
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wat is de Talentenkwekerij?  
De Talentkwekerij begeleidt kinderen (en hun opvoeders) naar hun passie! De Talentkwekerij is 
een programma dat de bibliotheek lokaal in positie brengt op het gebied van 
talentontwikkeling. De bibliotheek werkt vanuit haar kernopgave “ontwikkeling & educatie” 
samen met partners in het sociaal en cultureel domein om kinderen hun talent te laten 
(her)ontdekken op cognitief, sportief en creatief vlak.  
 
De Talentkwekerij is een doorlopend programma voor kinderen en opvoeders dat draait om het belang 
van het hebben van een passie en hobby’s die daarbij passen. De bibliotheek als laagdrempelige plek 
en vindplaats van opvoeders en kinderen creëert samen met haar partners (bijvoorbeeld CKV, 
Sportbedrijf, Welzijn, verenigingen) een plek om deze passies te verkennen. In de bieb ontdekken de 
kinderen wat hun stad allemaal te bieden heeft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast organiseren de partners bijeenkomsten voor de kinderen waarin zij op ontdekkingstocht 
gaan langs een breed pallet aan activiteiten en hobby’s. Van snorkelen tot beauty, van vloggen tot 
creatief schrijven, van street art tot saxofoon spelen, van straatvoetbal tot koken. Ook worden er 
lezingen en activiteiten georganiseerd over opvoeding en talentontwikkeling voor opvoeders. De 
ambitie is om een avontuur vol ontdekkingen en memorabele momenten neer te zetten. 

Fysieke laagdrempelige plek waar 
partners zichtbaar zijn: 
  

• Spannende plek met de 
nieuwste hobby’s 

• Etalage en 
uitprobeerplek voor het 
aanbod van lokale 

partners  

Lokale fysieke plek 

Actuele en relevante selectie van 
uitleenmaterialen: 
  

• Leen alles in de bieb 
over de nieuwste 
hobby’s 

• Materialen en boeken 
voor kinderen (van 
selfiesticks tot 
schilderezel) 

• Voorlichting en 
informatie voor 
opvoeders 

  

Collectie 

Activiteiten aansluitend op de 
behoeften: 

  
• Activiteiten en events 

voor kinderen 
• Groot event met > 8 

workshops 
• Lezingen voor ouders 

over ontwikkeling van 
het kind 

  

Programmering 



Waarom de Talentenkwekerij? 
Veel kinderen tussen 9 en 12 jaar stoppen met hun hobby/sport/vereniging. Dit is vaak ook het 
moment dat zij naar de middelbare school gaan. Het stoppen met deze bezigheden heeft invloed op 
hun verdere ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat jongeren rond deze leeftijd sociale vaardigheden en 
weerbaarheid ontwikkelen als zij hun talenten kunnen ontwikkelen in de vorm van een sport of hobby.  
 
De bibliotheek kan samen met lokale partijen zoals sportverenigingen, cultuurbedrijven, zorg- en 
welzijn een impuls geven aan talentontwikkeling door het aanbod van partners en zichzelf in de 
schijnwerpers te zetten. De Talentenkwekerij verstevigt de positie van de bibliotheek als spil in het 
lokale netwerk en als partner die een laagdrempelig platform voor ontwikkeling en educatie biedt. De 
Talentenkwekerij geeft de bibliotheek de kans om eigen aanbod en programmering aan de doelgroep 
onder de aandacht te brengen en verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van cognitieve 
activiteiten zoals creatief schrijven en 21st century skills.  

Pilots in Lelystad  
De Talentenkwekerij is in 2017 inmiddels 3 keer succesvol georganiseerd in Lelystad onder de naam 
‘Krachtpatsers!’. Deze samenwerking tussen Flevomeer Bibliotheken, Welzijn Lelystad, het 
sportbedrijf Lelystad en cultuurbedrijf de Kubus heeft met deze eerste bijeenkomst 150 kinderen 
bereikt! Deze bijeenkomsten met 14 workshops werden door de deelnemers gemiddeld beoordeeld 
met een 8,9. Bovendien was dit een opstap naar een meer intensieve samenwerking. In juni 2017 is 1 
miljoen euro door het VSB fonds gegund aan Lelykracht waar Krachtpatsers onderdeel vanuit maakt!  
 
Wat bieden wij?  
Door middel van een pilot verkennen we met u en potentiele partners wat er nodig is om 
Talentkwekerij te realiseren in uw stad of regio. 
 
Dit betekent: 

 We begeleiden de alliantievorming om samen met u en lokaal relevante partners het programma 
neer te zetten en te bouwen aan een duurzaam netwerk. 

 We ondersteunen het proces om lokaal duurzame financiering tot stand te brengen.  

 Wij leveren een format en programmaformule dat we samen met u afstemmen op uw bibliotheek, 
uw doelgroepen en uw regio. 

 Wij stellen u in staat om dit succesvol uit te voeren door ondersteuning te bieden met een 
marketingplan, promotiemateriaal, draaiboek, infrastructuur en randprogrammering. Samen met 
uw medewerkers werken we toe naar een kwalitatief hoogwaardige programmering en 
succesvolle uitvoering. 

Het proces en uw inzet 
Wij nodigen u uit om samen met ons een pilot te organiseren om dit programma doore te ontwikkelen 
tot een format dat landelijk door bibliotheken gebruikt kan worden. We bieden dit aan als een 
partnership: door een gezamenlijke tijdsinvestering en regelen van financiering. Ten eerste 
organiseren we een alliantiesessie om samen met uw lokale partners het programma op te zetten, 
maar ook draagvlak en financiering te realiseren. Vrijblijvend leiden wij dit gesprek. Vervolgens zullen 
we een besluit nemen om de pilot te starten. Van u vragen we capaciteit om het programma lokaal 
mogelijk te maken en te implementeren. Bij voldoende financiering gaat het programma van start! 
 
Vliegwiel voor innovatie 
De Talentkwekerij is een van de pilotprogramma’s die NBD Biblion en The Alignment House op dit 
moment ontwikkelen in samenwerking met een aantal bibliotheken. Het programma draagt bij aan het 
‘vliegwiel voor innovatie’ en faciliteert bibliotheken door heel Nederland om lokaal beter in positie te 
komen en hun maatschappelijke relevantie verder te vergroten.  
 
Meer informatie? 
Contactpersoon: Sander Limonard 
E s.limonard@alignmenthouse.nl 
T 0618457533 


