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VEEL LEESPLEZIER!
Dit is een speciale editie van DURF!Dichterbij, het symposiumnummer van
Samen Slimmer.
DURF! is het e-zine voor bibliotheken en andere ondernemende organisaties die een
stap verder willen. We verzamelen vernieuwende praktijken, sprekers en thema’s om
onze volgers uit te dagen en te inspireren.
Stuur een mail aan durf@cubiss.nl en je ontvangt DURF! automatisch & gratis in je
mailbox. Op de hoogte blijven? Volg @DURFzine op Twitter

DURF! is een interactief magazine in pdf. De interactiviteit komt
het beste tot zijn recht als deze pdf gelezen wordt op een laptop
of computer. Voor het lezen van deze pdf op een iPad, raden we
de app GoodReader aan.

mede mogelijk gemaakt door

DURF! is met zorg samengesteld. Mochten er toch fouten in zijn
geslopen, laat het ons dan alsjeblieft weten via E: durf@cubiss.nl. |→|
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Marianne Hermans , hoofdredacteur DURF!

Samen Slimmer: ruimte voor vernieuwing
We hoeven je niet te vertellen dat tijden veranderen. De samenleving kantelt en
bestaande structuren staan op knappen. Oude waarden verdwijnen en samen
proberen we functies opnieuw te definiëren. De kwartiermaker voorop..!
Kwartiermakers scheppen de ruimte waarin sociale innovaties mogelijk worden.
Of het nou binnen het onderwijs is, de zorg, overheden, kunst & cultuur of in de
bibliotheeksector. Kwartiermakers zijn ondernemende types, ze programmeren,
discussiëren en creëren. Ze geven richting in veranderende tijden en delen deze
drive met collega’s uit andere organisaties. Ze laten zien hoe ze samen, over de
grenzen van hun organisaties heen, ruimte voor vernieuwing creëren.
Samen slimmer!
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Wat is het fijn om in zo’n omgeving te werken en te leren. Mensen
komen van ver en het onderwerp en de sprekers spreken mensen erg
aan. Het is inspirerend en zet aan tot denken. Je kunt hier proeven,
testen, praten, achteroverleunen, loungen….en dus zelf invulling
geven aan je dag
Wat mij het meest is bijgebleven van de lezing van
Lankes is dat hij zegt dat je bij jezelf moet blijven.
Zoals Gandhi zei; ‘wees de verandering die je zelf
wilt zien’. Toon voorbeeldgedrag. Daar sta ik zelf
ook achter.
Natuurlijk ben je er daarmee nog niet. Als je zelf
gezellig doet, is niet de hele wereld gezellig. Maar
het maakt jezelf wel sterker en het vergroot je
geloofwaardigheid. Je enthousiasmeert mensen om
mee te doen.

dagvoorzitter

Richard Engelfriet

Het voorbeeldgedrag dat ik zelf wil tonen is; houd het simpel. Dat predik ik
ook. Geen disclaimer, geen missie, visie. Een visie moet blijken uit je daden
en niet uit een regeltje dat je kunt terugvinden op een website.

Samen Simpel
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Zo simpel kan het zijn | → |

De informatieprofessional als kwartiermaker
Als voorzitter van de KNVI, de landelijke
vereniging van informatieprofessionals kent Michel
Wesseling de bibliotheekwereld als geen ander.
Toen wij Michel uitnodigden om Samen Slimmer
en de KNVI-masterclass van David Lankes te
combineren in Tilburg, zag hij direct de voordelen
van deze locatie. Hij was niet de enige: ‘This is the
coolest space I have ever worked in!’ riep Lankes
tijdens zijn keynote.
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De bibliothecaris geeft meerwaarde
aan het proces van het vinden en
verwerken van informatie. Hij heeft
immers een veel betere kennis van
het zoekproces, van bronnen die de
gemiddelde lezer niet kent en van de
gebruikers en hun behoeften.

