
“Bieblab Brabant heeft als doel om de bibliotheekfunctie te verbreden. Door een efficiëntere 
uitleenfunctie te realiseren, ontstaat er meer ruimte voor ondernemerschap. Een ondernemende 
bibliotheekorganisatie werkt klantgericht, zoekt de samenwerking op en treedt naar buiten. Met 
Bieblab ondersteunt Cubiss het werkveld om nieuwe dingen te doen, om te innoveren en voorop 
te blijven lopen. Onze rol daarin is onder meer het netwerk facilitairen.”

   

Aandacht en zichtbaarheid voor de 
ondernemende netwerkbibliotheek

“We gaan hard werken aan groei in 
uitstraling, houding en gedrag”
Frederik Theuwis - projectleider Bieblab

Naar een brede maatschappelijke rol

“De afgelopen jaren hebben de Brabantse 

bibliotheekorganisaties de visie van de Community 

Library omarmd. Nu is het tijd voor de volgende stap: 

de medewerkers en gebruikers hierin meenemen. 

Op verzoek van de Brabantse bibliotheekorganisaties 

focust Cubiss het komende jaar op de afstemming, 

regie en betere infrastructuur van een passende 

communicatiestrategie.”

Bouwen aan een merk 

“De Community Library vormt het fundament voor 

de nieuwe communicatiestrategie. We gaan niet 

zomaar een merk laden, maar bouwen voort op 

de visie van de bibliotheek. Ook blijven we ruimte 

bieden om ad hoc innovatie mogelijk te maken. Onze 

innovatievouchers blijven. Hiermee facilitairen we 

bibliotheken om te ondernemen, op de actualiteit 

in te springen en bieden we ondersteuning om 

verschillende doelgroepen te bereiken.”

Omarming door de bibliotheekwereld

“Dat we niet zijn blijven zoeken naar een nieuwe 

bibliotheek, maar het heel concreet hebben 

vormgegeven, is iets waar we trots op mogen zijn. De 

afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om één visie te 

introduceren en daarop verder te borduren. Het beste 

voorbeeld is de opleiding tot Community Librarian. 

We hebben een post-hbo ontwikkeld, die door de Raad 

van Cultuur als voorbeeld wordt genoemd en wat voor 

de juiste basis heeft gezorgd. Het bibliotheekveld heeft 

deze visie omarmd, dat bewijzen de vacatures wel die 

worden uitgezet voor het werven van een Community 

Librarian. Persoonlijk ben ik trots op de documentaire 

‘Community Library: De zoektocht naar een nieuwe 

bibliotheek’, waarin we de dilemma’s van de transitie 

in beeld brengen en laten zien dat de vaardigheid om 

een netwerk te creëren niet zo simpel is als het lijkt.”

“We gaan niet zomaar een merk laden, maar bouwen 

voort op de visie van de bibliotheek.”

Draait niet meer om de boeken 

“Nu de verandering in gang is gezet, is het de kunst 

om dit te gaan communiceren richting de gebruiker en 

niet-gebruiker van de bibliotheek. Een goed voorbeeld 

is de website van bibliotheken. We praten al jaren 

over de maatschappelijke functie van de bibliotheek, 

maar wanneer je de sites bezoekt is het eerste wat je 

ziet de catalogus. Draait het toch weer om de boeken. 

Dat strookt niet en daar is een passende strategie 

voor nodig. Maar voordat het zover is, zullen eerst de 

medewerkers beter meegenomen moeten worden in 

dit proces. Zij hebben een ambassadeursfunctie en 

zullen het nieuwe verhaal van de bibliotheek moeten 

delen. De komende jaren ligt er dus een belangrijke 

taak om medewerkers én vrijwilligers te laten groeien 

in uitstraling, houding en gedrag. Daarin zal Cubiss 

voor de bibliotheekorganisaties een karktrekkersrol 

vervullen.”
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