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WAAROM DEMOCRATIE EN DE BIBLIOTHEEK GOED SAMENGAAN

Online sessie – 18 mei 2021
Welke kansen liggen er voor de Bibliotheek als huiskamer van de democratie? En welke rol kan 
jij oppakken? René Cuperus van ‘Democratie in Actie’ neemt ons in vogelvlucht mee in actuele 
ontwikkelingen en waarom democratie en de Bibliotheek goed samengaan.  
Met waardevolle bijdrage van Bibliotheek Deventer over ophalen in de stad en het vervolg van 
hun Deventer Denkt Mee-traject.

DE BIBLIOTHEEK ALS HUISKAMER VAN DEMOCRATIE EN BURGERSCHAP

Online sessie - 3 juni 2021
Grote groepen komen niet of nauwelijks meer met elkaar in contact, leven in een eigen 
bubbel of voelen zich niet gehoord. Willeke Slingerland van het lectoraat Weerbare 
Democratie aan de Saxion werkt aan actief burgerschap en ziet veel kansen voor de 
Bibliotheek als plek van ontmoeting en dialoog. Samen met haar collega Detlef  
Wagenaar vertelt ze hoe je als Bibliotheek een waardevolle bijdrage kan leveren.  
Ook delen Bibliotheek Hengelo en Enschede hun ervaringen rondom programmeren met 
burgers in het programma ‘Agenda van de Stad’.

AAN DE SLAG! CREATIEF PROGRAMMEREN RONDOM DEMOCRATIE

In Deventer - 17 juni 2021 
incl. ticket voor Het Grootste Kennisfestival, lunch en meet & greet met Lucas de Man
Beleef het zelf! Speciaal voor jou hebben Rijnbrink en Het Grootste Kennisfestival de handen ineen 
geslagen zodat jij zelf een Expeditie Democratie kan ervaren. Start de dag met de interactieve theater-
show ‘In Search of Democracy 3.0’ van Lucas de Man en ontmoet op de productenmarkt meer clubs 
met creatief aanbod. Doe inspiratie op en plan een vervolg bij jou in de Bibliotheek!

VERGROOT JE IMPACT: PLANNEN MET PARTNERS

Online sessie - 7 september 2021
De beste plannen maak je samen. Veel bibliotheken werken al samen met gemeente, 
diverse fondsen of lokale initiatieven. Maar hoe doen Provincie Gelderland en  
Overijssel dat? Poem ter Mors (namens de provincie Overijssel) en Mayke de Cock 
(namens de provincie Gelderland) delen hun kennis en ervaring rondom democratie 
en burgerschap: hoe geven zij hun samenwerking vorm? Welke kansen zien zij (nog 
meer) voor de Bibliotheek? Vergroot samen de impact van je programma.  
Met nuttige praktijkinformatie van de Bibliotheek Gelderland Zuid over het 
Democratiefestival en de samenwerking met betrokken partners.

AAN DE SLAG
MET DEMOCRATIE
GEEF EEN IMPULS AAN JOUW PLANNEN! 
diverse sprekers | praktijkvoorbeelden | interactief | inspirerend

 
Democratie en de Bibliotheek: een duidelijke 
match? Zeker weten!  
 
Denk aan fake news, polarisatie en de opkomst 
van burgerinitiatieven: allemaal hebben ze 
invloed op onze democratie. De Bibliotheek, die 
middenin de samenleving staat, kan een  
verbindende rol spelen. 
 
In navolging op onze inspiratiegids gaan we in 
een aantal on- en offline bijeenkomsten aan de 
slag met democratie in de Bibliotheek. Sluit aan 
bij onze Expeditie Democratie, laat je inspireren 
en bouw samen aan een concreet programmaplan 
voor jouw Bibliotheek!

WIL JIJ HIERBIJ ZIJN?  
Meer weten over onze Expeditie Democratie of wil je 
zelf ook meedoen? Lees meer en meld je direct aan! 

https://www.rijnbrink.nl/images/Inspiratiegids_-_programmeren_rond_democratie_DEF_klein.pdf
https://www.rijnbrink.nl/campus/programma-details/1281-expeditie-democratie

