
de Bibliotheek
Motor van een vaardige samenleving



Ons verhaal 



De Bibliotheek is van alle tijden en van ons 
allemaal. Een plek waar iedereen welkom is 
en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu 
wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor 
inspiratie, een vraag of een ontmoeting 
komt; het mag allemaal. Het is een (online) 
plek waar je antwoorden vindt en waar 
je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de 
Bibliotheek een onmisbare motor van een 
vaardige en menselijke samenleving.

Als bibliotheken leveren we een wezenlijke 
bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze 
ambitie dat we er - samen met onze partners -  
voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, 
digitaal mee kan komen en de kans heeft zich 
een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen 
toegang heeft tot de informatiemaatschappij 
en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan 
kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. 
En dat minder mensen eenzaam zijn.

In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan 
bij de lokale context, lokale netwerken en 
lokale behoeften. We werken nauw samen 
met overheden, scholen, culturele en maat-
schappelijke organisaties. Elke bibliotheek 
heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert 
wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde 
belangrijke pijlers. 

Ons verhaal 

Samen maken we de Bibliotheek. De motor van een vaardige samenleving.
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Samen zijn we de 
Bibliotheek

De Bibliotheek is een ijzersterk merk: bekend, sympathiek en met een 
zeer relevante rol in de samenleving. Het merk weerspiegelt op dit 
moment echter nog onvoldoende de sleutelrol die we als bibliotheken 
hebben bij grote maatschappelijke uitdagingen. Met onze nieuwe 
merkstrategie willen we ons merk en onze positie in de samenleving 
zichtbaar pakken en uitdragen. Deze merkgids heeft als doel om ons 
brede verhaal, onze dienstverlening en onze wezenlijke bijdrage aan 
de maatschappij met elkaar te laten zien en ervaren. De kracht van 
de gezamenlijkheid is dat waar we samen voor staan en gaan. Door 
de verschillende lokale verschijningsvormen - met hun eigen context, 
karakter en dienstverlening - laten we zien dat we aansluiten bij de 
lokale doelgroepen en lokale behoeften. Ook dit is een kracht van de 
Bibliotheek. De verschillende verschijningsvormen vragen echter wel om 
een kader waarmee we onze gezamenlijkheid maximaal benutten. Door 
onze krachten te bundelen, zorgen we ervoor dat de Bibliotheek als merk 
echt laat zien wie en wat we zijn.  

De kracht van de gezamenlijkheid met respect voor de verschillen
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Op weg naar 8 miljoen mensen  
met een structurele verbinding  

met de Bibliotheek 
Onze merkstrategie



Van mono-brand naar 
‘House of Brands’
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Van mono-brand naar 
‘House of Brands’

Bibliotheken zien er niet overal hetzelfde 
uit, voeren niet overal dezelfde naam en 
exact dezelfde dienstverlening. Want wij 
zijn geen mono-brand, zoals bijvoorbeeld 
Albert Heijn of McDonalds. Wat bibliotheken 
juist heel sterk en toegankelijk maakt, is 
het aansluiten bij de lokale context. Het 
plaatsen van eigen accenten is een van onze 
belangrijke krachten.

We moeten er echter alert op zijn dat we als 
‘familie’ voor consumenten en stakeholders 
herkenbaar blijven. Dit familiegevoel kun je 
ook op andere manieren bereiken dan via een 
gezamenlijke huisstijl. In merktermen schuiven 
we van een mono-brand benadering (allemaal 
dezelfde uitstraling) naar een House of Brands 
model. 

De verbinding (het hart) van ons House of 
Brands bestaat uit ons gezamenlijke verhaal, 
ambities en pijlers van onze dienstverlening. 
Door nadrukkelijk te schuiven naar een nieuw 
merkmodel willen we de kracht van de geza-
menlijkheid nog beter benutten. Zodat we 
onze ambitie van 8 miljoen mensen met een 
structurele verbinding met de bibliotheek 
bereiken.
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Ons ‘House of Brands’
De Bibliotheek vormt een House of Brands. Wat houdt dit precies in?