‘De veranderende rol
van bibliotheken
gaat iedereen aan’
‘De veranderende rol van bibliotheken gaat
iedereen aan. David Lankes geeft ons de handvatten
om buiten ons gangbare denkraam te treden en
met nieuwe ideeën de politiek, de bevolking, de
hoogleraren en colleges van bestuur te bewerken.
LOSLATEN
Amerika biedt met zijn vele bibliotheken volop
inspiratie. Lankes’ Atlas of new librarianship staat
bol van de ideeën hoe je de bibliotheek midden in
de gemeenschap plaatst. Tijdens de masterclass
merkte ik weer hoe betrokken mensen zijn bij
hun vak. Lankes weet hun enthousiasme aan te
wakkeren maar doet dat met de nodige realiteitszin.
Zodat mensen denken ‘oké, dat kan ik zelf ook gaan
doen.’ Maar om met nieuwe dingen te beginnen
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moet je stoppen met het oude, en durf je dat? Bij elk
veranderproces is loslaten de moeilijkste stap.
Bij informatieprofessionals groeit het besef dat we
een taak hebben in het veilig stellen van informatie.
Vroeger kon je ervan uitgaan dat niemand wist
wat je zat te lezen in de bibliotheek. Met de komst
van grote spelers zoals Amazon, Google staat die
vrijheid onder druk. De ethische kant van ons vak
wordt belangrijker, het bewaken van vrij verkeer
van informatie.
De diversiteit binnen het informatievak is enorm,
van archivarissen tot ICT’ers. De explosieve
toename van technologie in ons leven verandert
alles, maar de mens blijft de belangrijkste schakel.

De bibliothecaris zit op het snijvlak van techniek
en mens. De KNVI wil niet focussen op verschillen
maar de overeenkomsten benadrukken, mensen van
elkaar laten leren. En bibliotheken zijn overal, van
het Europees Parlement tot de Tweede Kamer.
OVER DE KNVI
Behalve de masterclass en lezing organiseren
we een groots jaarcongres, en studiereizen naar
New York, België of Berlijn. Op verschillende
plaatsen in het land houden we InfoBattles die de
gezelligheid van een pub-quiz combineren met
kennisuitwisseling. Onze afdelingen organiseren
onder meer kijkjes in elkaars keuken,
een Prissma-academy en informatiemiddagen.

KNVI Congres | → |
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WORKSHOp
Transmediaal
		 met je verhaal
Oude en nieuwe media
smelten samen
Lezer! Kijker! Jíj bent aan zet! Hier is een verhaal,
het ontrolt zich via verschillende kanalen en
jij bepaalt zelf hoe ver je down the rabbit hole
wilt gaan. Immersie noemen we dat, volledige
onderdompeling in een verhaal. Soms lukt dat met
een goed boek, een echt goede film. Voeg je daar
nog wat augmented of virtual reality aan toe dan
waan je jezelf temidden van het strijdtoneel, de
arena, of het vluchtelingenkamp.

De deelnemers van de workshop gaan zelf aan
de slag met Pipi Langkous. Tip: ga op zoek naar
de gaten in het verhaal waarop je als lezer geen
antwoord krijgt, en probeer die uit te diepen.
Het levert nieuwe verhalen op rondom virtueel
schatzoeken, fact checking ‘hoe til je een paard?’
en opvoeden tot deugniet.
Tip van Maaike:
Feuten
Het verhaal gaat over een aantal eerstejaars
studenten dat bij een studentenvereniging zit. Wist
je dat er écht een studentenvereniging is opgericht
naar aanleiding van die serie? Kijkers konden zich
aanmelden en via een online platform meedoen aan
een ontgroeningsritueel. Via Facebook is er contact
met de personages.
Maaike Rijnders is Lecturer Future Studies en
Lecturer Transmedia Storytelling aan de Fontys
Academy for Creative Industries.

