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De potentie van interventie van een publiek programma in de publieke ruimte
Een bibliotheek heeft verschillende gezichten: je kan het zien als een gebouw, een
collectie of een instituut. Die verschillende gezichten van de bibliotheek zie je overal ter
wereld terug. De gemene deler: het heeft te maken met gelijke kansen voor iedereen en
toegang voor alle mensen, oorspronkelijk uit het ‘public library manifesto’ van UNESCO.
Een derde plek?
We hebben als mensen behoefte aan een derde plek. Al die plekken hebben gemeen dat
we ons er veilig voelen en we er alleen heen kunnen gaan. We zijn er mee bekend, we
kunnen doen wat we willen, we kunnen er zo lang blijven als we willen en ze zijn gratis
toegankelijk. Een voorbeeld hiervan is een park. Echter, het probleem is dat steeds meer
van het publieke domein het ‘exclusieve territorium’ wordt van mensen met geld. Kern
van het verhaal is dan ook dat we het publieke domein dienen terug te geven aan
iedereen.
Hoe dan?
Er bestaan minimaal vijf pijlers:
1. Mensen: Met wie hebben we te maken? Vermijd hierbij aannames en doe onderzoek,
want dat kan je laten verbinden met de samenleving waarvoor je werkt. Mensen geven
immers betekenis aan plekken.
2. Plaatsen: Steeds meer plaatsen gaan op elkaar lijken. Moeten we niet veel meer
somewheres maken in plaats van anywheres? Plaatsen concurreren met elkaar, dus zorg
voor een mentaal adres.
3. Belevenis: Voeg daarom een belevenis toe. Voor ervaringen komen mensen de deur nog
wel uit. Mensen kopen geen producten meer, maar belevenissen.
4. Programmering: We hebben plekken nodig om datgene wat we al kunnen te kunnen
doorgeven. Plekken waar we samen kunnen werken, of dingen kunnen opvoeren. Dus je
programmering trekt de aandacht en geeft de belevenis echt inhoud. Die brengt
mensen uiteindelijk samen.
5. Toekomst: Zo kunnen we onze plekken meer toekomstbestendig maken.
De bibliotheek als het sociale cement van de samenleving
Het gaat niet alleen over content, maar ook over context, het DNA. Daarmee maken we
vitalere samenlevingen: ken je publiek, maak een bijzondere plek, die vrij toegankelijk is,
zorg voor een waardevolle belevenis, met programmering, die toekomstbestendig is, meng
daarbij commercieel met publiek en prioriteer mentale gezondheid.

Programmering hoeft zich niet te beperken tot de ruimte onder het dak van de
bibliotheek, maar kan daarbuiten zijn. Daarnaast kan de potentie van jullie programmering
ook een enorme economische waarde hebben voor de samenleving.
Hoe krijg je dit in het hoofd van andere partners?
Het antwoord is heel simpel: visie. Start with why. Bijvoorbeeld in gemeenteraden, wie
kan er tegen zijn om samenlevingen te vitaliseren? Niemand.
Het fundament voor de waarom is onderzoek, daarmee bereik je antwoord op de lokale
waarom en krijg je een overzicht van de kernwaarden van die samenleving. Het gaat om
de waarom en het krachtig verbindend doel.
Third place
Een goede Third Place is ingebed in de samenleving. Hierbij zijn drie dingen belangrijk:
1. De plek
2. Functies (En het stapelen van functies. Daardoor zorg je voor een keten die sterker
wordt naarmate er meerdere functies worden gestapeld. )
3. Programmering: Verschillende functies op een verschillende plek. De programmering
zorgt voor de heartbeat van een krachtkern.
HUB in Kerkrade
Onderzoek laat zien dat Kerkrade een opvallende gemeente is. Er is veel armoede in
Kerkrade, veel kinderen in een uitkeringsgezin, de helft van de jeugd komt in contact met
bureau HALT en er is sprake van hoge eenzaamheidscijfers.
Wat vraagt deze context nou van de plek? Hoe kan je als bibliotheek daar nou een ultieme
programmering aan geven? Het gaat om mensen. Mensen herkennen zich in de identiteit
van de HUB en komen dan ook graag in het gebouw, maar het heeft een hele andere
programmering dan het in Emmen of Nijkerk zou hebben.
Hoe zorg je ervoor dat deze boodschap landt tussen de oren van onwetende bestuurders?
Je moet het verhaal zelf anders gaan vertellen en niet meer in die oude groef
terechtkomen. Het is daarbij belangrijk om stakeholders aan te spreken op het
maatschappelijk rendement en ‘een geloof’ te hebben dat je continu dient te blijven
vertellen.
Public intelligence is de basis om te weten waar je het over hebt. Wanneer je een
gezamenlijk en krachtig verbindend doel weet te vinden, kan je verder.

De Klepper in Oudewater
De context in Oudewater verschilt erg met die van Kerkrade. Men is evident ouder en een
stuk welvarender. Maar de bevolking vergrijst en alle koopkracht komt uit de gemeente
Oudewater zelf.
Dat vraagt dus ook heel iets anders van De Klepper. Het doel van het geheel moet zijn dat
het een magneet wordt. Een trek naar het centrum. Zowel voor de bewoners als voor
bezoekers. Daarbij is het cruciaal om te kijken welke functies je kan gaan stapelen, om
ervoor te zorgen dat het een levendige magneet wordt.
Conclusie
We dienen ons niet te laten afleiden door verschijningsvormen, maar moeten terug naar de
kern van het verhaal. Waar staan wij voor? En dat gaat veel verder dan boeken of
spreadsheats. Dat zijn instrumenten die kunnen leiden naar een resultaat, maar een
verbindende gedachte is essentieel.