Wij zijn een herkenbare familie van merken, 
namelijk de lokale bibliotheken (onder het 
merk De Bibliotheek of onder hun eigen 
merknaam) en de online Bibliotheek.De 
merken binnen de familie kunnen verschillen 
in verschijningsvorm, naam en concrete 

producten of diensten, maar hebben allemaal 
een gedeelde visie, ambities en pijlers en zijn 
daardoor allemaal voor de consument duidelijk 
herkenbaar als bibliotheek. We maken ons 
House of Brands concreet via de inhoudelijke 
lijnen die ons verbinden. 

Lokaal ontstaan in samenwerking met partners 
steeds meer multi functionele accommodaties 
en organisaties. Deel je samen de visie, 
ambitie en pijlers als ‘motor van een vaardige 
samenleving’, dan blijf je onderdeel van ons 
House of Brands. 
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Twee voorbeelden van House of Brands
De Volksbank bestaat uit allemaal verschillende merken (SNS, Regio-
bank, ASN bank, BLG Wonen) met hun eigen specifieke doelgroepen 
en dienstverlening. Wat ze duidelijk gemeen hebben en herkenbaar 
uitdragen in hun communicatie is hun gezamenlijke visie ‘bankieren 
met de menselijke maat’ .

De nationale parken in Nederland zijn allemaal anders. Je ervaart de 
Veluwe heel anders dan de Wadden, de Biesbosch of de Duinen. Wat 
hen echter bindt binnen het merk Holland National Parks dat sinds kort 
wordt gepromoot, is het feit dat ze de allemaal de unieke kenmerken 
van de Nederlands natuur laten zien. De verbindende elementen in hun 
overkoepelende verhaal zijn de diversiteit in natuur op korte afstand, 
de interactie tussen water en land en de verbondenheid met cultuur, 
historie en mensen.

De Volksbank

SNS Regio ASN BLG

Holland  
National  

Parks

Wadden Biesbosch Duinen
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Het ‘hart’ in ons 
House of Brands 

De verbindende elementen voor alle bibliotheken in ons ‘ House of 
Brands’ zijn: 

• Eén gemeenschappelijk verhaal dat onze positie en rol sterk wegzet: 
de motor van de vaardige samenleving

• 5 gemeenschappelijke ambities, gekoppeld aan onze wettelijke 
taken, als inspirerende punten aan de horizon om samen met onze 
partners aan te werken op landelijk en lokaal niveau

• 5 gemeenschappelijke pijlers onder onze dienstverlening als ‘bewijs-
last’ voor onze brede rol in de samenleving

En voor een groot deel van de bibliotheken natuurlijk ook omdat we 
dezelfde huisstijl voeren. 
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Onze gemeenschappelijke  
ambities

Onze ambities zijn gekoppeld aan onze wettelijke taken en bedoeld als inspirerende ‘stippen aan 
de horizon’ waar we samen met onze partners aan werken. 

De ambities zijn niet bedoeld als concrete doelstellingen, maar als drijvende principes die alle 
bibliotheken onderschrijven en kunnen vertalen naar hun lokale context.
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Onze gemeenschappelijke ambities

1.  Het ter beschikking stellen 
van kennis en informatie

• Wij hebben zoveel mogelijk informatie zo breed 
mogelijk toegankelijk (voor iedereen) 

• Wij hebben op elke vraag een (persoonlijk) antwoord 
(hulp bij vinden, menselijk aspect) 
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2.  Het bieden van 
mogelijkheden tot 
ontwikkeling en educatie

• Niemand gaat meer laaggeletterd van school 
• Iedereen in Nederland is (digi)taalvaardig en krijgt de 

kans om zich een leven lang te ontwikkelen

Onze gemeenschappelijke ambities
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3.  Het bevorderen van lezen 
en het laten kennismaken 
met literatuur

