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Gelukkig bleek uit de statistieken dat dit wel het geval is. 
Bekend is dat op dergelijke platforms 70% van de deel-
nemers alleen komt halen (de ‘lurkers’), 20% af en toe 
reageert of plaatst en 10% echt actief brengt. 

Open de deuren waar mogelijk en hou het alleen besloten waar nodig of gewenst
Als moderator heb ik biebtobieb ontzettend zien groeien: 
wij zijn van pakweg 800 naar bijna 4000 deelnemers 
gegaan en het aantal blijft stijgen. Het platform begon ooit 
met voormalige gebruikers van het Gelderse Biebkracht 
en de Brabantse online ‘projectruimte’. Dit was een 
bewuste keuze, want we wilden gewoon beginnen en door-
ontwikkelen op basis van gebruikerservaringen. Met de 
wijsheid van nu misschien toch geen gelukkige keuze. 
Er kwam veel kritiek dat alles achter een inlog zat en 
daardoor van open kennisdeling geen sprake was. 
Veel mensen kwamen een keer kijken, maakten een 

account en haakten meteen weer af. Toen we later in de 
doorontwikkeling wel voor een open voorkant zorgden, 
was het lastig deze afhakers terug te winnen. 

‘Niet alleen voor ‘de retail’, ook voor samenwerken en 
netwerken geldt dat clicks ’n bricks elkaar versterken.’
Uit de werkpraktijk van de Brabantse Netwerkbibliotheek 
wisten we het al: er gebeurt in een virtueel systeem niets 
anders dan in de werkelijkheid. Als er geen drang tot 
delen is tussen mensen, gebeurt er niets in het systeem. 
De combinatie met fysieke bijeenkomsten is dan ook 
succesvol gebleken. In de aanloop er naartoe, maar zeker 
ook achteraf met het delen van presentaties en ervaringen. 
Tijdens het Bibliotheekcongres in 2015 zetten we een 
volgende stap door live te modereren op biebtobieb! 

Actieve en succesvolle kennisdeling ontstaat niet vanzelf. 
Mensen moeten het doen. Dat lukt pas als deelnemers het 
delen van kennis als onderdeel van de dagelijkse werk-
praktijk gaan beschouwen. Het helpt als organisaties dit 
ook omarmen en als iedere provincie een moderator heeft. 
Enthousiaste voorlopers kunnen anderen meenemen en 
stimuleren tot actieve deelname aan biebtobieb. Want met 
alle haken en ogen die, net als aan andere, ook aan dit 
platform zitten, is het goed om één duidelijke branche-
overstijgende plek te hebben tegen versnippering en 
 voor kennisdeling en innovatie. 

IN DE PRAKTIJK 

Voor Brabant heeft de open groep Brabantse Netwerk
bibliotheek de functie overgenomen van de website 
www.bnbibliotheek.nl die medio 2015 opgeheven is. 
Deze groep heeft momenteel 617 deelnemers. Als moderator 
deel ik hier belangrijke zaken uit het land, publiceer ik 
projectupdates en er wordt ook actief bijgedragen door 
andere deelnemers. Deze groep fungeert als een portal 
voor de Brabantse bibliotheekmedewerkers en staat in 
de top 10 van meest gebruikte groepen in 2015.

In aanloop naar de HackaLOD 2015, die georganiseerd 
werd door Cubiss en de Koninklijke Bibliotheek, werd een 
besloten groep in het leven geroepen voor de onderlinge 
communicatie en om samen te werken aan documenten. 
Ook enkele externe partijen namen deel aan deze groep. 
Deze groep werd zeer intensief gebruikt in de 
voorbereiding van dit evenement. Alle deelnemers 
waren hierin actief met plaatsen en reageren en 
het samenwerken. Dit werd als positief ervaren. 

Bibliotheek De Meierij gebruikt een besloten groep als 
intranet voor de organisatie. De groep wordt actief gebruikt: 
Deelnemers plaatsen er berichten over allerhande werk
gerelateerde zaken, zoals activiteiten en projecten, er wordt 
managementinformatie gedeeld en er is ook plaats voor 
persoonlijke zaken. Doordat deelnemers hierdoor al op 
biebtobieb zijn is de kans groot dat ze ook in aanraking 
komen met het nieuws uit andere groepen.

En daar kom ik om de hoek kijken. Als moderator, 
afgevaardigd uit Noord-Brabant, ben ik actief aanwezig op 
het platform. Een moderator jaagt aan, enthousiasmeert, 
verbindt, tilt op, rondt af, redigeert en waardeert. Ik fungeer 
als een spin in het web, ben op de hoogte van wat er speelt 
en help deelnemers op weg. In de praktijk betekent dit dat ik 
berichten plaats over nieuws uit het netwerk, berichten deel 
- bijvoorbeeld over landelijke ontwikkelingen -, deelnemers 
attendeer op voor hen interessante content, deelnemers 
verzoek hun kennis te delen, deelnemers help met vragen 
over de functionaliteiten van biebtobieb, reageer op
berichten, berichten waardeer, deelnemers verzoek hun 
profiel te vullen en groepsbeheerders adviseer over de 
verschillende manieren om met groepen om te gaan.

‘Een netwerk ontstaat bottom-up’
Of ik de deelnemers dan bij het handje moet nemen? 
Nou, juist niet eigenlijk. Ik faciliteer, maar de deelnemers 
maken zélf het platform. Binnen Brabant was de afspraak 
dat alle projecten biebtobieb gingen inzetten; met een 
besloten groep voor onderling overleg en samenwerken en 
met een open groep voor communicatie met de achterban. 
Dat dit van ‘bovenaf’ werd opgelegd zorgde voor hakken in 
het zand. Groepen werden wel aangemaakt, maar lang niet 
allemaal actief gebruikt. De mensen die wel voortvarend aan 
de gang gingen, werden teleurgesteld in het uitblijven van 
reacties. Zij hadden het gevoel dat het erg bij zenden bleef 
en vroegen zich af of mensen wel zagen wat er gebeurde. 
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Bij de start van het digitaal 

kennis- en innovatieplatform voor de 
bibliotheeksector ‘biebtobieb’ begin 

2013 zeiden we het al: het draait om 
de mensen, niet om het systeem. 
Het bouwen van een technische 

omgeving is één ding. Maar hoe zorg 
je vervolgens dat het gaat léven?
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