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Dit conceptboek is ontwikkeld voor Cubiss en is een 
onderdeel van de scriptie “hoe zie jij het?”
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HET SLAPENDE CONCEPT
HET ONTWAKENDE CONCEPT
HET LEVENDE CONCEPT
OOGPUNT DEBATAVOND
DESIGNMAP
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AANLEIDING
Bibliotheken hebben vijf wettelijke functies en een daarvan is het organiseren van debat en ontmoeting. Echter 
blijkt dat hier in vele bibliotheken nog weinig mee wordt gedaan. Dit concept is dan ook gecreëerd om mensen 
met elkaar in gesprek te laten gaan over lastige onderwerpen, zoals de vluchtelingendiscussie of de zwarte pieten 
discussie. 

Tijdens de ontwikkeling van het concept is gefocust op de doelgroep millennials (geboren tussen 1980 en 2000).  
Uit onderzoek blijkt namelijk dat millennials erg maatschappelijk betrokken zijn en de wereld een betere plaats 
willen maken. Ook al is het concept ontwikkelt met het oog op millennials, is het concept natuurlijk uiteindelijk 
voor iedereen.

UITLEG opbouw CONCEPT
Het concept in dit conceptboek is ontwikkeld vanuit de theorie uit de boeken Conceptdenken: van slapend naar 
leven en Concept Code: How to Create meaningful concepts, beide van Gaby Crucq-Toffolo en Sanne Knitel. Volgens 
deze theorie bestaat een concept uit drie delen, namelijk:
 Het slapende concept
 Het slapende concept is de kern van het concept, oftewel: een visie en een missie. 
 Het ontwakende concept
 Het ontwakende concept draait vooral om het zichtbaar maken van de visie. Onder het ontwakende concept  
 valt dan ook de naam, de oneliner, het logo en concreet de kernwaarden.
 Het levende concept
 Het levende concept zijn alle conceptdragers die worden ingezet, deze zijn: het product/de dienst, de    
 communicatie, het netwerk, de organisatie en de fysieke omgeving. Per concept zijn er meerdere levende   
 concepten mogelijk.
De visie wordt dus van binnen naar buiten uitgevoerd.

Het hebben van een waarom achter een concept, een visie, een missie en kernwaarden, helpt met het communiceren 
naar de buitenwereld. Hierdoor ontstaat één duidelijk verhaal binnen alles, wat zich dan laat zien in elke vorm van 
een conceptdrager (het levende concept). Zo kan er bij een creatie van een nieuw levend concept gekeken worden 
of het wel echt aansluit bij het al bestaande concept. Sluit het aan bij de visie, de missie en de kernwaarden? Dan 
kan het onder hetzelfde concept worden uitgevoerd  .
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HET SLAPENDE CONCEPT
Het slapende concept is de kern van het concept, oftewel: een visie en een missie.

De visie luidt:

"Oogpunt gelooft dat inzicht creëren in andere perspectieven, de samenleving dichter 
bij elkaar brengt."

De missie luidt:

"Begrip creëren in de samenleving door met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar 
te luisteren."

HET ONTWAKENDE CONCEPT
Het ontwakende concept draait vooral om het zichtbaar maken van de visie. Onder het ontwakende concept valt 
dan ook de naam, de oneliner, het logo en concreet de kernwaarden

Zoals op de voorkant van het conceptboek al te zien is, is de naam van het concept Oogpunt en de slogan Hoe zie 
jij het?.  Het logo, de naam en de slogan zijn ook nog te zien in de afbeelding hieronder/naast. 

De kernwaarden van het concept zijn: verbinding, diversiteit, kennis, openheid en gemak. De uitleg hiervan is te 
vinden op de volgende pagina. 
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Verbinding
Deze kernwaarde komt voort uit de visie waar het gaat over de samenleving dichter tot elkaar brengen. Daarnaast 
is verbinding voor de doelgroep ook belangrijk.

Diversiteit
Deze kernwaarde komt ook voort uit de visie, namelijk de andere perspectieven. Andere perspectieven betekent 
verschillende perspectieven, wat diversiteit betekend. Daarnaast is diversiteit momenteel ook een belangrijke 
maatschappelijke ontwikkeling.

Kennis
De kernwaarde kennis komt voort uit het inzicht creëren. Door inzicht te creëren in andere perspectieven, krijgen 
mensen kennis over verschillende perspectieven. Daarnaast komt de waarde kennis overheen met de wettelijke 
functie van de bibliotheek om lezen te bevorderen en mensen kennis te laten maken met literatuur.