• 100% van de jeugd leest met plezier 
• De drempel voor het lezen van ‘goede verhalen’ 

is verlaagd (meer mensen lezen) 

Onze gemeenschappelijke ambities
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4.  Het organiseren van 
ontmoeting en debat

• Halvering van het aantal mensen dat eenzaam is in Nederland 
• Herwaardering van het ‘verschil van mening’ 

(minder aanvallen op elkaar in media) 

Onze gemeenschappelijke ambities
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5.  Het laten kennismaken  
met kunst en cultuur

• Jaarlijks maken de helft van alle mensen (hernieuwd) 
kennis met kunst (toegankelijk voor iedereen) 

• Wij bieden een podium voor ieder (lokaal) talent

Onze gemeenschappelijke ambities
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De 5 pijlers  
van onze 

dienstverlening
Deze 5 punten zijn de pijlers van elke bibliotheek. Ze vormen de 
‘bewijslast’ voor onze rol en bijdrage die we willen leveren. Het 
concrete aanbod kan per bibliotheek verschillend zijn, afgestemd op 
de lokale wensen, behoeften en mogelijkheden.

1. De Bibliotheek is een laagdrempelige, veilige 
en waardevrije verblijfs- en ontmoetingsplek 
voor iedereen 

2. De Bibliotheek ondersteunt bij en biedt 
activiteiten voor ‘een leven lang ontwikkelen’: 
basisvaardigheden en vaardigheden die 
bijdragen aan blijvende inzetbaarheid

3. De Bibliotheek is een essentiële partner bij het 
stimuleren van leesplezier, het bestrijden van 
laaggeletterdheid en het opdoen van digitale 
vaardigheden

4. De Bibliotheek is een informatiepunt voor 
vragen over de (digitale) overheid

5. De Bibliotheek biedt een fysieke én online 
collectie voor jeugd en volwassenen
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Samen bouwen we ons House of Brands

Ons gezamenlijk verhaal

Onze gezamenlijke ambities 

5 pijlers van onze dienstverlening

 
Eigen karakter 

/ merkwaarden, eigen 
‘belofte’ en eigen invulling van de 

dienstverlening passend bij de lokale context
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Op weg naar 8 miljoen mensen  
met een structurele verbinding  

met de Bibliotheek 
Onze aangescherpte merkpositionering



Ons verhaal als merk 
In ons House of Brands delen de merken  
(de lokale bibliotheken, onder het merk  
De Bibliotheek of onder hun eigen merknaam, 
en de online Bibliotheek) één verhaal, 
gezamenlijke ambities en herkenbare pijlers 
van onze dienstverlening.

Voor het ‘house of brands’ hebben we de 
basis-merkpositionering aangescherpt 
passend bij het nieuwe verhaal. 

Deze basis merkpositionering gebruiken we als 
kompas voor zaken als nationale campagnes, 
doorontwikkeling van de gezamenlijke huisstijl, 
aansturing van proposities van partners etc. 

Lokale bibliotheken kunnen de basis- 
positionering gebruiken of deze aanscherpen 
naar hun eigen stijl. Ze kleuren het verhaal 
elk met hun eigen lokale kleur. Met hun 
eigen merkwaarden (‘stijl’ van werken) en 
focuspunten in merkbelofte en merkverhaal.
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Denken vanuit 
merkkarakters
Een sterk merk weerspiegelt een duidelijk 
karakter. Merken met een duidelijk karakter 
creëren (onbewust) aantrekkingskracht. Het 
karakter, uitgedrukt in een merkbelofte en 
merkwaarden, geeft weer wat jouw eigen stijl 
of manier van werken is. Het drukt het gevoel 
uit dat we met ons verhaal en met jouw  
bibliotheek willen achterlaten bij iedereen die 
ermee in aanraking komt.
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Het karaktermodel
Voor het duiden van het (nieuwe) karakter van het merk de Bibliotheek 
hebben we gebruik gemaakt van het BrandPositioner model. Dit model 
kent acht karakters. Karakters bovenin het model zijn meer uitgesproken; 
karakters onderin meer ingetogen. Karakters aan de linkerkant zijn meer 
sociaal-georiënteerd en rechts meer resultaat-georiënteerd. In het 
model kies je het basiskarakter van je merk, dat echt de kern vormt,  
plus een ‘rand’ die niet te ver weg ligt en het merk de juiste balans geeft.  
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Het karakter van  
de Bibliotheek 

