Een omweg waard

Laurens Goudriaan
Edwin van de Velde

Een omweg waard
Waar het om gaat voor de bibliotheek in de toekomst is intussen wel
duidelijk. Vele studies en verkenningen inclusief de studie door de ComPLVVLH&RKHQKHEEHQGLWEHVFKUHYHQ'DWZLOQLHW]HJJHQGDWLPSOHPHQWDtie een eenvoudige opgave is.
Naar onze mening gaat het in de eerste plaats om mensen, nu en in de
toekomst. Mensen die mensen koppelen. Mensen die kennis en kunden
halen en mensen die dit brengen. Mensen die anderen willen ontmoeten.
Mensen hebben ruimte nodig. Een plek, virtueel of fysiek, waar men anderen ontmoet. Spontaan en gepland, centraal en lokaal in de gemeente
verspreid. Een knooppunt van meningen, kennis en kunden die tezamen voor beleving zorgen. Ruimtes dienen ondersteunende faciliteiten te
ELHGHQHQHHQ¿MQSOHNWH]LMQRPWHYHUWRHYHQ
Naast ruimte gaat het ook om tijd, een moment. Het gaat om het tijdstip,
de periode of het evenement waarop de ontmoeting of uitwisseling plaatsvindt. Er zijn vele redenen om een moment te creëren. Het boek blijft
belangrijk, maar zal op gelijke voet komen te staan met andere dragers
van kennis, informatie en kunden. Hierbij valt te denken aan een gesprek,
H[SRVLWLHZRUNVKRSOH]LQJFXUVXVHWF
In dit geheel van mensen, ruimten en momenten werkt de moderne bibliothecaris, de facilitator. CuratorHQSURPRWRUWHJHOLMNHUWLMG'HJHQH
die helpt zoeken, degene die het proces ondersteunt, die de plek helpt te
PDNHQ'HQLHXZHSURIHVVLRQDOGLH]LMQUROVSHHOWLQKHWQHWZHUN
Naast het hebben van vakkennis, zijn er drie kwaliteiten van belang
voor deze professional:
1. Netwerk opbouwen en samenwerken
2. Flexibiliteit in aanbod en klantmoment
3. Nabijheid van aanbod, fysiek en digitaal
1. Netwerk
'HRPJHYLQJYDQGHELEOLRWKHHNVWHOWWHJHQZRRUGLJHQRUPHHLVHQ'LH
komen voort uit de snelheid waarmee de omgeving en met name de klantHQHQKXQZHQVHQYHUDQGHUHQ'HELEOLRWKHHNNDQQLHWPHHU]HOIVWDQGLJ
voldoen aan die eisen. Het is ook geen goede oplossing om dit te willen.
'DDURPGLHQWHUHHQQHWZHUNRPGHELEOLRWKHHNJHFUHsHUGWHZRUGHQGDW
helpt om aan deze eisen te voldoen. Een netwerk van allerlei aanpalende
vakgebieden en organisaties. Voor de hand liggen scholen, muziekcentra, uitgevers, buurtverenigingen, schrijvers en meer voorbeelden waar
huidige bibliotheken al mee samenwerken. Maar er dient breder gekeken
WHZRUGHQ'HFDVHVJHVHOHFWHHUGYRRURQ]HUHLV]XOOHQYRRUEHHOGHQDDQ-

reiken van het opbouwen en instant houden van netwerken, het zoeken
van nieuwe partners uit verrassende gebieden en van invulling van de rol
van curator.
2. Flexibiliteit
Een kritische overlevingsfactor voor iedere organisatie is hoe goed en hoe
snel je kan leren en jezelf kan aanpassen. Goed nadenken, analyseren en
luisteren blijft van belang. Echter, de bibliotheek dient op basis van onderling vertrouwen en een gedeelde doelstelling haar medewerkers de vrijheid te bieden om snel te handelen. Zo zou bijvoorbeeld het lokaal inspringen op een gebeurtenis met een discussie-avond rondom een belangrijk
wijkthema met bewoners, politici, schrijvers, beeldmakers, kunstenaars en
schooldocenten (uit het netwerk) de norm moeten worden.
Kortom: een sterke kern van activiteiten, kennis en kunden samen met
HHQNUDFKWLJHÀH[LEHOHORNDOHDDQZH]LJKHLG'HFDVHVGUDJHQYRRUEHHOGHQ
aan van het opzoeken van de doelgroep op verrassende of snelle wijzen.