Openheid
Openheid is belangrijk voor het concept, omdat mensen zich namelijk moeten opstellen om zowel te vertellen over 
hun eigen perspectief, als te luisteren en leren over het andere perspectief. Ook kwam er uit interviews met de 
doelgroep dat openheid als een belangrijke waarde wordt gezien.

Gemak
Deze kernwaarden komt niet letterlijk uit de visie of missie, maar het is wel belangrijk voor het concept. Voor de 
doelgroep is gemak namelijk erg belangrijk en wanneer er met gemak geen rekening wordt gehouden, sluit het 
concept minder goed aan bij de doelgroep.

HET levende concept
Het levende concept van Oogpunt kan bij elke bibliotheek worden ingezet en gaat hand in hand met een met een 
debatavond.

Zoals luidt in de visie van Oogpunt, draait het concept allemaal om het andere perspectief. Er zal een stellage 
worden gemaakt zoals in de afbeeldingen onder op de pagina te zien is. In deze stellage wordt een rechthoekig gat 
gemaakt, waardoor er een digibord van de bibliotheek achter de stellage kan staan. Deze stellage wordt op maat 
gemaakt per bibliotheek. Op de stellage staat ook meer informatie over Oogpunt, met de website er bij. De uitleg 

Hoe zie jij het?

oogpunt oogpunt

Oogpunt draait allemaal om het andere perspectief. Wij 
geloven dat inzicht creëren in andere perspectieven, de 
samenleving dichter tot elkaar brengt. Eens per maand 
houden wij een debatavond waar jij mee kan praten over 
jouw perspectief. Een avond waar diversiteit, verbinding 
en openheid centraal staat. Het gaat hierbij om echt naar 
elkaar te luisteren, te horen wat de ander te zeggen heeft 

en ooen ook zelf gehoord worden. 

Meer weten? Kijk op 
www.oogpunt.bieb.nl 

Tegen voor

hier staat de stelling waarop gestemd kan worden
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Op het beeldscherm staat bovenin een stelling. Een voorbeeld van een landelijke stelling is "Zwarte piet moet blijven.", 
maar er kunnen ook lokale stellingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de bibliotheek in Eindhoven "Eindhoven 
Airport moet uitbreiden.". Op het beeldscherm worden filmpjes afgespeeld van maximaal tien seconden, waarin 
iemand over zijn of haar perspectief vertelt over de stelling die erboven staat. Deze filmpjes worden automatisch 
afgespeeld met geluid, waardoor mensen getriggerd kunnen worden door uitspraken en kunnen blijven kijken en 
luisteren. Om en om zal er een filmpje worden afgespeeld van iemand die voor is en tegen is. Daarnaast zullen deze 
filmpjes ook ondertiteling hebben, zodat doven, slechthorende en mensen die de Nederlandse taal nog wat minder 
beheersen qua luisteren ook stil kunnen blijven staan. 

Door middel van (oplichtende) knoppen op de stellage, die verbonden zijn met het digibord, kunnen mensen voor 
(groen) of tegen (rood) stemmen op de stelling. Wanneer iemand voor stemt, zullen er argumenten tegen de stelling 
in beeld komen en wanneer iemand tegen stemt, zullen er argumenten voor de stelling in beeld komen. Dit is te 
zien in de afbeeldingen op de pagina hiernaast. Wanneer iemand tegen stemt krijgt de stemmer het scherm met 
de rode balk en wanneer iemand voor stemt, krijgt de stemmer het scherm met de groene balk. Deze voor- en 
tegenargumenten zijn geschreven in een aantal kopjes en zijn met extra informatie te vinden op de Oogpunt 
website. Door de argumenten in beeld te laten komen, wordt de stemmer direct geconfronteerd met het andere 
perspectief. Daarnaast zal de stemmer ook direct worden uitgenodigd worden voor het Oogpunt debatavond. De 
stemmer kan zich aanmelden voor de debatavond door middel van een knop op het scherm, en kan hier zijn of haar 
e-mail opgeven om een mailtje te krijgen als herinnering voor het evenement, met ook meer informatie over het 
evenement. Deze debatavonden hebben dezelfde stelling als het concept en vinden ongeveer een keer per maand 
plaats, afhankelijk van hoe lang de stelling wordt gebruikt. Per stelling, vind er een debatavond plaats. 

Zoals te zien op de afbeelding op pagina 9,  is de uitslag van het stemmen onderin het scherm te zien zijn, door 
middel van de kleur van de balk. Daarnaast kan deze uitslag ook worden gebruikt bij de debatavond, om te laten 
zien hoe mensen uit de omgeving over de stelling denken.