Het nieuwe verhaal van de Bibliotheek is gebouwd op het karakter van 
de ‘betrokken hartelijke’. Oranje met een groene rand. 

Dit karakter is echt een verbinder voor iedereen. Betrokken bij de samen-
leving en bij jouw ontwikkeling. Behulpzaam en gastvrij. Geeft je altijd 
het gevoel van ’we doen het samen’; met energie en optimisme. Betrokken

Behulpzaam

Gastvrij

Samen

Energiek 

de Bibliotheek   Motor van een vaardige samenleving 24/51



Het merkhuis van  
de Bibliotheek 

Het totale merk hebben we samengevat in het ‘merkhuis model’. De 
overtuiging van waaruit we werken is: ‘Iedereen moet zich kunnen 
blijven ontwikkelen’. 

Onze belofte is dat wij als bibliotheken een motor vormen. Een motor 
binnen de netwerken waarin we actief zijn en een motor voor jou als 
individu. De motor van een vaardige samenleving.

De gekozen vijf merkwaarden weerspiegelen ons DNA én onze nieuwe 
‘stijl’ en ambitie. In de ankers de waarden betrokken en behulpzaam. 
Als aspiratiewaarden gastvrij en energiek. En boven alles het gevoel van 
samen. Samen met betrokken partners en met jou. 

Motor van 
een vaardige 
samenleving

Iedereen moet zich kunnen 
blijven ontwikkelen

BehulpzaamBetrokken

Gastvrij

Samen

Energiek
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Het waardenkompas van  
de Bibliotheek 

Het waardenkompas helpt ons bij de toepassing van de waarden in alles 
wat we doen. Of het nu de ontwikkeling van een product, campagne, de 
inrichting of ons gedrag is. We streven naar het midden op het kompas. 

Het kompas helpt in de dialoog met partners en medewerkers en om 
onszelf scherp te houden op het basisgevoel dat alle bibliotheken over-
brengen.   

Te weinig de Bibliotheek Te veel

Faciliterend Samen Polderend

Met elkaar, samenwerkend, in samenhang       

Dienstverlenend Betrokken Idealistisch

Gedreven, verantwoordelijk, kennis van zaken          

De weg wijzen Behulpzaam Dwingend

Vriendelijk, helpende hand, betrouwbaar

Open Gastvrij Amicaal

Laagdrempelig, prettig, iedereen is welkom

Kabbelend Energiek Chaotisch

Verrassend, vernieuwend, ontwikkelend
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Samen
De Bibliotheek staat midden in de samen-
leving. We werken samen met inwoners 
en partners. Eén-op-één, in groepen, in 
samenwerkingsverbanden, community’s en 
platforms. Ons ‘samen’ gaat verder dan alleen 
zaken faciliteren, terwijl we niet in ‘polderen’ 
moeten verzanden. Dit samenwerken kan je 
ook opvatten als de benzine in de motor. 

De aangescherpte merkwaarden
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Betrokken
De Bibliotheek is in alles betrokken bij de 
samenleving en de mensen die ons bezoeken. 
We voelen ons verantwoordelijk voor onze rol 
en opgave. We weten wat er speelt, hebben 
kennis van zaken en tonen dit in houding en 
gedrag. Onze betrokkenheid voelt anders 
dan gewone ‘dienstverlening’ maar moet niet 
idealistisch worden. 

