheek is een spil in de lokale kennisinfrastructuur, waarbij de bibliotheek 
haar positie van Boekenbieb veranderd naar Bredebieb. Wij noemen dit: ‘Operatie 
Octopus’. De bieb moet haar tentakels uitslaan naar de delen van de lokale 
samenleving waar de informatiebehoefte van de mensen niet optimaal wordt 
ingevuld.  

  AANPAK

The Alignment House heeft een compacte aanpak ontwikkeld om als bieb in positie 
te komen en op een effectieve en duurzame manier met de juiste partijen een vitale 
coalitie aan te gaan.

Stap 1: Rondetafelsessie over de positionering van uw bibliotheek
Op basis van een beleidsscan (analyse van gemeentelijke en interne beleidsstukken), 
een Mosaicscan van uw verzorgingsgebied (grootste en maatschappelijk relevante 
Mosaicgroepen in uw regio) en de Bredebieb Benchmark* brengen we focus aan. 
Inzichten worden tijdens de rondetafelsessie gedeeld met directie, MT en waar 
mogelijk ook de RvT. De uitkomst: thema’s waarin de bibliotheek haar positie het beste 
kan uitbouwen. 

Stap 2: Coalitietafel verkenning vitale coalitie
De uitkomst van de eerste rondetafelsessie biedt aanknopingspunten voor de 
verkenning van een vitale coalitie. We bespreken met u de mogelijke partners, die 
worden uitgenodigd voor de coalitietafel. 

Het feitenfundament uit stap 1 is uitgangspunt voor gesprek: hoe kunnen de potentiele 
partnerorganisaties gezamenlijk komen tot een nieuwe dienstverlening rond een 
maatschappelijk thema, dat met gezamelijke inzet tot meer rendement leidt dan door 
zelfstandige inzet? Ter voorbereiding op deze tafel worden de bestuurders van deze 
potentiele partnerorganisaties geïnterviewd. Ook wordt de beleidsscan waar nodig 
aangescherpt. 

De coalitietafel biedt snel inzicht in de kansen en mogelijkheden van samenwerking. 
Ook hier leveren wij voor u en uw partners concrete vervolgstappen op.

OPSTART OPERATIE OCTOPUS

Een goede start vergt rust en aandacht. Daarom starten wij met Operatie Octopus 
in de zomermaanden. Dan bent u voorbereid voor de begrotingsbehandeling van uw 
gemeente.

De doorlooptijd van stap 1 en 2 bedraagt 6 weken. Mocht u bijvoorbeeld al een 
beleidsscan of Mosaicscan in uw bezit hebben, dan wordt hier uiteraard optimaal 
gebruik van gemaakt. De doorlooptijd wordt korter en de investering wordt aangepast. 
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DE BREDEBIEB BENCHMARK*
Om de transitie van Boekenbieb naar 
Bredebieb concreet te maken, is de 
Bredebieb Benchmark ontwikkeld. De 
Benchmark geeft inzicht in de positie 
van de bibliotheek, ten opzichte van 
andere bibliotheken, en welke stappen je 
kan nemen om een Bredebieb te worden. 


