Communities bouwen
Waarom en hoe?
De Bibliotheek is een onmisbare voorziening in
een moderne samenleving. Een plek waar iedereen
welkom is en zich kan ontwikkelen. Zij kiest steeds
meer een centrale positie in de lokale gemeenschap.
Door niet alleen voor, maar ook samen met de
gemeenschap kennis te ontwikkelen en te delen kan
de bibliotheek nog meer van toegevoegde waarde
zijn. Met relevant aanbod dat aansluit op wat er
lokaal leeft weet de Community Library mensen aan
zich te binden.

Verschillende fasen bij het bouwen van communities gaan
gepaard met verschillende vragen:

2.

1.
Hoe zet je de eerste stap (zowel
binnen als buiten de Bibliotheek)?
Hoe benader je de lokale gemeenschap en ga je samen aan de slag?

Hoe vergroten we ons bereik en
gaan we duurzame relaties aan?
Hoe verbind je groepen aan de
bibliotheek? Hoe krijg je ook de
(rest van je) organisatie mee?

3.
Hoe kunnen we doorontwikkelen?
Hoe borgen we het gedachtegoed
van de Community Library binnen
de gehele organisatie en in alles
wat we doen?

Bouwstenen Communityvorming
Wat is er nodig om te bouwen aan communities? Hier vind je de belangrijkste bouwstenen om een
Community Library te kunnen vormen. Hoe scoort jouw Bibliotheek op ieder van deze bouwstenen?

Strategie en Ambitie

Wat is het?
“De Community Library is een bibliotheek die mede
wordt vormgegeven door een (deel van) de lokale
gemeenschap. Deze bibliotheek draait niet (alleen)
om collectie, maar ook om de kennis en kunde van
de mensen in de gemeenschap. Ontmoeting en
ontwikkeling van de gemeenschap staan centraal.
De community librarian creëert en faciliteert
conversatie, dialoog en uitwisseling zodat nieuwe
kennis kan ontstaan. Hij of zij verrijkt, verbindt,
ondersteunt, verspreidt en activeert het gesprek
tussen burgers en in de community.”

De ambitie om met communities te
werken dient verankerd te worden
binnen de strategische kaders, zoals
missie, visie en meerjarenstrategie,
van de bibliotheek.

Aan de slag met comunityvorming? Wij
helpen je graag! Rijnbrink ondersteunt bij de
transitie van de interne organisatie naar een
Community Library en bij het werken met
communities.
We gaan graag met je in gesprek om te kijken
hoe jouw bibliotheek ervoor staat, waar
jullie heen willen en welke uitdagingen
jullie daarbij onderweg tegenkomen.
Onze meetlat:
Aan de hand van onze meetlat kijken we
hoe jouw bibliotheek scoort op ieder van de
bouwstenen. Bij iedere bouwsteen kunnen
we passend advies en ondersteuning bieden.
Zo vinden we een oplossing voor jouw vraag.
Mogelijkheden:

Intervisie

kennisdeling

Cultuur en Leiderschap

Kennis en Competenties

Het gedachtegoed dient in het DNA
van de organisatie geworteld te zijn.
Iedereen, van directie tot frontoffice,
omarmt het en draagt het uit.

Een Community Library is
een nieuwe werkwijze die andere
competenties en vaardigheden
vraagt.

opleidingen

inspiratie

projectondersteuning

Communicatie en Samenwerking
Hoe word je een Community Library?
De Community Library is relevant voor en sluit aan
bij de behoeftes van haar omgeving. Afhankelijk
van de lokale gemeenschap ziet dit er voor iedere
bibliotheek anders uit. Elke bibliotheek, groot of
klein, stad of dorp, kent daarbij eigen uitdagingen om
uiteindelijk een succesvolle Community Library te
worden.

Rijnbrink helpt!

Een goede interne samenwerking
is een voorwaarde voor succesvol
samenwerken met externe partners en
communities. (Interne) Communicatie is
hierin erg belangrijk.

Gebouw en middelen
Voor een succesvolle transformatie is
het goed om te weten binnen
welke kaders en met welke middelen
je werkt, maar belangrijk is zeker ook
de bereidheid van de organisatie en
medewerkers om tijd, middelen en
capaciteit te investeren wanneer de
gemeenschap hierom vraagt.

Alles is maatwerk

Meer weten?
Neem contact op met
jeroen.degraeve@rijnbrink.nl
of elisabeth.rullens@rijnbrink.nl