De aangescherpte merkwaarden
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Behulpzaam
De medewerkers van de Bibliotheek zijn altijd 
behulpzaam. Welke vraag of behoefte iemand 
ook heeft. We stappen op mensen af, luisteren 
en helpen. We zijn er voor je en bieden een 
helpende hand. Die verder gaat dan alleen de 
weg wijzen, zonder dat het dwingend wordt.

De aangescherpte merkwaarden
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Gastvrij
Een Bibliotheek is een plek waar iedereen zich 
welkom voelt. Ongeacht wie je bent en waar-
voor je ook komt. We zorgen voor een sfeer 
waar iedereen gemakkelijk binnen loopt en 
zich prettig voelt. We zijn niet alleen ‘open’, 
maar maken dat je je echt welkom voelt. 
Zonder dat het amicaal wordt. 

De aangescherpte merkwaarden
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De aangescherpte merkwaarden

Energiek
Een Bibliotheek is en voelt in alles energiek en 
van deze tijd. We organiseren verrassende en 
vernieuwende activiteiten in de volle breedte 
van onze ambities en functies. Je voelt de 
energie als je bij ons bent. Niet kabbelend, 
maar met sprankeling en energie. Zonder dat 
het chaotisch wordt.  
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Handvatten voor gebruik 



Van theorie 
naar praktijk
We willen graag dat alle bibliotheken hun 
rol als motor van de vaardige samenleving 
(kunnen) uitdragen. Op een manier die past 
bij de lokale context. Maar allemaal vanuit 
hetzelfde verhaal, dezelfde ambities en 
dezelfde pijlers. 
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Kleur ons gezamenlijke 
verhaal: van theorie  
naar praktijk
Hoe kun je de beweging naar een House of Brands voor jullie eigen 
bibliotheek inzetten? Om de vertaling naar jullie context kun je 
gebruik maken van de volgende kaders, handvatten en checklist:

A. Lokale karakterkleur en focuspunten bepalen
B. Vertaling naar communicatiemiddelen & campagnes
C. Visualisatie en gebruik van huisstijl
D. Selectie van passende producten, diensten en activiteiten
E. Aan de slag met internal branding / place branding
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A. Bepaal jullie eigen karakter
Het merk de Bibliotheek is gebaseerd op het karakter van de ‘Betrokken 
hartelijke’. Dit karakter zal van toepassing zijn op veel bibliotheken. 

Mocht je als lokale bibliotheek een iets andere merkstijl willen neer-
zetten, passend bij jouw context en opgave, dan is dat prima in ons 
House of Brands. Jullie bibliotheek is wellicht binnen het verhaal wat 
serieuzer of juist uitbundiger, ambitieus of juist ‘down-to-earth’, meer 
op kennis gericht of meer op gezelligheid. Benut deze verschillen om 
het verhaal van de Bibliotheek zo sterk mogelijk te maken richting jouw 
doelgroepen. Maak dan graag gebruik van het merkhuis en waarden-
kompas zoals eerder verwoord. 

DOK Delft

AmstellandAan de Vliet

Oostland Voorschoten 
Wassenaar

Westland

AanZet

BplusC

De Plataan

Voorbeelden van enkele bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland die hiervoor, in samenwerking met 
Probiblio, hebben gewerkt met het BrandPositioner model van NewGrowth Strategies 
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A. Leg eigen focuspunten in ons verhaal

Nadruk op sociale aspecten; samenwerking, toegankelijk en 
open zijn voor iedereen, energie, levendigheid en dynamiek 

Nadruk op helpende aspecten; ontzorgen, betrouwbaarheid, wij 
zijn er voor je en helpen je verder  

Nadruk op innovatieve aspecten en iets willen bereiken; laten 
zien waar je voor staat en gaat, ambitie

Nadruk op inhoudelijke aspecten; kennis van zaken, zorgen dat 
het mogelijk wordt, de juiste mogelijkheden bieden
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A. Laat de focuspunten terugkomen in je uitstraling 
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B. Vertaling naar communicatie & campagnes
Vanuit het netwerk van bibliotheken zullen we in landelijke (imago)
campagnes focussen op ons gezamenlijke verhaal met als doel 
zichtbaarheid van onze brede rol en modernisering van ons merkimago. 