Het leek zo’n heerlijk passieve bezigheid, genieten
van verhalen. Iemand heeft het voor je bedacht en
jij vult hier en daar de lege plekken met je eigen
fantasie. Met transmedia storytelling is dat anders.
Je stapt direct in het verhaal waaraan je actief,
springend van kanaal naar kanaal, kunt deelnemen.
Je volgt je favoriete personages via sociale media,
bedenkt er een stukje verhaal bij of ontwerpt een
kledinglijn die je vervolgens terugziet in de serie,
zoals bij The Hungergames (http://capitolcouture.
pn/).
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Feuten | → |

Fontys ACI | → |

We praten met Anneroos Goosen, programmamaker voor de Kennismakerij die nu een jaar bestaat.
Tijdens de European Social Innovation Week (ESIW) is de Kennismakerij een drukbezochte plek. Social innovation
betekent samen maatschappelijke meerwaarde creëren, experimenteren met nieuwe werkvormen. Dat past bij
de missie van de Kennismakerij om op een nieuwe manier ‘bibliotheek te bedrijven’. Bibliotheken zijn gewend
om een programma vóór de stad te bedenken, vaak voor een klein en select publiek. . Vroeger was dat veelal
voor een klein en select publiek, en daar wilden wij verandering in brengen. Dichter bij de zaken die spelen in
de stad, bij de Tilburgers.

Kwartiertje kennis maken met…

Anneroos Goosen
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Het is best moeilijk om
de gewone Tilburger te
bereiken. We merken
wel dat mensen
komen binnenlopen
uit nieuwsgierigheid
en die spreken we
dan aan. Zo hebben
we verhalen en
beelden van oudspoormedewerkers
samengebracht in een
interactieve website
en een expositie over
de Spoorzone. De
oud-medewerkers
zijn aanwezig bij de
expositie. We hebben
deze mensen letterlijk
in onze collectie
opgenomen.
De bibliotheek als
bindmiddel voor
stadsverhalen is
één ding. Hoe je
deze films, expo’s,
websites vervolgens
weer opneemt in
je collectie is een
nieuwe uitdaging. In
Brabant hebben we
de KennisCloud waar

KennisCloud | → |

fysieke bijeenkomsten
een online vervolg
krijgen en andersom.
De geek borrel waar
mensen hun prototype
presenteren aan een
zaal vol technologische
amateur-experts die
elkaar gaan helpen
zoals ze voorheen
vooral op internetfora
deden. Via de
KennisCloud brengen
we groepen samen
die anders nooit naar
elkaars borrels of
bijeenkomsten gaan.
De meerwaarde zit
in de verbinding die
we leggen tussen
netwerken. Anders
kunnen mensen net zo
goed elders een zaaltje
huren. Wij willen dat
mensen open staan
voor vernieuwing. Onze
ambitie is om heel
Tilburg te bereiken,
dat is emancipatie van
de burger op een heel
basaal niveau.

Of dat ook in de
bibliotheek oude stijl
kan? Tja. Lankes zegt
‘de mensen maken de
ruimte’. Dat we kunnen
experimenteren met
de Kennismakerij heeft
ook te maken met de
geplande verhuizing
van de bibliotheek.
Nú is de tijd om je
af te vragen hoe de
bibliotheek eruit moet
zien als je ook in de
toekomst de stad wil
dienen. Letterlijk en
figuurlijk hebben we nu
de ruimte.
Tip van Anneroos:
Out of the Bieb
De tentoonstelling
‘Out of the Bieb’ opent
op 1 oktober in De
Kennismakerij. Vijf
kunstenaars(duo’s)
presenteren hun
onorthodoxe ideeën
en onverwachte
invalshoeken rond de
Bibliotheek van de
toekomst, in beelden
van overal ter wereld.

Out of the bieb | → |

“Mijn zoontjes van vijf
en zeven spelen samen,
naast elkaar zittend
in de echte wereld, in
de virtuele wereld van
Minecraft. Juist het
sociale aspect vinden
ze leuk in deze virtuele
wereld. En dat alles
kan.”

