
INGEVULDE PLACEMATS
SFEER

Gezellig (heid) (9)Ontmoetingsplek (voor senioren) (4)

Rust (4)
Uitnodigend (3)

Huiskamer/Koffie–thee voor beperkt budget (2)
Veilig (voor ouders met jonge kinderen) (2)

Plek voor nieuwsgierigheid (en kennis) (2)

Krantje/tijdschrift (2)

Gem
oedelijk (2)

Ontspannen (2)

Huiselijk (2)

Veilig (2)

Voor iedereen moet het een genot zijn om er te komen verblijven

Welkom voor niet Nederlanders (de nieuwe Nederlanders
Samen gezellig (contact) toch ook rust

Uitnodigend voor basisschool kinderen

Tegelijkertijd in dezelfde ruimte

De sfeer zo laten als het nu is
Moet inspirerende plek zijnVoorzieningen gehandicapten

Plek om literatuur te lezen

Welkom óók voor senioren

Voor alle doelgroepen

Jong en oud nostalgie

Ruim
te voor expressie

Sfeer van Smeltkroes

Fysieke bibliotheek

Banken sta op stoel

Geschoold personeel

Thema besprekingen

Sociale controle

Geen stilte meer

Formule is goed
Aantrekkelijk

Laagdrempelig

Saamhorigheid

Verwondering

Ontwapenend

Stimulerend

Uitnodigend

Industrie
el

Contacten

Verbinden

Ontdekken Creatief

Werkplek

Gastvrij

Hangplek

Mijmeren

Lerend

W
arm



INGEVULDE PLACEMATS
LOCATIE

De Smeltkroes (Gemeenschapshuis Maarheeze) (16)
Onze school (11)

Ruimte in de school (3)

Po
lit

ie
bu

re
au

 (3
)

Huidige locatie is prima, voldoende parkeerplaatsen (2)

In huis naast onze school met doorgang vanuit zaal (2)
Niet te ver weg voor senioren (2)

Rabobank (oud gebouw) (2)

Openingstijden verbreden – ’s avonds – weekend- voor de werkende ouders

verkoop het huis voor een symbolisch bedrag aan de stichting

Stapsteen plus OB met aparte ingang voor dorpsgenoten

M
eer centraal, vooral voor senioren m

eer dichtbij

Nieuw pand in centrum met combi Koffieroom / bieb

Stapsteen OB aan zijde Stationstraat (verbouwing

In openbare ruim
te, toegankelijk voor iedereen

Toegankelijk voor ouderen denk aan veiligheid
Toegankelijke plek voor jeugd en ouderen

Middaggroep meer computergebruik

Rolst
oel / 

ro
lla

tor t
oegankelijk

Veilig
 dich

tbij s
ch

ool

M
eer richting centrum

Geen drempel voelen

Wel in het centrum

Gezondheidscentrum
Brandweerkazerne

Centraal gelegen

Expositieruimte

Muziekhuis

Marischool

Marishof

Kerk



INGEVULDE PLACEMATS
PROGRAMMA

Voorleesuurtje (voor ouderen en kinderen ) (4)
Aanbod (actuele) boeken is beperkt (4)

Meer roulatie van boeken/wisselende collectie (2)

Fysieke collectie/plek (2)

Digitaal aanbod (2)

Informatief (2)

Breed beeldscherm voor de nieuwste boeken waar je de inhoud van de boeken kunt lezen
Meer oog voor de generatie die niet is opgegroeid met de computer

Ruim
e collectie belangrijker dan bijvoorbeeld professionals

Meer café gevoel/gezellige boel/meer inspirerende omgeving
Personeel moet meer digitaal geschoold zijn

