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Voorbeelden van projecten Burgerparticipatie bij 

Bibliotheken 
 

 
 

Duurzaam Alkmaar https://www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar  

In de bibliotheek van Alkmaar houdt een groep burgers zich bezig met duurzaamheid binnen de 

gemeente. Ze wisselen tips uit over het opwekken van duurzame energie, het besparen van energie 

en in stand houden van een duurzame gemeente. Burgers en de bibliotheek gaan in gesprek over 

deze thema’s.  

 

Leeszaal Rotterdam West http://www.leeszaalrotterdamwest.nl/   

Na het verdwijnen van de buurtbibliotheek zette een aantal bewoners van een wijk in Rotterdam 

zelf een bibliotheek op. Er is geen leessysteem en geen index, maar mensen gebruiken de leeszaal 

wel als een bibliotheek: om te lezen en elkaar te ontmoeten. 

  

Kennismakerij in Tilburg http://www.bibliotheekmb.nl/dekennismakerij-spz.html  

De bibliotheek in Tilburg experimenteert met de betekenis van de bibliotheek en betrekt daar haar 

omgeving bij. De collectie staat niet meer centraal in het nieuwe ontwerp, maar ondersteunt de 

mensen die haar programma en omgeving invullen.  

 

Participatieproject Arnhem De Laar http://spectrumelan.nl/wp-

content/uploads/2016/01/artikelen-Participatieproject-SectrumRijnbrink-de-Laar.pdf  

In dit Arnhemse project van onder andere Rijnbrink en Spectrum gaan mensen uit de wijk aan de 

slag binnen het bedrijf, waar ze onder begeleiding nuttig en ‘echt’ werk verrichten. Op deze wijze 

doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op.  

 

Wikipedia in de Openbare Bibliotheek https://www.kb.nl/ob/collecties/collectie-nederland-

context-en-cocreatie/wikipedia-in-de-openbare-bibliotheek  

Wikipedia en de Openbare Bibliotheken zijn op zoek naar cultureel erfgoed in Nederlandse 

gemeenten. Zij roepen iedereen woonachtig in Nederland op bij te dragen aan het zo compleet 

mogelijk maken van de collectie. 

 

Boekspots http://www.rbzout.nl/collectie/boekspots.html  

Op initiatief van de Bibliotheken, worden de boekspots geplaatst op verschillende publieke plekken. 

Er zijn weinig regels; boeken worden anoniem gedeeld, en als je wil mag je een leeservaring 

achterlaten, je boek terugbrengen, doorgeven, of ruilen. Ook kun je zelf aan de collectie bijdragen. 

 

’t Denk-Gelag in Dalfsen https://www.bibliotheekdalfsen.nl/images/Flyer_t_Denk-Gelag.pdf  

In Dalfsen zijn de Franse salons teruggekeerd. Mensen komen hier bij elkaar om te discussiëren over 

actuele onderwerpen. De onderwerpen kunnen door iedereen worden aangedragen en iedereen mag 

meepraten. 

In deze notitie geven wij je een aantal voorbeelden waarop 

Bibliotheken in het land inwoners betrekken en waarbij inwoners zelf 

het voortouw hebben genomen. Deze voorbeelden variëren in de mate 

waarin burgers dan wel beroepskrachten het initiatief nemen. Deze 

notitie en de voorbeelden hebben de bedoeling om jou te inspireren: 

wat kunnen we samen met inwoners doen?  

 

 

https://www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar
http://www.leeszaalrotterdamwest.nl/
http://www.bibliotheekmb.nl/dekennismakerij-spz.html
http://spectrumelan.nl/wp-content/uploads/2016/01/artikelen-Participatieproject-SectrumRijnbrink-de-Laar.pdf
http://spectrumelan.nl/wp-content/uploads/2016/01/artikelen-Participatieproject-SectrumRijnbrink-de-Laar.pdf
https://www.kb.nl/ob/collecties/collectie-nederland-context-en-cocreatie/wikipedia-in-de-openbare-bibliotheek
https://www.kb.nl/ob/collecties/collectie-nederland-context-en-cocreatie/wikipedia-in-de-openbare-bibliotheek
http://www.rbzout.nl/collectie/boekspots.html
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/images/Flyer_t_Denk-Gelag.pdf


Instrument bij ‘Burgers mee aan Zet’ Fase 1: Visie ontwikkelen  
 

 

Dit instrument is ontwikkeld in samenwerking met Spectrum.  2 
 

 

Kinderzwerfboeken http://kinderzwerfboek.nl/  

De boeken met een sticker van de kinderzwerfboeken hebben geen eigen thuis, maar worden 

achtergelaten op verschillende plekken. Je kunt digitaal uitzoeken wat anderen van het boek vinden 

en waar het boek eerder was. Zo kan het boek heel Nederland rondzwerven! 

 

Mensenbibliotheek http://mensenbieb.nl/  

Boeken hebben andere kaften en inhoud, net als mensen. Altijd al eens met een ‘Moslima’, ‘homo’ 

of ‘dakloze’ willen praten? Op brede titels kun je bij de mensenbibliotheek een gesprek lenen: een 

‘levend boek’. Het gaat om mensen met een bijzondere achtergrond, met wie je anders misschien 

niet zo snel in gesprek zou raken.  

 

i-workspace http://www.iworkspace.nl/   

Soms stranden goede ideeën door een gebrek aan motivatie, netwerk of financiële ondersteuning. 

Bij i-workspace worden goede ideeën ondersteund met feedback, om nieuwe middelen aan te boren 

of een netwerk aan te spreken. 

 

Dementheek  http://www.dementheek.nl/home/?p=1  

De bibliotheek als plek waar mensen met geheugenproblemen en hun netwerk advies kunnen krijgen 

over geheugenproblemen en dementie. Daarnaast biedt de Dementheek ook praktische 

ondersteuning bijvoorbeeld door het geven van tips, uitlenen van geheugenspellen, verhuren van 

tandemfietsen of het geven van een cursus ‘levensboeken maken’. 

 

NMGN Doet! in Nijmegen 

https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/burgerparticipatie/burgerparticipatie-

maatschappelijke-initiatieven/nmgn-doet!.aspx  

NMGN Doet! uit Nijmegen is een voorbeeld van hoe mensen kunnen worden geïnspireerd om samen 

actie te ondernemen. Het hoeft niet moeilijk te zijn, maar samen kunnen we altijd meer dan 

alleen. 

 

Verhalengroep http://www.noordhollandvertelt.nl/de-praktijk.php  

Verhalengroepen zijn groepen van pakweg acht mensen die verhalen uit het leven met elkaar delen. 

Zo’n groep komt periodiek bijeen en wisselt verhalen uit het leven uit, vaak rondom thema’s. De 

bibliotheek is een mooie plek waar deze vertelgroepen bij elkaar kunnen komen.  
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