Daarnaast willen we als branche meer regie gaan voeren op de inhoud 
en vorm van de landelijke (product)campagnes in samenwerking met 
partners. Zodat ook deze maximaal aansluiten bij ons brede verhaal en 
een evenwichtige spreiding over de 5 pijlers laten zien.

Bibliotheken nodigen we uit om in hun lokale communicatie en 
campagnes gebruik te maken van ons gezamenlijke verhaal en de 
belofte ‘motor van een vaardige samenleving’.  Maak dus gebruik van 
de landelijke imago-campagnes, de productcampagnes van landelijke 
partners (mits passend in je eigen programmering) met oog voor de 
brede vulling van de 5 pijlers. 
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C.  Visualisatie en gebruik  
van huisstijl

In ons House of Brands verbinden we op ons inhoudelijke verhaal, onze 
ambities en onze brede rol en uiteenlopende functies. Onze huisstijl 
is en blijft daarnaast een belangrijk element in onze gezamenlijke 
herkenbaarheid, maar het is ‘fact of life’ en onvermijdbaar dat sommige 
bibliotheken hierin andere keuzes maken omdat dit beter aansluit bij 
hun lokale context.

In 2021 zullen we de landelijke huisstijl, met als uitgangpunt de 
aangescherpte merkpositionering en ons bredere merkverhaal, onder de 
loep nemen en verder verrijken met de herkenbaarheid van de 5 pijlers. 
Zodat we ons nieuwe verhaal en onze brede rol ook via deze weg voor 
iedereen nog herkenbaarder kunnen maken. 
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C. Wat kun je met deze merkstrategie  
als je niet de landelijke huisstijl gebruikt?
Sommige bibliotheken hebben een andere 
naam en huisstijl, maar zijn zeker ook 
onderdeel van de familie van bibliotheken. 
Binnen ons House of Brands vragen we je 
om - binnen je eigen context - maximaal 
aan te sluiten bij ons gezamenlijke verhaal 
en dit ook aan de buitenwereld te laten zien. 
Binnen je eigen huisstijl, naam en uitstraling 
maak je ons verhaal, onze ambities en de vijf 
pijlers maximaal zichtbaar. Alles met als doel 
om met elkaar voldoende eenheid te blijven 
uitstralen als gezamenlijke familie van merken, 
zowel richting stakeholders als naar het brede 
publiek. Alleen zo zorgen we ervoor dat we 
de kracht van de gezamenlijkheid optimaal 
gebruiken om onze ambities te realiseren.

Zo draag je bij aan ons House of Brands: 
• Draag ons gezamenlijke verhaal uit in jouw 

bibliotheek en al je communicatie. Laat onze 
belofte ‘motor van de vaardige samenleving’ 
maximaal zien. 

• Zorg, binnen je eigen huisstijl, voor 
herkenbaarheid van de brede rol en de  
5 pijlers van onze dienstverlening. 

• Richt je locaties in met oog voor de 
brede belofte die we doen en de grote 
maatschappelijke opgaven waar de 
bibliotheken voor staan.

• Zorg voor een link tussen je programmering  
en de 5 pijlers zodat onze belofte echt 
voelbaar invulling krijgt.
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D.  Selectie van passende 
producten, diensten en 
activiteiten

