Op ontdekkingsreis
naar de Bibliotheek van de toekomst

REIS MEE!

Datum
11 april 2016

Ons kenmerk

Reisgidsen
Henriëtte de Kok
Coen van Hoogdalem

Onderwerp
Oproep tot 4 Route 2020-acties

Telefoon
06 – 43059955 (Henriëtte)
06 – 29000684 (Coen)

e-mail
route2020@debibliotheken.nl

Beste directeuren-reisgenoten,
Wij willen graag een beroep op jullie doen. Doe mee met de Route 2020 ontdekkingsreis.
Alleen met jullie support kunnen we er een bijzonder interessante reis van maken.




Een reis die ons om te beginnen een scherp(er) beeld geeft van de vernieuwing waar
collega’s in het land heel concreet inhoud en vorm aan geven. Samen met
initiatiefrijke bewoners en maatschappelijke partners. Met alle ervaringen die daarbij
horen. Laten we slim gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen uit de praktijk
door goede voorbeelden op te schalen en/of overdraagbaar te maken!
Een reis die ons bovendien nieuwe inzichten gaat brengen, omdat we onontgonnen
terreinen gaan verkennen in proeftuinen. We hebben nu de kans om uit te zoeken en
uit te proberen wat nodig is om de Bibliotheek ook in de toekomst van waarde te
laten zijn.

Onze reis kan extra vaart kan krijgen door de publiekscampagne die in het najaar 2016
van start gaat. Hierin zetten we onszelf landelijk neer als partner in persoonlijke
ontwikkeling. Het biedt de kans om lokaal in te spelen op deze uitdagende positionering.
Onder het motto ‘Reis mee!’ roepen wij jullie voor nu op tot 4 acties.
Actie 1

Deel goede en slechte praktijkvoorbeelden over ondernemen en
samenwerken waar we allemaal iets aan kunnen hebben
Lever concrete projecten, acties, werkwijzen aan. Het gaat ons nadrukkelijk om
projecten die lopen, niet om nieuwe initiatieven. Doe dat bij onze Regiogidsen:
-

Alian Spelde voor Noord-Nederland [Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel]
a.spelde@biblionetgroningen.nl
06 – 23949204
Joost Zijderveld voor Midden-Nederland [Utrecht en Gelderland]
j.zijderveld@bibliotheekeemland.nl
06 – 24759258
Paul Adels voor West-Nederland [Noord- en Zuid-Holland]
p.adels@bibliotheek.rotterdam.nl
06 – 12597618
Rutger van den Assem voor Zuid-Nederland [Zeeland, Noord-Brabant en Limburg]
r.vandenassem@cubiss.nl
06 – 20960748

Op basis van wat er gebeurt, sporen zij met jullie witte vlekken op. Heb je daar ideeën
over, weet hen te vinden.

1

Actie 2

Attendeer jullie omgeving op PleisterPlaatsOntmoetingen en doe er
zelf aan mee
Route 2020 loopt langs 6 pleisterplaatsen waar we stil staan bij een reisthema dat ons
boeit en bindt. De formule is steeds dat de ene Bieb een vraagstuk agendeert en dat een
andere Bieb dit oppakt. Op 18 mei 2016 vindt de 1e ontmoeting plaats in Hilvarenbeek
rond het thema ‘Place to Bieb’. De vraag komt deze keer uit Groningen en is verpakt in
een filmpje. Meer informatie vinden jullie in een Reisflits. Zie actie 3.
Actie 3
Volg de Reisflitsen en verspreid ze
Vanaf nu verspreiden we Reisflitsen zodra er nieuws is om te delen. We hebben er twee
gemaakt, waarvan jullie nu de preview krijgen.
- Reisflits 1 HET VERHAAL met algemene informatie over Route 2020 en
achtergronddocumenten.
- Reisflits 2 – PLACE TO BIEB met informatie over de 1e PleisterPlaatsOntmoeting op 18
mei en de oproep om eraan bij te dragen en zich aan te melden.
Alle Reisflitsen krijgen jullie als e-zine toegestuurd. Dus ook deze twee! Ze zijn te vinden
op www.Biebtobieb.nl en www.debibliotheken.nl.
Actie 4
Benut Biebtobieb als ons reiskanaal – óók voor Route 2020
Op Biebtobieb is alle reisinformatie te vinden. Spoor mensen aan om lid te worden van
groepen rond Route 2020, discussies te starten, kennis te delen en bij te dragen aan
reisdossiers die we rond ieder thema samenstellen. Moderator Levien den Boer hecht aan
een goed samenspel, samen met de moderatoren van de POI’s. Neem contact op met
hem of zijn collega-moderatoren als jullie ideeën, of wensen hebben:
levien.denboer@kb.nl.
Onze ontdekkingsreis is nog maar net begonnen. Alle suggesties onderweg zijn meer dan
welkom om er voor ons allemaal een bijzondere reis van te maken waar we echt wat aan
hebben.
Als jullie op dit moment vragen, of tips voor ons hebben, dan horen we die graag.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens Henriëtte de Kok,

Coen van Hoogdalem
Reisgidsen Route 2020
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