Inspiratiedag op zaterdag 21 april | verslag
De Bibliotheek, het Stadsarchief, Strip Turnhout en docAtlas Turnhout bouwen aan de toekomst. Nu nog vier
aparte organisaties, maar in 2020 smelten zij samen tot een nieuw Turnhouts huis. Dat plan is uniek, nergens
anders bestaat die specifieke samenwerking.
Op een mooie zaterdag verzamelden enthousiaste en gedreven denkers zich in de ‘oude bibliotheek’ op de
Warandesite. Hoewel de zon lonkte, kozen zij ervoor om een paar uur intensief te werken aan een toekomstplan.
Eerst stelden de vier betrokken organisaties zichzelf uitgebreid voor. Vanuit die input werd het voor de
deelnemers duidelijk uit welke ‘delen’ het ‘nieuwe huis’ moet worden opgebouwd.

Over de deelnemers
De groep bood een heel mooie mix van (professionele) achtergronden, expertise, interesses.






leden en niet-leden van de bibliotheek;
mensen van binnen en buiten Turnhout;
professionals die (doel)groepen vertegenwoordigden;
vertegenwoordigers uit diverse sectoren
…

Over de locatie
De organisatoren kregen heel positieve reacties op de locatie én de aankleding ervan. De ruimte was
gedecoreerd met ‘inspiratiebrengers’ en die bleken hun doel goed te bereiken. Zowel de beelden als de citaten
werden actief gebruikt door de verschillende werkgroepen.

De oefeningen en gesprekken
Daarna werd in kleine groepjes gewerkt aan een aantal welomschreven opdrachten. De deelnemers kregen
specifieke vragen en een aantal hulpmiddelen om hun gesprek en de discussie vorm te geven en op de rails te
houden. De eerste oefening bereidde de tweede oefening voor. Tussen beide in was er een lunch voorzien, wat
de mogelijkheid creëerde om informeler verder te praten.
De feedback over de oefeningen was goed:
 door de gespreksonderwerpen te omlijnen, kwamen de ideeën heel gemakkelijk los;
 de werkvorm was heel geschikt als introductie en kennismaking.
Ook voor de betrokken organisaties zelf was de gekozen methode heel geslaagd. Het was de eerste keer dat ‘het
partnerschap van vier’ als dusdanig een publieke activiteit ontplooide.

Vervolg
De concrete resultaten van de oefeningen worden verwerkt en geanalyseerd. De medewerkers van de vier
organisaties en professionals uit de sector bouwen ondertussen verder op de insteek van de inspiratiedag.
Naar verwachting worden in de loop van juni acties geselecteerd om in het najaar te ondernemen. Concreet
betekent dat dat er twee trajecten in cocreatie zullen worden gestart gebaseerd op de ideeën van 21 april.

Meer inspiratie?
Een greep uit de citaten die de deelnemers inspireerden:


What I love most about libraries is that the books can only be borrowed, but the knowledge and
inspiration they contain are yours to keep.
Anthony Breznican



To build up a library is to create a life. It’s never just a random collection of books.
Carlos María Domínguez



Bad libraries only build collections, good libraries build services, great libraries build communities.
R. David Lankes



A library is a house of hope. It's a place where we all, whatever our situation, can feed our ideas and
develop our dreams.
Doug Wilhelm



Public libraries are the heart and soul of any community. They are a place to read, and think and
browse and dream.
Mary McNear