Elke bibliotheek kiest zijn eigen producten en diensten en maakt zijn 
eigen programmering, passend bij de lokale context, doelen en doel-
groepen. Om ons gezamenlijke verhaal en ambities in de volle breedte 
waar te maken, hebben we 5 pijlers gedefinieerd. Met als doel om onze 
rol als motor van de vaardige samenleving overal ten volle te laten zien, 
roepen we iedere bibliotheek op om deze pijlers te gebruiken bij het 
samenstellen de programmering. 
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D. Proposities zijn geen merken 
De lokale bibliotheken en de Online Bibliotheek vormen de leidende 
merken in ons gezamenlijke House of Brands. De programmering is 
ondersteunend hieraan. Producten en diensten zijn proposities waarmee 
je jullie eigen en onze gezamenlijke ambities, verhaal en merk invult. 
Vermijd daarom van producten en diensten aparte merken te maken 
met eigen logo’s en stijlen. Dit leidt tot te veel versnippering. Met als 
ongewenst gevolg: een afvlakking van het sterke paraplumerk dat we 
samen voeren/ons samen sterk maakt.

Op de volgende pagina’s staan 3 oplossingsrichtingen hoe je wel jullie 
producten, diensten, activiteiten of thema’s zodanig kunt profileren dat 
de bibliotheek altijd als merk zichtbaar blijft en zaken optellen tot ons 
gezamenlijke verhaal.

Lokale bibliotheek 
met merk  

De Bibliotheek

Lokale bibliotheek 
onder eigen  
merknaam

Online Bibliotheek 
als zelfstandig merk 

Ons House of Brands  

Producten en diensten vullen de 5 pijlers van onze dienstverlening maar zijn géén aparte merken

Motor van een  
vaardige  

samenleving
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D. Profileren producten, diensten en activiteiten
Oplossing 1: producten/diensten/activiteiten – 1 afzender

Organiseer je zelf activiteiten of bied je een nieuwe dienst aan, zorg dat de bibliotheek duidelijk 
de afzender is en gebruik je eigen huisstijl. Ook al is het een nieuwe en belangrijke activiteit. Kijk 
bijvoorbeeld naar het paradepaardje van radiozender 538, de Coen & Sander Show. Bij deze uiting 
is het heel duidelijk wie de afzender is. Of het voorbeeld van NPO Radio 2 met de Top 2000. Bijna 
een merk op zich. Toch communiceren zij hierover binnen de huisstijl van Radio 2 en laten ook 
duidelijk de afzender terugkomen.

de Bibliotheek   Motor van een vaardige samenleving 43/51



D. Profileren producten, diensten en activiteiten
Oplossing 2: producten/diensten/activiteiten – samen met een partner

Vaak bied je een dienst of activiteit aan in samenwerking met een andere organisatie. En dan? Ga 
je dan een nieuw logo of nieuwe huisstijl ontwerpen? Heeft dat zin? Doe dit alleen als het echt een 
structureel product is, je echt gelijkwaardig bent en er beiden tijd of geld in stopt. Maar dan nog 
zorg je er voor dat je eigen organisatie zichtbaar blijft. Burendag is een belangrijke activiteit voor 
het sterke merk DE in samenwerking met het Oranjefonds. Zij hebben een gecombineerde huis-
stijl (kleuren van beide organisaties) en een aparte website, maar nog steeds duidelijk met beide 
organisaties als afzender. Een ander voorbeeld is de (tijdelijke) samenwerking tussen Coca Cola en 
WWF. Beiden blijven duidelijk zichtbaar. 
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D. Profileren producten, diensten en activiteiten
Oplossing 3: producten/diensten/activiteiten – met verschillende partners

Ook dit is geen onbekend terrein in de branche. Als het een eenmalige activiteit is (zoals het 
voetbalvoorbeeld hierboven), kies dan altijd voor het duidelijk vermelden van de bibliotheek 
als mede-afzender, door het opnemen van het logo en/of in de vorm van een ‘mede mogelijk 
gemaakt’ vermelding. Slechts in langdurige samenwerkingsverbanden kan het een optie zijn om 
te kiezen voor een eigen huisstijl, maar zorg er dan wel voor dat je bibliotheeklogo goed zichtbaar 
blijft. Een mooi voorbeeld hiervan is de alliantie Rookvrije Generatie die is opgericht door drie 
goede doelen.
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Lokale bibliotheek kan ook  
een samenwerkingsverband zijn