Vivian van Gaal is
Hoofd Educatie &
Publieksparticipatie bij
expositieruimte MU:
kunst, design, mode,
architectuur en nieuwe
media.

WORKSHOp
Tussen kunst
		en klaslokaal

Pencil vs Pixel is een
samenwerking tussen
MU, SintLucas en
Studio KNOL.

Tussen kunst en klaslokaal

“SintLucas studenten
leerden leren met een
flexibele houding en
nieuwe technieken.
Dat kost erg veel
energie. Ze kunnen niet
zomaar weten hoe iets
werkt. Dat moeten ze
onderzoeken en voelen.”

“Je gaat nadenken
over je ledematen.
Normaal gebruik je
ze altijd dan denk je
er niet over na.”
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Hoe ziet onderwijs eruit in een volledig virtuele wereld? Pencil vs Pixel
scherpt het bewustzijn over de snelle ontwikkelingen in het onderwijs. Als
ruimtelijk ontwerp en experiment in één ontwierp Studio KNOL vier fasen in een
transformerend klaslokaal: van compleet analoog tot volledig virtueel. In twee
maanden tijd doorliepen 25 studenten van Sint Lucas deze fasen door gebruik
te maken van tools en en inrichting die wekelijks werd aangepast. Een groep
studenten ging van start in een standaard klaslokaal zonder enige vorm van
technologie, terwijl de andere groep de omgekeerde route aflegde en begon in
een virtuele werkelijkheid.
Wat doet zo’n experiment met de deelnemers? Tijdens de workshop op Samen
Slimmer probeerden we het experiment in het heel klein na te bootsen. Het
valt niet mee om eigen regels op te stellen, om een ruimte te verkennen waarin
je onzichtbaar kunt verdwalen en waarin je geen gebruik kunt maken van je
vertrouwde lichaamsfuncties. Zo leerden studenten gaandeweg de theorie van
conditional design (voorwaarden-scheppend ontwerpen). En vooral leerden ze
om te gaan met het onbekende, met een onvoorspelbare toekomst.
Verrassend genoeg blijkt de analoge manier van lesgeven helemaal niet
achterhaald te zijn. Zowel in de meest analoge fase als in de meest virtuele fase
gaven de studenten aan dat ze geen essentiële tools misten om hun vak te leren.
Dat pleit voor een goede mix tussen leren met je lijf en digitaal leren. Omarm
nieuwe technologie. Maar wel met echte armen.

Verslag Studio KNOL | → |

Achter de schermen | → |

Wat

verwachtje

Verslag van de masterclass
van David Lankes
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dan?!

Welke

acties geven

		ze eraan?
David Lankes geeft geen
inspiratie, zegt hij, zijn publiek
inspireert zichzelf. De boodschap
is helder - je moet een eigen idee
hebben, een standpunt innemen
om van betekenis te zijn.
Het idee om boeken op een
plank te zetten die voor iedereen
beschikbaar te stellen, was ooit
revolutionair. Het gaat er nu veel
meer om wat de bibliothecaris
ermee doet. En voor wie.

Wat zetten ze
in

beweging?

Woorden als klant, gebruiker en consument zijn
taboe. Er gaat geen verbinding van uit. Hoe creëren
we gemeenschappelijke waarde? In hoeverre zijn
we bereid om onze privacy op te geven voor een
klein stukje gemak? Het zijn serieuze vragen waar
Lankes aan raakt. Jij bent zelf de community en
de community ben jij. Een voorbeeld - als je van
Harvard afstudeert zijn de eerste vijf jaar van
je loopbaan gebaseerd op de reputatie van die
universiteit. Maar in de 10 tot 20 jaar daarna is de
reputatie van de universiteit vooral gebaseerd op
jouw ontwikkeling. Zo draagt zowel de mens als het
instituut bij aan de community.
De missie van de bibliothecaris is om de
maatschappij te verbeteren door te werken aan
kenniscreatie in hun communities. Een missie
die voor meer beroepsgroepen opgaat - leraren,
uitgevers, ook Google zou ermee uit de voeten
kunnen - maar het zet de bibliothecaris volgens
Lankes wel midden in het kennisdomein en het
schept een maatschappelijke verplichting.
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Expect more | → |

