
 

Thematafels 2018… 
 
De Bredebieb organiseert verschillende thematafels rondom actuele thema’s. U neemt 
(niet Bredebieb leden tegen een betaling) deel aan de thematafel, waarbij 
branchevreemde partners aanschuiven om gezamenlijk rondom het thema nieuwe 
inzichten en toepassingen te verkennen. Als ‘Deelnemer’ ontvangt u een vooruitnodiging 
om zeker te zijn van deelname. 
 
 
Third Places 
Op donderdag 1 maart vindt de eerste thematafel van de BredeBieb plaats. Het onderwerp 
van de avond is third places en zal onder leiding staan van Allard Amelink van The 
Alignment House en Aat Vos.  
  
Aat Vos is creative guide en was onder meer betrokken bij HUB Kerkrade, de Stovner 
Bibliotheek en Biblo Tøyen in Oslo, en de bibliotheken van Weert, Roosendaal en enkele 
vestigingen van de OBA. Over zijn ervaringen en expertise schreef hij het boek 3rd4all, 
How to create a relevant public space. Afgelopen zomer verscheen in het Financieel 
Dagblad een interview met hem over ‘Verbindingen leggen op de derde 
plek': https://fd.nl/morgen/1209012/verbindingen-leggen-op-de-derde-plek 
  
Vos: ‘Een relevante publieke ruimte is een toegankelijke plek waar mensen graag 
verblijven. De Amerikaanse stedelijk socioloog Ray Oldenburg heeft dat al eens een “third 
place” genoemd: een plek naast thuis en het werk, die in je leven betekenis heeft. Waar 
je mensen mee naartoe kunt nemen, waar je kunt doen wat je wilt, en zo lang kunt blijven 
als je wilt.’ 
  
De thematafel zal ingaan op de vraag wat bibliotheken kunnen met het gedachtegoed van 
de third place. Het gaat daarbij om meer dan alleen een aantrekkelijke fysieke plek. Het 
gaat om het maximaliseren van je maatschappelijke impact als bibliotheek. 
  
Wanneer: 1 maart 2018 
Tijd: 18:00 – 21:00u 
Waar: The Alignment House, Kapellestraat 13a 
 



 

Maatschappelijk Merk 
De bibliotheek zit in een enerverende fase van transitie en transformatie. Waar we enkele 
jaren geleden nog spraken over een hoeveelheid aan traditionele ‘boekuitleen-instituten’, 
zien we dat een aantal bibliotheken hun dienstverlening verbreden om daadwerkelijk een 
rol te spelen in het hart van de samenleving: Terug naar de essentie in de context van de 
huidige tijd…  
  
Een ‘Maatschappellijk Merk’ vertegenwoordigd de rol van merk als verbinder van een 
community met een krachtig verbindend doel ten behove van de samenleving: de 
maatschappelijk. 
  
Sterke voorbeelden van maatschappelijke merken zien we niet alleen in de wereld van 
goede doelen, steeds vaker vinden zij hun basis in de wereld om ons heen… Lelykracht, 
met als Krachtig Verbindend Doel: het bevorderen van de sociale cohesie in Lelystad. De 4 
bestuurders: “onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de grenzen van onze eigen 
organisatie” 
  
De Bibliotheek als maatschappelijk merk… 
Elke bibliotheek heeft potentie om in haar lokale omgeving een sterk maatschappelijk 
merk te zijn wanneer zij een Krachtig Verbindend Doel kan koppelen aan de behoefte van 
de lokale samenleving vanuit de essentie van het Public Library Manifesto… 
 
Wanneer: 8 mei 2018 
Tijd: 15:00 – 18:00u 
Waar: Bibliotheek Emmen, Noorderplein 101, 7811 MG Emmen 
Gastvrouw: Marchien Brons 
 
 
  
 