Zin in lezen/motiveren te gaan lezen

Waar jong en oud elkaar ontmoet

Gebruik informatie technologie

Uurtje boekbespreking senioren

Boeken lenen voor jong en oud

Vraagbaak voor pc problemen

Prima wat nu het aanbod is

Activiteiten voor jeugd

Digitale mogelijkheden

Spreekuren wethouders

Multimedia bevorderen

Up to date collectie

Samen huiswerk maken

Them
a besprekingen

Voorlichting geven

Informatie halen

Lezen is delen

s Avonds open

Primair jeugd

Boeken lenen

Stimuleren

Verrijkend

Educatief

Cultureel

Computers

Werkplek

Lezingen

E-books

Lerend

Taal



INGEVULDE PLACEMATS
IDEEËN

Huurcontract openbreken ( huur Smeltkroes verlagen ) (5)
Zonnepanelen op de Smeltkroes (2)

Locactie laten waar die nu is, hierop is reeds enkele jaren terug de helft van de ruimte ingeleverd
Lijst aanleggen van boeken die de moeite waard zijn, door mensen die het hebben gelezen

Meer aanbod dan alleen boeken. Bijv. tijdschriften, kranten ( meer

Gedeeltelijke openstelling zonder personeel of met vrijwilligers

Online bestellen belangrijker als professioneel personeel

Ochtendopening beperken ( kosten personeel, licht, e.d

Gebruiksvriendelijke app voor reserveren alles in één

Extra budget vrijmaken voor integratie van bijv AZE

Meer vrijwilligers! Een manier van bezuinigen

Nieuwe boeken op hard copy bekend maken
Voor koppeling: Een basisschool – bieb

Zorgplicht basisvoorziening gemeente

Hoek voor koffie, ook voor ouderen

Geen huiskamerfunctie noodzakelijk

Wisselende en actuele collectie

NL cursus aanbieden op locatie

Prins Bernhard cultuurfonds

Gesponsord postcodeloterij

Sponsoren / fondsen werven

Speelhoek voor kinderen

Subsidie andere bronnen

Professioneel personeel

G
een kleinere collectie

Werkplek ( zzp-ers bijv

Gelijke openingstijden Meer leden genereren

Inkomstenwerving

Voorleesmiddag

Thema weken

Warmtepomp

Lunchroom



INGEVULDE PLACEMATS
SAMEN

Vrijwilligers inzetten (toezicht en helpen) (7)
Abonnementen delen (tijdschriften) (2)

Ledenwerving = meer inkomsten: (2)

Behoud qua locatie wat je hebt, graag meer m2 (denk aan bieb Weert) breng dat naar 

hoger podium zodat je meer leden werft en waar de bieb tot leven komt

Wekelijkse activiteiten, workshops, lezingen, voorleesmiddagen, thema’s ( sinterklaas- herfst – meer invulling geven –

Grotere inzet vrijwilligers, maar fundering is beroepskrachten. Bestaansrecht moet niet afhangen van vrijwilligers

Met bekwame professionele medewerkers die je attenderen op een nieuwe schrijver en op nieuwe boeken

Vrijwilligers die boeken gaan lenen voor diegene die niet zelf kunnen gaan. ( helpende hand

Jeugd – basisschool erg belangrijk dat de bieb blijft. Ook voor de komende generaties

Ondernemer zoeken om lunchroom / koffieroom uit te baten i.c.m. bibliotheek

Zorgen om vrijwilligers: Oudere generatie wordt beperkter

Op de bibliotheek van de toekomst wordt niet bezuinigd

Kinderen enthousiasmeren, dan volgen de ouders ook

Scholen en sportverenigingen verplichten met inzet

Ontmoetingsplek van verschillende generaties

kussenhoek – speelhoek - koffiehoek

Verwachten mantelzorg te leveren

Mensen met een rolstoel brengen

Subsidie vragen postcodeloterij

Niet a
lle

s d
oor v

rijw
illig

ers

M
et iedereen die wil m

eedoen

Eenzame ouderen verwelkomen

Iedereen van jong tot oud

Informatie uitwisselen
Langer doorwerken 67

Geschoold personeel
Sponsors +1 persoon

Elkaar ontmoeten

Alle leeftijden
Peuterspeelzaal

Met ouderen

Met school

Ontmoeting

Kennissen

BSO