Het gebouw is altijd het belangrijkste geweest,
tot nu toe. Wat doet een bibliothecaris? Die werkt
in een bibliotheek. Dat perspectief is aan het
kantelen. Het gaat niet om het aantal bezoekers,
het aantal uitleningen of leden. Wat doen mensen
ermee? Welke acties geven ze eraan? Wat zetten
ze in beweging? Als je kennis overdraagt, als je
in de kennis-business zit, dan moet je praten met
mensen. Ga naar buiten, zoek het contact, blijf niet
hangen in dat gebouw.
Kenniscreatie is het stokpaardje van Lankes. Verwar
dat niet met leren, ook al lijkt het er wel op. Maar
leren doe je ook alleen en kenniscreatie is een
gezamenlijk proces. En met het beschikbaar stellen
van boeken ben je er dus niet. Dat wil niet zeggen
dat je van al die stapels boeken af moet, het gaat
er om wat je er mee doet. Het gesprek dat je voert
is belangrijk. Dat gesprek moet dan wel gevoerd
worden op basis van vertrouwen.

WORKSHOp
in contact met
jongerencultuur

Pedagoog, onderzoeker en
lerarenopleider Pedro de
Bruyckere is verbonden aan
de Arteveldehogeschool
in Gent. Hij blogt, spreekt
en schrijft over jongeren
en populaire cultuur, over
onderwijsvernieuwing en
meer. In zijn nieuwe boek
‘Ik was 10 in 2015’ kijkt hij
samen met Bert Smits naar
de belangrijkste tendensen
die van invloed zijn op de
jeugd. Te verschijnen in
oktober 2015.

Gebruik je netwerk
Hoe kun je omgaan met de informatie die je overal om de oren slaat en daaruit
filteren wat voor jou van belang is? Door je te verbinden met mensen die een
passie hebben, met freaks en geeks, die je exact kunnen vertellen wat te kopen,
te bekijken, te lezen en wat vooral niet.
Connectivisme is het woord voor deze manier van denken over kennis: weten
wáár en hoe je kennis haalt is belangrijker dan alles zelf in huis hebben.
Daarom is je netwerk van onschatbaar belang. Dat zulks ook opgaat voor
jongeren, laat Pedro De Bruyckere de deelnemers ondervinden met een
experiment: We zitten opgesloten en staan voor de uitdaging om binnen een uur
driehonderd kinderboeken bijeen te brengen voor een voorleesproject. Geen
telefoon, wel een pc, en een enorme tijdsdruk. Wat te doen? Oproepjes via
twitter, en aan bekenden: breng ons een boek! Ha, zegt Pedro, de studenten die
ik deze uitdaging gaf, pakten dat anders aan. Zij activeerden hun netwerk door
mensen te vragen mee te denken over de oplossing, er een gedeeld probleem van
te maken.
De crux is om de beste connecties te zoeken, door inzet van sociale media. In
het experiment dat Pedro met zijn studenten deed kwam de oproep binnen een
uur op de radio.
Tip van Pedro: danah boyd, It’s complicated. The social lives of
networked teens
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The social lives of networked teens | → |

Pedro de Bruyckere | → |

Lessen
van

Lankes

A library is a safe place to access dangerous ideas
Librarianship is about making a difference, not about efficiency

Innovation in baseball started by one person who got bored

Heb je een boodschap te verkondigen?
Pak het groots aan, zal David Lankes
gedacht hebben. Nieuw boek? Nieuwe
campagne? Dan meteen maar een
wereldtournee. We spraken David Lankes
op Samen Slimmer en wisten geen enkele
slimme vraag te bedenken. Gelukkig
zat de zaal vol enthousiast twitterende
meedenkers. Om gehoor te geven aan de
oproep van Richard Engelfriet (houd het
simpel!) hebben we Lankes’ lessen
in enkele quotes gevat.
Tip: Hans van Duijnhoven van de NOBB schreef een
uitgebreid verslag
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A 3D printer in a library is a tool that helps in the learning process only if it’s relevant

Throwing random information at people doesn’t make them smarter.

