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Ambitie

De bibliotheek biedt een

vrij toegankelijke plek om 

te ontmoeten en te zijn

(third place).
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belangrijke (fysieke en
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Ambitie

De bibliotheek is de spil

in het lokale en regionale

maatschappelijk netwerk

rond zelfredzaamheid en 

informeel/non-formeel

leren.





Maatschappelijk educatieve bieb

Moderne gebruikerservaring

Drijvende kracht achter innovatie en virtuele vestiging

Zelf aan het stuur

Open platform: samenhang met andere applicaties

Eigen website



Virtuele Vestiging WAAS

Klassieke uitleenfunctie

Niet mobile-first/verouderd

Gericht op 'peloton'

Trage ontwikkelcycli

Gesloten omgeving

Maatschappelijk edu bieb

Moderne gebruikerservaring

Digitaal innoveren

Zelf aan het stuur

Open platform: API
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Website

InwonersAanbod Consumptie

Website-model

Aanbodgericht



Platform
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Inwoners
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Bouw, Meet, Leer 
proces
Continu leren en groeien



3 Horizons naar de toekomst

Optimaliseren en innoveren

Horizon 1
➔ verbetering, uitbreiding, variaties

Horizon 2
➔ volgende generatie diensten en producten 

voor de bestaande markt

Horizon 3
➔ nieuwe categorie diensten voor nieuwe markten 

(we zien in Horizon 1 al voortekenen)
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Horizon 1: het fundament (‘21/’22)

• De contouren van platte website naar interactief platform worden 
zichtbaar

• Veel ‘leven lang leren’ content wordt gevoed door inwoners en 
partners

• De gebruikerservaring is frictie loos

• Op basis van data optimaliseren we, vaak samen met bezoekers, 
ons aanbod, communicatie kanalen, processen en relaties

• Het platform wordt door meerdere bibliotheken early majority
gebruikt



Horizon 2: de kenniscommunity (‘23-’25)

• De virtuele vestiging biedt op een privacy-vriendelijke manier voor 
allerlei segmenten gepersonaliseerde inspiratie.

• Een online leerplatform is benaderbaar achter een inlog.

• Inwoners en partners produceren content/activiteiten, de 
bibliotheek is de spil in het netwerk rond zelfredzaamheid en 
informeel leren.

• Bezoeker hebben 24/7 de beleving dat ze bij een volwaardige 
bibliotheek op online bezoek zijn.



Horizon 3: de online third space

• De virtuele vestiging is de slimme digitale assistent die inwoners op 
maat helpt bij persoonlijke ontwikkeling.

• Het onderscheidend vermogen is dat deze assistent privacy 
betrouwbaar is, geïntegreerd is in de fysieke bibliotheek en ook 
voor (lokale) partners is te integreren

• De crowd waarborgt de open standaarden, transparantie, 
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid

• Alle toegevoegde waarden zorgen dat medio horizon 3 bijna 50% 
van alle inwoners lid is van de bibliotheek





#meedoen?


