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Welkom bij het 
Ministerie van 
Verbeelding!



Het Ministerie van 

Verbeelding is een collectief 

van creatieve denkers en 

doeners die gezamenlijk hun 

kennis en verbeeldingskracht 

inzetten om bibliotheken en 

andere culturele instellingen 

te helpen bij het realiseren 

van hun toekomstplannen.





GIDEON PEELE 
ARCHITECT

FLORIAN DE VISSER 
DESIGNER

LOTTE VAN WULFFTEN PALTHE 
DESIGNER



Wij 
veranderen!



Verbeteren

Hetzelfde 
beter doen



Verbeteren
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Vernieuwen

Hetzelfde 
anders doen



Waanzin is steeds 

opnieuw hetzelfde 

doen, en dan 

verschillende 

uitkomsten 

verwachten
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Navy

Hetzelfde 
beter doen

Hetzelfde 
anders doen

Piraten

Nieuwe 
dingen doen



It's more fun  

to be a pirate  

than  

to join the navy.



Navy Pirate 
centraal lokaal

consument expert
uitlenen e-books sleepwet

connectie collectie
beleven begrijpen

huiskamer bibliotheek
verbeteren veranderen



Wat gaan we doen? 

Twee groepen, die na ± 20 minuten wisselen: 

• Joyce & Jan David: over gebouw en narratief 

• Marien & Rob: over collectie en programmeren 

Plenair:  

• Het Manifest van het Ministerie van Verbeelding



Manifest van het Ministerie van Verbeelding

Steeds meer openbare bibliotheken realiseren zich dat ze niet 
meer kunnen volstaan met modernisering of verbetering van 
hun bestaande producten- en dienstenaanbod. Een radicaal 
andere benadering is nodig die niet alleen gericht is op 
persoonlijke ontwikkeling, maar op het bevorderen van de 

collectieve intelligentie van de lokale gemeenschap. Daarbij 
gaat het om het stimuleren van kennisuitwisseling, het 
bevorderen van inzicht en het actief inzetten van de collectie 
daarbij. Om duidelijk te maken wat je daar als bibliotheek mee 
kunt bereiken, laten wij je hieronder vijf reacties zien die je 
maar al te graag van je bezoekers zou willen krijgen. Ze tonen 
je hoe verschillende vormen van interactie en cocreatie ervoor 
kunnen zorgen dat de collectie voortdurend verrijkt wordt en 
bezoekers zich werkelijk betrokken voelen bij de bibliotheek. 