3. Nabijheid
Organisaties die anno nu goed zijn in wat ze doen en hun bestaansrecht
hebben behouden, hebben zonder uitzondering een gewaardeerde invullLQJJHYRQGHQYDQ1DELMKHLG'DWEHWHNHQWGDW]LMLQWHUDFWLHKHEEHQPHW
hun klanten op een wijze die past bij het moment, de aard van het contact, de voorkeur van de klant, of bij allemaal. Heel vaak is dit een goede
combinatie van fysieke en digitale kanalen (multi-channel aanpak), maar
YDDNRPYDWGLWHHQPHHUVDPHQKDQJHQG HQPRPHQWJHERQGHQ FRPSOH[
van kanaal, medium, informatie, en waarde.
Op het snijvlak van de drie bovengenoemde kwaliteiten heeft de curator
]LMQURO'HEHQRGLJGHYDDUGLJKHGHQYDQ]RZHOGHFXUDWRUDOVSHUVRRQ
maar ook van de bibliotheek als geheel vormen voor ons de basis voor de
selectie van inspirerende cases om van te leren.
Ondanks de cruciale rol die we toebedelen aan de bibliothecaris zijn wij
HUYDQRYHUWXLJGGHNZDOLWHLWHQLQKHW'1$YDQGHJHKHOHELEOLRWKHHNQRGLJ
zijn. Onze nadruk op deze functie is omwille van de duidelijkheid en het
cruciale contact met gebruikers van deze functie. Hoewel elke case bij één
van de kwaliteiten is geplaatst, verwachten we in de praktijk bij cases inspiratie te gaan vinden voor meerdere kwaliteiten.
Elke case is van buiten de bibliotheeksector. Wij willen kijken bij,
VSUHNHQPHWHQOHUHQYDQDQGHUHQ$QGHUHLQGXVWULHsQHQEUDQFKHV
waarvan aspecten te transfereren zijn naar de bibliotheek. Zie het als Best
Practices die een test in de wereld van de bibliotheek verdienen.
'HUHLVGLHZLMYRRUVWHOOHQJDDWGRRU(XURSDODQJVQHJHQLQVSLUHUHQGHFDVes. Het reisoverzicht en de toelichting op elke case staan op de volgende
paginas.
Elke kwaliteit waarvoor inspiratie wordt opgedaan heeft zijn eigen kleur in
de tabellen en op het reisoverzicht.

Kwaliteiten

Inspiratie case
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Gesprekspartner

Kernvragen

1. Netwerk
'HRUJDQLVDWLH3URMHFWIRU3XEOLF6SDFHVKHHIW7KHInstitute of Municipal
Markets of Barcelona
3RZHURI'LWUDDPZHUNVFKHWVGDWHUUHdenen moeten zijn om van een plek een succesvolle plek te maken. Op basis van dit raamwerk
kijken wij naar deze markt die de eerste herstelde
markt in het programma was en nu ook een bibliotheek omvat.

1.1 Market Sagra- Barcelona
da Familia

Spanje

1.2 Kultürbrauerei Berlijn

'LUHFWHXUHQ3HWHU)LQN'XLWVODQG 'HRUJDQLVDWLH3URMHFWIRU3XEOLF6SDFHVKHHIW
7KH3RZHURI'LWUDDPZHUNVFKHWVGDWHU beiner en Niclas Karoff
redenen moeten zijn om van een plek een succesvolle plek te maken. Op basis van dit raamwerk kijken wij naar deze locatie, waar uiteenlopende organisaties en ondernemers gezamenlijk
een bruisende cultuur-locatie runnen. Bezit een
netwerk van functies, meer dan enkel aanbod van
etenswaar.

1.3 Cowbird

Shelburne, 86$
97
Nederland,
Oostenrijk,
Spanje

Cowbird is een digitale publieke bibliotheek van
menselijke ervaringen en verhalen. Het is een
tool om verhalen te delen. Er zijn wereldwijd >
78.000 verhalen te lezen. Wij spreken de organiVDWLHLQ86$HQEH]RHNHQLQ(XURSDµGRQDWHXUV¶
van verhalen.

Hoe vind je een goede
balans tussen sturen en
stimuleren (van initiatief
en ondernemerschap)?
Wat is de rol van de
bibliotheek in deze publieke ruimte? Wat heeft
deze manier van ontwikkelen van de publieke
ruimte de bibliotheek
opgeleverd?
Hoe vind je een goede
balans tussen sturen en
stimuleren (van initiatief
en ondernemerschap)?
Is er een rol voor een
bibliotheek in deze publieke ruimte? Wat heeft
deze manier van ontwikkelen van de publieke
ruimte opgeleverd? Hoe
behoud je de dynamiek?