D. Blijf ook je bibliotheek als merk neerzetten in 
samenwerkingsverbanden  

Lokaal is er steeds meer samenwerking tussen partners, wat  soms 
resulteert in gezamenlijke multifunctionele accommodaties of 
organisaties. Blijf ook in die gevallen goed nadenken wat dit ‘merk-
technisch’ betekent. Komt er alleen een nieuwe ‘naam boven de deur’ 
of gaan jullie echt investeren in het bouwen van een nieuw lokaal merk, 
met eigen associaties en een eigen uitstraling? 

Als je met je partners dezelfde visie deelt (het ‘hart’ in het House of 
Brands) dan kun je ook als samenwerkingsverband prima onderdeel 
zijn van ons House of Brands. Op die manier kan een samenwerking 
de brede rol als motor van een vaardige samenleving  juist stevig 
ondersteunen.
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E.  Aan de slag met  
internal branding

Mensen gaan ons nieuwe verhaal pas echt voelen als het 
tot uitdrukking komt in alles wat we doen. We roepen alle 
bibliotheken op om na te denken over ‘internal branding’. 
Hoe komen ons verhaal, onze ambities, onze pijlers en 
jouw merkkarakter tot leven in jullie bibliotheek? Het gaat 
hierbij om een breed palet aan zaken, zoals de producten en 
diensten die jullie bieden, de manier van communiceren, de 
inrichting van de locaties en het gedrag van medewerkers.  

Imago
Merk

positionering

Strategie
Systemen

Gedrag

Communicatie Design

Producten
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E.  Aanpak van  
internal branding

De basis voor internal branding wordt gevormd door ons verhaal, de 
ambities en 5 pijlers. Daarnaast maak je gebruik van het overkoepelend 
merkhuis van de Bibliotheek en het bijbehorende waardenkompas of 
jullie eigen aanscherping. 

Bepaal allereerst met elkaar waar jullie nu staan en wat je zou willen 
verbeteren qua merkbeleving in de bibliotheek. Wat is je doel, wanneer 
ben je tevreden? Bedenk een gefaseerde aanpak waarbij je het team 
echt meeneemt. Veel gebruikte fases zijn zoals hiernaast geschetst: 
Verklaren (collega’s begrijpen het waarom en wat), Laden (collega’s 
begrijpen wat dit voor hen betekent en zijn hier enthousiast over), 
Beleven (collega’s gaan en blijven ermee aan de slag) en Verankeren 
(het merkgevoel zit in alles wat we doen).

Merk als kompas

Merk is bekend

Merk hee� betekenis

Merk wordt geleefd

Merk zit in het systeem

0. Definiëren merkkompas

1. Verklaren van het merk

2. Laden in gedrag

3. Beleven in de praktijk

4. Verankeren in de organisatie
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E.  Aandachtspunten voor   
internal branding

1. Verwoord het ‘waarom’ en de ambitie voor internal branding kort en aansprekend zodat 
iedereen dezelfde boodschap geeft.

2. Bepaal op welke elementen van het ‘vliegwiel’ jullie je primair willen richten – spreidt het over 
de tijd: producten / diensten / programmering, processen, mensen / gedrag, inrichting etc.?

3. Bepaal hoe jullie het team gaan meenemen in het proces? Maak gebruik van fasen.
4. Bepaal hoe jullie dit traject intern gaan organiseren (projectteam / trekkers / ambassadeurs)?
5. Bepaal de rol van de leidinggevenden / hoe gaan jullie deze ondersteunen?
6. Maak een beknopt projectplan: activiteiten en timing.
7. Bepaal welke ondersteunende middelen je wilt inzetten – maak het aantrekkelijk om hiermee 

aan de slag te gaan.
8. Bepaal hoe je de voortgang wilt bewaken / meten – wanneer zijn jullie tevreden?
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