Na de voor- en tegenargumenten zal het beeldscherm na een minuut niet aangeraakt te zijn, terugspringen op de  
filmpjes.

Tip:
Zet het levende concept ook eens ergens anders neer dan in 
de bibliotheek zelf, om andere mensen aan te trekken. 
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oogpunt debatavond
Zoals in bij het levende concept besproken, vind er ook maandelijks een Oogpunt debatavond plaatst. Het Oogpunt 
debatavond kan worden vormgegeven door de bibliotheek zelf, maar vanuit de visie, missie en kernwaarden van 
Oogpunt is hier ook een format voor ontwikkeld. 

Het Oogpunt debat is in de vorm van een Lagerhuisdebat, waardoor iedereen kan mee praten en aan de beurt kan 
komen door op te staan. Hier is een ervaren debatleider voor nodig, die zorgt dat iedereen aan de beurt kan komen 
en die er voor zorgt dat het niet chaotisch wordt. Daarnaast heeft het Lagerhuisdebat ook nog als voordeel dat het 
door de snelle tempo voor grappige momenten zorgt. Dit houdt het debat luchtig. 

Tijdens het debat zullen er ook twee sprekers zijn. Een iemand die voor de stelling is en een iemand die tegen 
de stelling is. Belangrijk voor deze sprekers is dat de sprekers veel van het onderwerp afweten, en hierdoor ook 
voor kennis kunnen zorgen bij de mensen in het publiek. Daarnaast is het van belang dat de sprekers heel kort 
hun verhaal kunnen doen, er staat per spreker namelijk maar vijf minuten. Door het kort te houden is het voor het 
publiek weinig om naar te luisteren, waardoor afleiding en rumoer minder snel voorkomt. 

Een belangrijk onderdeel van Oogpunt is dat mensen van mening mogen veranderen, zo ook bij het debat. Het is 
van belang dat mensen de kans krijgen om van kant te wisselen tijdens het debat. Nadat beide sprekers hebben 
gesproken krijgen mensen de kans om van kant te wisselen, maar het moet mogelijk zijn tijdens het gehele debat.

Debattips:
• Het kan ook leuk zijn 
om een kleine markt bij de 
debatavond te maken, hierdoor 
kunnen mensen van te voren en 
naderhand nog meer kennis op 
doen van het onderwerp. Ook 
geeft het de mogelijkheid om 
met elkaar in gesprek te gaan, 
los van het debat.

• Een tolk aanwezig voor 
slechthorende en/of doven. 
Hiervoor kan gecommuniceerd 
worden over dat slechthorende 
en/of doven zich kunnen 
aanmelden en er dan ook een 
tolk wordt geregeld. 

De volgorde van het Oogpunt debat is:

Opening
Vijf minuten, met ook de uitslag van het stemmen op de stelling via de stellage. 

Debat
Tien minuten.

Spreker 1
Vijf minuten.

Spreker 2
Vijf minuten.

Mensen de kans geven om te verplaatsen
Vijf minuten.

Debat
Vijftien tot twintig minuten.

Wanneer er strak aan de planning wordt gehouden zal de debatavond uiteindelijk 
45 minuten duren. De korte duur van het debat is goed, omdat ook mensen met 
weinig tijd dan makkelijker het debat kunnen bezoeken.
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DESIGN MAP
Op de pagina hiernaast is de designmap van Oogpunt te zien. De design map wordt gebruikt om te laten zien hoe 
de vormgeving van het concept werkt.

Logo
Het logo kan gebruikt worden in het geel, zwart of wit op geel. Het logo mag overigens wel gebruikt worden zonder 
de naam en slogan.

Lettertypes
Het lettertype BEBAS NEUE wordt gebruikt voor kopjes en titels, het lettertype Sheep Sans wordt gebruikt voor de 
rest van de tekst.

Vormen
Er worden vanuit het concept drie vormen gebruikt: driehoeken, vierkanten en hoekige lijnen.

Kleuren
Aan de linkerkant van de designmap staan de kleurcodes van de gebruikte kleuren. De kleuren rood en groen 
worden qua vormgeving alleen gebruikt in het levende concept, maar kan bij het Oogpunt debatavond ook gebruikt 
worden om bijvoorbeeld plaatsen aan te geven. De rode en groene kleur blijven uit de rest van de vormgeving. 
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Inzicht creëren in andere perspectieven brengt de samenleving dichter tot elkaar. 