Jonathan Harris, oprichter Wat brengen en halen de
(skype) en ontmoeting
bezoekers en de vertelmet verhalenvertellers
lers? Wat is de rol van
(ca. 4)
platform? Wat is tot
nu toe bereikt? Welke
ontwikkeling of innovatie
wordt nog voorzien?
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2. )OH[LELOLWHLW
2.1 ':''

Hilversum

Nederland

2.2 Holtzmarkt

Berlin

$QLD3LOLSHQNRLQLWLDWRU
'XLWVODQG $QGHUVGDQGHQDDPGRHWYHUPRHGHQLVGLW
GEEN markt. Ontwikkeling gestart op grond
aangewezen voor grootschalige projectontwikkeling maar m.b.v. van investeerder eigen droom
bouwen als cooperatie met veel gebruikers en bewoners. Eten, dansen, sporten, wonen, winkelen.

Hoe krijg je samenwerking tussen verschillende
en ongelijksoortige belanghebbenden tot stand
wanneer er geen eigenaarschap is en geen
middelen zijn? Wat zijn
lessen uit deze manier
van ontwikkelen? Hoe is
het resultaat te borgen?

Frankrijk Winnaar Europees Museum 2015. Geprezen voor Bruno Suzzarelli (Presihet aantrekken van een breed publiek met een
GHQW HQ7KLHUU\)DEUH
indrukwekkend educatief programma, debatten
$IGFXOWXUHOHRQWZLNmet kunstenaars en schrijvers, seminars, festivals keling en internationale
en concerten. Zowel in de stad als in het museum relaties)
was er grote zichtbaarheid en werden activiteiten
ontplooit.

Wat heeft u in bijzondere
mate gedaan om deze
prijs te winnen? Hoe
bouwt u een netwerk
van activiteiten rondom
HHQH[SRVLWLH"

2.3 Museum of
Marseille
European and
Mediterranean
Civilisations
(MUCEM)

Een platform van kennis, lifestyle, kunst, muziek, Ewart van der Horst,
HWHQHWFYLQGW]LMQXLWZHJLQHHQ7YVKRZSRS DUFKLWHFWYDQKHW':''
up museum, kookles, festival, university, Record- format
ings, etc.

Hoe ontwikkel of herken
je de gemene deler in de
grote variatie aan activiteiten- wat bepaalt je
kern? Hoe is de variatie
begonnen; waar komt
deze vandaan? Hoe kan
je de rode draad in de
verschillende activiteiten
omschrijven? Wat zijn
kritische elementen om
een netwerk op deze
manier succesvol te
ontwikkelen en bloeiend
te houden?
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3. Nabijheid
3.1 EU iCapital
2014

Barcelona

Spanje

3.2 LEGO

Günzburg

Hoe bouw je vanuit een
0DDLNH7UDDV
'XLWVODQGCreatie van diverse diensten en producten, alfysiek product verder aan
(tussen lemaal op verschillende manieren vormgegeven Event Manager Lego
je merk en assortiment?
PDDUXOWLHPKHUNHQEDDUDOVµ/HJR¶ VLQGVIHEUX- World
Stutt7HOHIRRQ Hoe kom je tot nieuwe en
gart en ari van 2015 uitgeroepen tot sterkste merk ter
eigentijdse diensten? Hoe
Munchen) wereld). Naast het speelgoed zelf ook games,
belangrijk is de digitale
¿OPNOHGLQJERUGVSHOOHQHYHQHPHQWHQ DOV/HJR
component? Hoe bewaak
World in de Jaarbeurs), themaparken, boeken,
je de consistentie en
clubs.
samenhang?

7RXORXVH
3.3 CHESS (Cultural-Heritage
([SHULHQFHV
through Sociopersonal interactions and
Storytelling)

Bijzondere inzet van nieuwe technologieën om de Eduard Martín Lineros:
Waarom is dit belangrijk?
stad dichter bij de burgers te brengen. Barcelona 'LUHFWRURI,QQRYDWLRQ
Hoe neem je de stap na
is 1e winnaar van deze EUprijs.
Knowledge Society and
de eerste voor de hand
,&7$UFKLWHFWXUHV8UEDQ liggende diensten? Hoe
Habitat / Barcelona City betrek je de burgers? Wat
Council
zijn de resultaten geweest? Wat is de status nu?
Wat zijn lessen voor andere sectoren?

Christophe Chaffardon:
Frankrijk &LWpGHO¶(VSDFH%UHQJWKHWPXVHXPQDDUGH
mensen toe en maak het persoonlijk met speci- Hoofd educatie
¿HNHXLWOHJNHQQLVHQDDQELHGLQJHQZDDUELMYHHO
digitaal contact al thuis gedaan kan worden. EU
project (3mln subsidie) en een succesvolle pilot in
7RXORXVHHQ$WKHQHLQ

Wat was de noodzaak om
µEXLWHQ¶KHWPXVHXPWH
werken? Hoe is dit aangepakt? Wat waren de doelstelingen en hoe zijn deze
behaald?

