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Een half  jaar ambassadeur bij de 
Koninklijke Bibliotheek – Juan Khalaf  
Juli 2018   

   

Aan de slag als ambassadeur 

Sinds februari 2018 heb ik de mooie taak om ambassadeur van de Koninklijke 

Bibliotheek te zijn. Mijn taak: landelijk optreden als ambassadeur van én voor de 

doelgroep die mij na aan het hart ligt: kwetsbare burgers en specifiek 

nieuwkomers. Deze rapportage is een verslag van het eerste half jaar aan het werk 

als ambassadeur. 

De doelen 

Als ambassadeur wil ik dit jaar een aantal doelen bereiken: 

▪ Het breed beschikbaar maken (zowel nationaal als internationaal) van het 

project Nieuw in Nederland, dat in 2016 bij Theek 5 is gestart. Kern van 

het project is het organiseren van een serie themabijeenkomsten voor 

nieuwkomers waarbij ontmoeting en de collectie centraal staan.  

▪ Kennis over het geven van workshops rondom de participatieverklaring 

overdragen aan bibliotheken die deze workshops ook (willen) geven. 

▪ Ervaringen rondom het project Op weg naar werk in Oosterhout delen: 

een project waarbij nieuwkomers gekoppeld worden aan organisaties om 

vrijwilligerswerk te doen. 

▪ Kennis en ervaring delen met bibliotheken, gemeenten en andere 

organisaties over hoe het is om als vluchteling naar Nederland te komen 

en daar je weg te vinden, en welke hulp de bibliotheek daarbij kan bieden. 

De start 

Bij de start van mijn ambassadeurschap zijn er diverse persberichten verschenen 

om bibliotheken en aanverwante organisaties op de hoogte te brengen van mijn 

rol als ambassadeur. Ook is er een mail gestuurd via de POI’s met daarin 

aandacht voor het ambassadeurschap: De KB en VluchtelingenWerk Nederland bieden 

bibliotheken een aantal initiatieven waardoor lokaal beleid voor vluchtelingen en 

inburgeraars een extra impuls kan krijgen. Initiatief 1: Juan Khalaf bij jou in de 

bibliotheek - Juan Khalaf heeft in Bibliotheek Theek5 met het programma ‘Nieuw in 

Nederland’ zowel inburgeraars als de lokale inwoners bereikt. Kern van het programma is 

een serie bijeenkomsten voor nieuwkomers waarbij ontmoeting en de bibliotheekcollectie 

centraal staan. Aan bod komen: culturele normen en waarden, tradities, bekende 

Nederlanders, eten, etc. Daarnaast heeft Juan op verzoek van de gemeente een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd rond de Participatieverklaring voor inburgeraars. Kennis die 

hij graag met andere bibliotheken deelt. De KB biedt bibliotheken de mogelijkheid om 

met Juan Khalaf in gesprek te gaan en alle fijne kneepjes over het programma ‘Nieuw in 

Nederland’ van hemzelf te horen.  
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Op deze oproepen werd gelijk gereageerd, waardoor ik als ambassadeur aan de 

slag kon met het bezoeken van bibliotheken en andere organisaties.  

Bezochte bibliotheken en organisaties 

Een overzicht van de bezochte bibliotheken en organisaties in het eerste half jaar 

van mijn ambassadeurschap: 

1. Bibliotheek Oss en Schaijk (Noord Oost Brabantse Bibliotheken). 

Presentatie over Nieuw in Nederland en de participatieverklaring. 

 

2. Bibliotheek Geldermalsen (Bibliotheek Rivierenland).  

Gesprek over de collectie voor statushouders. 

Ideeën en materialen overgedragen en presentatie over Nieuw in 

Nederland en de participatieverklaring. 

 

3. Bibliotheek Venlo 

Gesprek over Nieuw in Nederland en de participatieverklaring. 

Kansen besproken over subsidiemogelijkheden voor de bibliotheek. 

 

4. Bibliotheek Noordwest Veluwe 

Presentatie over Nieuw in Nederland en de participatieverklaring. 

  

5. Bibliotheek Eemland  

Telefonisch en schriftelijk contact over Nieuw in Nederland. 

 

6. Bibliotheek VANnU 

Advies gegeven over mogelijke activiteiten in de Week van de 

Alfabetisering. 

 

7. Bibliotheek Eindhoven 

Presentatie over Nieuw in Nederland en de participatieverklaring. 

 

8. Bibliotheek Hoorn en Westfriese Bibliotheken 

Presentatie over Nieuw in Nederland en de participatieverklaring. 

Nieuwe ideeën en projecten rondom kwetsbare doelgroepen. 

 

9. Pages Bookstore Café Amsterdam 

Ideeën om connectie te leggen met bibliotheken die behoefte hebben aan 

anderstalige materialen (vooral Arabische boeken), eventueel in 

samenwerking met NBD Biblion (gesprek met NBD Biblion hierover 

staat gepland). 

