
  

Uitnodiging voor online symposium over The Third Space  

27 mei 2021 | 09.30 – 14.30 
 

 

Op 27 mei 2021, van 9.30 tot 14.30 uur organiseren bibliotheek Lek en IJssel, bibliotheek Hoogeveen, 

FlevoMeer Bibliotheken, bibliotheek Kennemerwaard, dbieb, DOK Delft, De Nieuwe Kolk (DNK) en 

the Alignment House het online Third Space symposium. Dit project is mogelijk gemaakt door 

Stichting PICA. Je bent van harte uitgenodigd!  

 

De afgelopen maanden zijn zeven openbare bibliotheken in ons land bezig geweest inzichten te 

verzamelen over hoe de openbare bibliotheek een communitybased hybride social learning platform 

kan worden. Een plek die mensen, kennis en organisaties met elkaar verbindt rond thema’s die 

spelen in de samenleving.  

 

Tijdens het symposium delen wij graag met het bibliotheeknetwerk, de partners van de bibliotheek, 

experts betrokken bij The Third Space en alle overige geïnteresseerden tot welke inzichten we zijn 

gekomen en geven graag een doorkijkje hoe een Third Space eruit zou kunnen zien.  

 

In een expertpanel zullen deskundigen vanuit verschillende invalshoeken hun visie met je delen. 

Daarnaast maken we graag van de gelegenheid gebruik om tijdens het symposium de denkkracht en 

ervaring van de deelnemers te benutten door samen een stap verder te komen in dit gedachtengoed.  

 

Programma 

09.30 – 09.45    opening 

  

09.45 – 10.30    aanleiding, aanpak en oogst The Third Space 

  

10.30 – 11.00    Expertpanel: reflectie en bespreking stellingen met publiek  

  

11.00 – 11.15    pauze 

  

11.15 – 12.00    breakoutsessies ronde 1 – doelgroepen (ontwerpsessie aan de hand van oogst The 

Third Space) parallel: 



                A) ontdekkers 

                B) medioren 

                C) senioren 

  

12.00 – 13.00    lunchpauze: tijdens lunchpauze “Winkel van Sinkel” à hop-on-hop-off bij sessies 

biebpartners, marktpartijen, en experts 

  

13.00 – 13.45    breakoutsessie ronde 2 – strategie (voortbouwen op oogst Third Space) parallel: 

                A) impact Third Space op de bibliotheekorganisatie 

                B) schaalbaarheid van Third Space 

  

13.45 – 14.15    wrap-up: indrukken van deelnemers 

  

14.15 – 14.30    afsluiting:  

·         Hoofdlijnen vandaag 

·         Vervolg 

·         Call to action 

 

Doe je mee? Deelname is kosteloos. Meld je aan door een mailtje te sturen naar: 

r.dehaan@alignmenthouse.nl. 

 

Neem je graag iemand mee? Geen probleem! Stuur gerust deze uitnodiging door naar collega’s en 

andere geïnteresseerden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is de The Third Space? 

The Third Space is een initiatief van openbare bibliotheken De Nieuwe Kolk, Kennemerwaard, Lek & 

IJssel, FlevoMeer Bibliotheken, dbieb, DOK Delft, Hoogeveen en The Alignment House en wordt 

gefinancierd met subsidie van Stichting PICA. The Third Space wil een nieuwe context van handelen 

bieden voor de bibliotheekfunctie.  

 

De Nederlandse bibliotheekwet WSOB (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen) beschrijft 

de vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek. Deze kernfuncties moeten allen bijdragen aan de 

‘persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene 

publiek’.  

 

Bij de invoering van de WSOB leverde de Commissie Cohen het rapport ‘Bibliotheek van de 

toekomst, Knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ op (januari 2014). De visie van dit rapport 

werd en wordt breed gedragen. Essentie van de transitieopgave is die van collectie naar connectie. In 

het rapport staat:  

  

“De bibliotheek is er voor wie meer wil en ontwikkelt zich tot een platform voor social learning waar 

mensen, ondersteund en gestimuleerd door de beschikbare hulpmiddelen, kunnen samenwerken en 

studeren. Bezoekers van de bibliotheek komen kennis halen én kennis brengen.”  

  

Tevens is te lezen hoe openbare bibliotheken zich moeten ontwikkelen in het fysieke en online 

domein:  

 

”Beide domeinen zullen niet los van elkaar maar aanvullend op elkaar moeten functioneren: de 

digitale bibliotheek vormt een aanvulling op de fysieke en omgekeerd. Beide versterken en verrijken 

elkaar en in beide domeinen wordt men uitgenodigd tot gebruik van de ander. Met zo’n 

geïntegreerde benadering biedt de bibliotheek een rijkere ervaring en beleving voor de bezoeker.”  

 

Deze periode vraagt ook om een hybride platformfunctie voor de bibliotheken: een platform waarbij, 

afhankelijk van de behoeften van de doelgroep, fysiek en online naadloos in elkaar overlopen. Juist 

om zichtbaarheid en maatschappelijke relevantie te tonen. Deze doorontwikkeling zit hem in de 

platformfunctie voor social learning. Een geïntegreerde omgeving van het online en fysieke domein 

waarbij gebruikers/bezoekers kennis kunnen halen en brengen en daarin optimaal gefaciliteerd 



worden. Wij hebben dit ‘The Third Space’ genoemd, als hybride doorvertaling van de welbekende 

Third Place.  

 

De kerngroep van bibliotheken en the Alignment House hebben deze handschoen opgepakt en zijn 

begonnen aan een verkennend onderzoek naar hoe een social learning platform voor de openbare 

bibliotheek eruit zou moeten zien. Wij doen dit op een OF/BY/FOR-ALL wijze, namelijk samen met de 

eindgebruiker. Tijdens het symposium delen we graag de reis tot nu toe, en denken we met jullie 

verder.  

 

 

The Third Space is een initiatief van: 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 

 


