mensen en kennis verbinden

Lidmaatschap

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

mensen en kennis verbinden

LIDMAATSCHAP BREDEBIEB COMMUNITY
INHOUD LIDMAATSCHAP
De Bredebieb is een community waarin openbare Bibliotheken in Nederland en
Vlaanderen, onder begeleiding van the Alignment House en de stuurgroep (bibliotheek
Arnhem, Assen, Nieuwegein en Utrecht), gezamenlijk werken aan “de verbreding” van
de bieb en het versterken van de positionering van de openbare Bibliotheek in het
maatschappelijk hart van de lokale samenleving.
De Bredebieb is de optimaal relevante positionering van de openbare Bibliotheek waar
zij zich als partner opstelt naar partijen in het sociaal domein op het gebied van: werk en
inkomen, zorg en welzijn, 21st century skills en sociale cohesie.
DE COMMUNITY DEELT DE VOLGENDE BELANGEN:
• Vanuit de Bredebieb doen we wat nodig is om de bieb in nieuwe werelden in positie
te brengen: verbinden met branchevreemde partijen, vorming van coalities,
ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en het aanboren van nieuwe geldstromen en
financieringsvormen
• Interregionale visievorming voor de optimale positie van de Bibliotheek in zijn/haar
eigen regionale sociaal domein
• Het uitbouwen en delen van het Bredebieb netwerk op landelijk- en regionaal niveau
• Het ontwikkelen van succesvolle programma’s & producten van individuele leden en
deze als ‘best practices’ delen en ter beschikking te stellen aan de community
• Intervisie over gezamenlijke uitdagingen
De Bredebieb biedt openbare bibliotheken een platform om snel, succesvol, daadkrachtig
en maatschappelijk relevant te kunnen opereren.

LIDMAATSCHAP
√ netwerk
√ inspiratie en intervisie
√ toegang tot 4 thematafels met branchevreemde partners (1 persoon)
√ Bredebieblab: programma’s & producten inbrengen voor toetsing/ontwikkeling
√ toegang tot de jaarlijkse Bredebieb conferentie (2 personen)
√ toegang tot een workshop over het activeren van klantkennis (2 personen)

VOORDEEL
• 10% korting op de Bredebieb diensten: bijv. de Bredebiebscan
• 10% korting op the Alignment House positioneringsdiensten
• 10% korting op de Bredebieb Academy
• 10% op de Bredebieb Benchmark

BIJDRAGE
€ 3.000,- voor een jaar 2016 of 12 maanden (exclusief BTW)

• Netwerk: toegang tot het wijdverspreide (inter)nationale netwerk
van de Bredebieb: biebs, partners uit
het sociale domein en branchevreemde
partners.
• Thematafels: biebs en branchevreemde
partners schuiven aan om gezamenlijk
nieuwe inzichten en toepassingen van
de bieb te verkennen. Als lid bent u
verzekerd van deelname, het aantal
plaatsen is namelijk beperkt.
• Bredebieblab: u brengt zelf eigen
succesvolle programma’s & producten
in ter toetsing en verdere ontwikkeling.

• Bredebieb conferentie: u krijgt voor
twee personen gratis toegang tot de
jaarlijkse Bredebieb conferentie.
• Workshop klantkennis: in 2016
organiseren we workshops voor leden
die werken met de Bredebiebscan of
andere Mosaic-rapporten. Op basis
van praktische casussen verkennen
we hoe deze informatie kan worden
toegepast in de bieborganisatie: op
het gebied van interne organisatie,
aanbod, dienstverlening en
marketingcommunicatie.

BREDEBIEB ACADEMY:
leert het management en/of opinieleiders om een traditionele Bibliotheek te
ontwikkelen tot een innovatieve bibliotheek in het hart van de samenleving
(van Boekenbieb naar Bredebieb). www.bredebieb.nl/academy

BREDEBIEB BENCHMARK:
platform waar biebs zichzelf door middel van een self-assessment kunnen vergelijken
met andere biebs op hun eigen positie in het sociaal domein (aanbod, samenwerkingen
innovatiekracht). Oftewel: hoe breed is uw bieb? Hoe sta ik ervoor en van wie kan
ik leren?

