2. CONTENTDOSSIER PRIVACY

Doelgroep: alle inwoners van een gemeente
Kernopgaven: ontmoeting & debat, ontwikkeling & educatie,
kennis & informatie

1. GEHEUGENKABINET

Doelgroep: naasten en mantelzorgers van mensen met dementie
Kernopgaven: ontmoeting & debat, kennis & informatie
Het Geheugenkabinet bevat een selectie materialen die ondersteuning
biedt bij het contact leggen met- en het activeren van- patiënten met
Alzheimer of dementie. Zo wordt het voor familieleden en begeleiders
makkelijker om in contact te komen met hun naasten.

Bibliotheken spelen met hun programmering steeds meer in
op actuele maatschappelijke thema’s, maar veel organisaties
worstelen met de vraag hoe men daarnaast bezoekers kan
boeien en binden met een relevant, betrouwbaar en actueel
informatieoverzicht van het onderwerp.
In verschillende pilots rondom Privacy, Mantelzorg en Dementie
ontwikkelen we content waarmee de bibliotheek de bezoeker
wegwijs kan maken en informeren over een bepaald thema,
maar ook bezoekers kan werven voor hun programmering.
Het eerste contentdossier dat we – in samenwerking met
bibliotheek AanZet – succesvol hebben ontwikkeld is Privacy.

Het Geheugenkabinet met materialen staat nu bij de OBA in
Amsterdam, deze zomer ontwikkelen we ondersteunende programmering
voor de gebruikers van het Geheugenkabinet. Denk aan bijeenkomsten
over dementie en het delen van ervaringen. Ook onderzoeken we het
uitbreiden van materialen (bijv. met muziek).

Thema: dementie, mantelzorg

Thema: privacy, veiligheid

Bibliotheek:
OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)

Bibliotheek:
Bibliotheek Amstelland,
Bibliotheek AanZet

Mogelijke partners:
VVT instellingen (verpleging, verzorging
thuiszorg), gemeenten, zorgverzekeraars

Heeft u interesse in de pilots voor
contentprogramma’s?
Laat dit ons dan weten via
innovatie@nbdbiblion.nl

3. HEEL NEDERLAND STOPT

Doelgroep: alle inwoners van een gemeente
Kernopgaven: ontmoeting & debat, kennis & informatie
Heel Nederland Stopt is de aftrap voor een gezondere gemeente
en de bibliotheek als plek voor lifestyle en gezondheidsinformatie.
De stoppen-met-roken-cursus is een onderdeel van een laagdrempelig programma over een gezonde lifestyle met relevante collectie,
bijeenkomsten, online content en lezingen.
Community-vorming is een krachtig instrument. Samen durven en
kunnen mensen meer.

Thema: gezondheid
Bibliotheek:
Bibliotheek Nieuwegein
Mogelijke partners: gemeente, welzijn,
werkgevers, Stichting Ik stop ermee!

Zo lijnden dit voorjaar tienduizenden mensen mee met
Linda de Mol. Zeker rond het thema gezondheid en lifestyle is
community-vorming een belangrijke voorwaarde voor succes.
Mensen bij elkaar brengen rond één gezamenlijk doel en
daarbij betrouwbare kennis inbrengen: het is dé manier om
als bibliotheek de rol van objectieve kennismakelaar te pakken
in het sociaal domein en je te positioneren op het thema
gezondheid en lifestyle.

4. OUDER EN KIND

Doelgroep: zwangere of kersverse ouders
Kernopgaven: ontmoeting & debat, kennis & informatie
Ouder en Kind is een programma voor aanstaande en
kersverse ouders die alles willen weten over (gezond)
zwanger zijn, bevallen en jonge baby’s opvoeden.
Betrouwbare informatie van jouw regionale (zorg)partijen
in begrijpelijke taal, makkelijk toegankelijk voor jou.
Deze zomer wordt met de bibliotheek Gouda, het
CJG en de verloskundige lokaal invulling gegeven aan
de programmering waarin gericht wordt op de
informatievoorziening van laaggeletterden tot hoger
opgeleiden.

Thema: gezondheid
Bibliotheek:
De Chocoladefabriek Gouda,
Bibliotheek Rozet, Bibliotheek
Assen
Mogelijke partners:
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin),
ziekenhuis, verloskundige

5. EEN VITAAL LEVEN

Doelgroep: professionals met een druk leven en welvarendere
55+ers met veel vrije tijd
Kernopgaven: kennis & informatie
Een Vitaal Leven is een programma dat zich richt op het fit
houden van fitte mensen. Gezondheid wordt een steeds belangrijker thema, maar op dit moment zijn de initiatieven van partners in
het sociaal domein vooral gericht op mensen die niet vitaal zijn
(met als doel om ze weer vitaal krijgen).
De bibliotheek vult met dit programma een gat op in actuele,
betrouwbare en objectieve informatievoorziening over vitaliteit. Het
omvat lezingen en bijeenkomsten in de bieb, gecombineerd met
een actueel media-aanbod en leuke acties. Een Vitaal Leven is er
voor mensen die gezondheid en vitaliteit belangrijk vinden.
Dit programma helpt mensen vitaal te blijven!

Thema: gezondheid en lifestyle
Mogelijke partners: diëtist, ziekenhuis,
foodexperts, zorgverzekeraar

6. KRACHTPATSERS

Doelgroep: kinderen van 9-12 en hun ouders
Kernopgaven: ontwikkeling & educatie, kunst & cultuur
Krachtpatsers is een programma dat kinderen begeleidt naar hun
passie! De bibliotheek werkt samen met partners in het sociaal en
cultureel domein om kinderen hun talent te laten verkennen op
cognitief, sportief en creatief vlak.
Krachtpatsers biedt een veilige omgeving, voor kinderen tussen
9 en 12 jaar, waar zij op een leuke manier hun talent (weer) kunnen
ontdekken en hun weg kunnen vinden naar een hobby.

Thema: ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur
Bibliotheek:
Flevomeer Bibliotheek
Mogelijke partners:
welzijn, kunstbedrijf, sportbedrijf,
verenigingen, gemeente
Heeft u interesse in de pilot van
Krachtpatsers? Laat dit ons dan weten via
innovatie@nbdbiblion.nl

Heeft u interesse in de pilot van
Een Vitaal Leven?Laat dit ons dan weten
via innovatie@nbdbiblion.nl

Tijdens Krachtpatsers-bijeenkomsten gaan de kinderen op ontdekkingstocht naar wat ze echt leuk vinden… van fitness tot beauty, van
vloggen tot creatief schrijven, van Street art tot straatvoetbal.
Het programma is succesvol ontwikkeld door Flevomeer Bibliotheek
en haar partners in het samenwerkingsverband Lelykracht.
In de pilot wordt het programma opgeschaald naar vijf bibliotheken.

