De Bredebieb Summer Course
De zomer is voor bestuurders en het management van bibliotheken vaak een periode die
het mogelijk maakt visie, beleid en de maatschappelijke positie van de bibliotheek te
herijken. De Bredebieb heeft, naar behoefte van een aantal bibliotheekbestuurders, een
‘Summer Course’ ontwikkeld die het herijken in een gestructureerd verband brengt.
De Bredebieb Summer Course is een ééndaagse Masterclass waar met interactieve sessies
wordt ingegaan op de belangrijke ontwikkelingen in de samenleving en de rol en
positionering van de Bibliotheek in die veranderende samenleving.
Onderwerpen die aan bod komen:
1. Veranderende wereld: 6 mega-trends en ontwikkelingen die onze samenleving de
komende jaren zullen veranderen
2. Ontwikkelingen in de regio/kernen: veranderende behoeften: Mens, Maatschappij
en Samenleving
3. De Bibliotheek als Maatschappelijk Merk

Veranderende wereld
Een inventarisatieonderzoek bij de belangrijke organisaties en instituten die onderzoek
doen naar de belangrijkste megatrends en ontwikkelingen, leert dat we een clustering
kunnen aanbrengen in een 6-tal grote bewegingen:
•

‘Smart society’ de steeds sneller opeenvolgende technologische ontwikkelingen die
onze samenleving veranderen.

•

Het verdwijnen van alle oude kanalen van kennis- en informatieverstrekking en
distributievormen maken we dat we meer focus zullen leggen op het individu die meer
regie neemt over de invulling van zijn of haar behoeften…

•

De participatiesamenleving die nog maar in de kinderschoenen staat: van
zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.

•

De noodzaak tot strategisch wendbare organisatievormen om antwoord te geven op
deze ontwikkelingen.

•

Als vijfde maatschappelijke ontwikkeling zien we nieuwe verdienmodellen en
samenwerkingsvormen als vitale coalities en netwerkorganisaties. Prachtig voorbeeld
hiervan is te vinden in Lelystad, een samenwerking van 4 verschillende organisaties:
Welzijn Lelystad, cultuurcluster ‘Kubus’, Het Sportbedrijf Lelystad, en last but not
least, Bibliotheek Flevomeer. Samen vormen zij een vitale coalitie: Lelykracht,
inmiddels een stichting die tot doel heeft om de sociale cohesie en trots in de
Lelystadse samenleving te stimuleren…

•

En met deze doelstelling illustreert Lelykracht de zesde en belangrijk centrale
ontwikkeling: de sterke opkomst van het ‘Krachtig Verbindend Doel’: “Onze
verantwoordelijkheid rijkt verder dan de grenzen van onze organisatie”

Ontwikkelingen in de regio/kernen
Als reactie op een tijdperk van Globalisering blijkt regionalisering, het vinden van
identiteit en ‘community-vorming’ een belangrijke beweging.
De Lelykracht case is een uitmuntend voorbeeld van het bewijs dat de bibliotheek een
centrale rol speelt in het hart van de Lelystadse samenleving.
Dit kan alleen door een heel goed beeld te hebben van de behoefte van de regio en de
kernen waar de bibliotheek actief is.
In dit deel van de Summer Academy kijken we hoe we een beeld kunnen vormen van de
kenmerken van de lokale samenleving:
•
•
•

Mens: ontwikkelingen populatie, behoeften en inzichten
Maatschappij: Maatschappelijke thema’s en politieke speelveld
Samenleving: Krachtig Verbindend Doel

De Bibliotheek als Maatschappelijke Merk
Maatschappelijke merken vertegenwoordigen de rol van het merk als verbinder van een
community met een krachtig verbindend doel ten behoeve van de samenleving: de
maatschappij.

Verbinding komt niet alleen tot stand door het rationele, het gaat juist om emotie, om
drive, samenhang, focus en trots! Verbinden van mensen, communities, met eigenlijk een
even simpel als complex doel, de wereld een beetje beter of mooier te maken…
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 Bredebieb: een beweging op gang gebracht door een aantal Bibliotheken om “de bieb
te brengen naar het hart van de samenleving en relevant te maken voor de context van
vandaag”
Beide voorbeelden hebben gemeen dat zei niet een enkele initiatiefnemer kennen…
Het maatschappelijk merk wordt een steeds belangrijker middel ter identificatie van een
Krachtig Verbindend Doel omdat het de samenhang aanbrengt van een beweging, nieuwe
samenwerkingsvormen als platforms en vitale coalities enerzijds, en anderzijds de
behoeften van de samenleving voor wie zij maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
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 librarian manifesto…

Praktische informatie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Minimumaantal deelnemers:
Maximumaantal deelnemers:

In overleg met geïnteresseerden
09:30 - 21:00 (incl. lunch en diner)
The Alignment House,
Kapellestraat 13a, 3421CT Oudewater
€ 880,- (all inclusive)
8
16

