
 

 

 

 

 

Hoe ga jij je in 2017 verder ontwikkelen? Het project Bieb Lab Brabant heeft voor 2017 een 

gevarieerd opleidingsaanbod samengesteld voor zowel beroepskrachten, als vrijwilligers in de 

bibliotheekbranche. Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen op basis van de resultaten van de 

arbeidsmarktanalyse die Stichting Bibliotheekwerk in 2015 heeft uitgevoerd bij Openbare 

Bibliotheken en interviews met directeuren van Brabantse bibliotheken. Op dit moment zijn nog niet 

alle details bekend, zodra er meer bekend is wordt hierover gecommuniceerd. Voor al het aanbod 

geldt dat je je individueel kunt aanmelden, maar opleidingen incompany verzorgen is ook mogelijk. 

Voor het uitvoeren van de opleidingen wordt een bijdrage gevraagd. 

 

 

       Young Professional Programma ‘Community librarian’ 
David Lankes beschrijft in zijn boek ‘The Atlas of New Librarianship’ een nieuw type bibliothecaris. 

Een bibliothecaris wiens werk niet gecentreerd is rondom het boek en media, maar rondom kennis 

en leren. Dit is het uitgangspunt voor het Young Professional Programma ‘Community Librarian’.  

 

Deze post-HBO opleiding is speciaal voor bibliothecarissen van 35 jaar en jonger. Van mei 2017 tot 

en met december 2018 gaan de young professionals in circa 20 klassikale dagdelen en op de 

werkvloer aan de slag met diverse thema’s, waaronder burgerparticipatie, democratisering, 

collectioneren nieuwe stijl, filosofie en wetenschap. Het programma heeft als doel de innovatieve 

kracht van de bibliotheek te versterken, door het (door)ontwikkelen van onder andere de 

competenties ‘persoonlijk leiderschap’, 'ondernemerschap' en 'politiek strategisch handelen'.  Lees 

meer op www.cubiss.nl/communitylibrarian. 
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       Leerbijeenkomsten ‘Community building’ 

Voor medewerkers met minimaal 3 jaar ervaring in de bibliotheekbranche verzorgt Cubiss de 

leerbijeenkomsten ‘Community building’. Ook deze bijeenkomsten sluiten aan bij het gedachtegoed 

van David Lankes en hebben als doel de innovatieve kracht van de bibliotheek te versterken. In de 

periode van maart 2017 tot en met november 2017 worden er 6 bijeenkomsten van een halve dag 

georganiseerd. Laat je gegevens achter op www.cubiss.nl/bieblabbrabant_opleidingen om aan te 

geven dat je interesse hebt in deze training en we houden je op de hoogte! 

 

       Workshop Generatieleren 

Leren met en tussen generaties: de uitdaging van de toekomst om medewerkers duurzaam inzetbaar 

te houden. Wat kun je leren van andere generaties? Wat zijn de kwaliteiten en ontwikkelkansen van 

verschillende generaties? Hoe stuur je verschillende generaties aan? En hoe maak je optimaal 

gebruik van elkaars kwaliteiten? Spelen deze vragen in jouw bibliotheek? Laat je gegevens achter op 

www.cubiss.nl/bieblabbrabant_opleidingen en we houden je op de hoogte! 

 

 

          Training Social Media voor vrijwilligers 

Faciliteer jouw vrijwilligers met een basiscursus Social Media en geef ze een podium als ambassadeur 

van de Bibliotheek! Cubiss ontwikkelt in samenwerking met Coers Internet Trainingen de ‘Basis 

Training Social Media voor vrijwillgers’. Middels deze training leren vrijwilligers hoe ze de social 

media kanalen effectief en doordacht voor zichzelf en de Bibliotheek inzetten. Wil jij jouw 

vrijwilligers deze kans bieden, neem dan contact op met Lonneke Jans  (l.jans@cubiss.nl of 06 22 69 

47 97) voor meer informatie. 

 

        Talentendag 

Organiseer een Talentendag en ontdek welk talent er aanwezig is onder jouw vrijwilligers en 

medewerkers! Op deze dag brengen we in kaart welk talent er aanwezig is, hoe de bibliotheek dit in 

kan zetten en er wordt gewerkt aan teambuilding. Je leert elkaar beter kennen en elkaars talenten 

benutten. Neem contact op met Lonneke Jans  (l.jans@cubiss.nl of 06 22 69 47 97) wanneer je 

interesse hebt. 

 

Meer informatie 
Wil je meer informatie over één van de opleidingen of wil je dat we incompany een training 

verzorgen? Neem contact op met Marieke Hezemans, projectleider Bieb Lab Brabant, 

m.hezemans@cubiss.nl of 06 20 96 04 27. 
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