‘How can I help you?’ is very close to ‘what’s wrong with you?’

Recorded knowledge is a lie too
Learning starts through conversations

NOBB | → |

Van de tap...
Verbinding maken in je netwerk, hoe doe je dat? Tap eens uit een ander
vaatje. In de horeca doen ze dit al eeuwenlang. Neem onze horecaheld Bob
van Wieren, die achter de tap stond in de Koepelhal. Heel slim gebruikt hij
zijn kennis over speciaalbieren om de connectie te maken, het gesprek aan
te gaan. Ook al ben je geen bierdrinker…Bob vertelt, biedt aan & proeven
kan geen kwaad. Toch? Inspiratie voor je eigen aanpak?

Bruggenb(r)ouwers
Neem speciaalbier als voorbeeld. En in
dit geval de bieren van de Antwerpse
Bouwcompagnie die op tap stonden.
Inspiratie, een verhaal en vervolgens
je doelgroep bereiken. Eigenaar en
brouwer Johan van Dyck (Antwerpse
Brouwcompagnie) maakt verbindingen die
zelfs een oceaan overbruggen:
“De Red Star Line is niet alleen een stuk
Antwerpse en Belgische geschiedenis,
het is vooral een inspirerend verhaal over
moed, doorzetting en durf van de vele
landverhuizers. Miljoenen mensen vertrokken
vanuit Antwerpen naar een nieuw leven in
Amerika. De Red Star Line vormde de brug
tussen België en de VS. Deze landverhuizers
bouwden met hun kennis en harde werk een
nieuw continent. Het inspireerde ons tot
de creatie van een volledig nieuw bier, dat
- net als de Red Star Line - een brug slaat
tussen België en de VS. Een bierbrug, die
de Belgische brouw traditie combineert met
Amerikaanse Craftbeer invloeden”, aldus
Johan.

3 TIPS OMLIMMER
SAMEN S EN
TE WERK

Samen slimmer in verbinding
3 TIPS OM SAMEN SLIMMER TE WERKEN
1. Gebruik je netwerk en werk samen
2. Zoek contact en laat je verrassen
3. Denk in wisselwerking en hou het simpel
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Vertalen we dit naar het programma
van Samen Slimmer, dan kon je deze
handvatten terugvinden in de lezingen en
workshops. Kwartiermakers zijn tenslotte
bruggenbouwers!

Horecaheld | → |

Wil je gebruik maken van ons netwerk | → |

Het E-magazine DURF!
voortaan automatisch
ontvangen?

Colofon
DURF! is een initiatief van het BNB-project Stimuleren Innovatie en Ondernemerschap,
o.l.v. Rutger van den Assem. De uitvoering is in handen van Cubiss.
Redactie & Coördinatie: Marianne Hermans
Ontwerp en realisatie: Ontwerpbureau Het Dok, Breda.
Met dank aan: David Lankes, Michel Wesseling, Anneroos Goosen, Richard Engelfriet, Maaike Rijnders,
Vivian van Gaal, Studio KNOL, Pedro de Bruyckere, Selma Coppoolse, Marjan Middelkoop,
Iris van den Boezem, Mirjan Albers, Lonneke Jans, Rutger van den Assem, Boudewijn van der Lecq
en alle anderen die ons samen slimmer maakten!

Stuur een mail naar
durf@cubiss.nl. |→| .

mede mogelijk gemaakt door
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