 

10. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Gesproken over hun collectie op het gebied van laaggeletterden en 

nieuwkomers en hoe deze onder de aandacht te brengen van 

bibliotheken. Ze gaan een speciale catalogus maken voor nieuwkomers, 

inburgeraars en laaggeletterden.   

 

 

Reacties 

Dank voor de hele inspirerende 

ochtend. Wij zijn allemaal heel blij met 

jouw input. 

Angelique Janssen, Eerste medewerker 

Bibliotheek Schaijk 

 

Juan heeft een heel inspirerende 

presentatie gegeven waarbij we mooie 

materialen hebben ontvangen. Tijdens 

onze bijeenkomst begonnen direct mijn 

raderen te werken en zie ik met ons 

eigen sausje over dit prachtige 

materiaal een toegevoegde waarde 

voor onze bibliotheken. Ik kan niet 

wachten om dit met mijn collega’s te 

delen en aan de slag te gaan. Onze 

hartelijke dank!  

Diane Ensing, Lees- en Mediaconsulent 

Westfriese Bibliotheken 

 

Fijn dat je je jouw ervaringen onlangs 
met ons hebt gedeeld. We maken 
dankbaar gebruik van al je tips. 
Mariëlle Derks, Specialist Volwassenen 

Bibliotheek Oss 

 

Heel erg bedankt voor de materialen en 

het gesprek.  

Lisanne van Iterson, Programmaleider 

Sociaal Domein Bibliotheek Rivierenland 

 

Juan heeft een prachtig programma 

gemaakt dat met wat toevoegingen van 

lokale componenten heel goed in ons 

portfolio past. Hij heeft ons een mooie 

presentatie gegeven en materialen 

aangereikt die uniek zijn voor de 

bibliotheek vanwege de connectie met 

de collectie. Bovendien is het 

inspirerend dat hij de twee werelden 

kent waarvoor dit programma is 

gemaakt. Heel veel dank! 

Miranda Rood, Programmamaker Cultuur 

& Kwartiermaker Sociaal Domein 

Bibliotheek Hoorn 
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11. Vluchtelingenwerk Nederland 

Gesproken met André Hendrikse (Landelijk Adviseur 

Arbeidsparticipatie) en Abeline van der Bijl (Projectleider Bekend maakt 

Bemind). André o.a. in contact gebracht met Bibliotheek Rotterdam 

rondom een meet&greet voor organisaties en vluchtelingen in Rotterdam. 

Abeline in contact gebracht met ProBiblio (zij nemen het project Bekend 

maakt Bemind op in hun communicatie richting bibliotheken). Ook na 

het gesprek nog regelmatig contact over actuele projecten.  

 

12. Ministerie van OCW 

Gesproken met Aad van Tongeren, senior beleidsambtenaar OCW. 

Kennismaking en gesprek over bibliotheekbeleid, vernieuwing en de 

bibliotheek en nieuwkomers. 

Mijn bevindingen en aanbevelingen 

• Veel bibliotheken zijn actief op het terrein van nieuwkomers en 

laaggeletterden. Zeker de taalhuizen en taalcafés zijn in veel gemeenten 

succesvol. Meer aandacht voor best practices op dit terrein is wenselijk, 

omdat veel bibliotheken niet op de hoogte zijn van elkaars successen. 

• Voor veel organisaties op het terrein van inburgering is de bibliotheek een 

interessante partner. Hier kunnen bibliotheken vaak nog meer kansen 

grijpen, door zich te presenteren als actieve partner (denk bijvoorbeeld 

aan de zomertijd waarin de scholen voor inburgering gesloten zijn, terwijl 

nieuwkomers dan wel behoefte hebben aan ondersteuning).  

• De collectie voor nieuwkomers en voor laaggeletterden kan landelijk nog 

meer aandacht krijgen. Veel bibliotheken zijn hier zoekende in. Het 

aanbod is versnipperd en veel bibliotheken kennen de juiste wegen niet. 

Komend half jaar ga ik hier als ambassadeur nog meer aandacht aan 

besteden.  

• Op het gebied van digitale vaardigheden zouden bibliotheken actiever 

kunnen zijn met bijvoorbeeld het inzetten van Digisterker voor 

nieuwkomers (er is een speciale versie voor nieuwkomers, maar deze 

wordt nog niet zoveel gebruikt). 

Bijdragen aan publicaties en websites 

▪ Inspiratiedocument ‘De Bibliotheek Dichterbij’ van 

ProBiblio, inspiratiedocument over bibliotheekvoorzieningen. Gesproken 

met René Kronenberg. Definitief document verschenen mei 2018.  

▪ Gesprek met Beste Bibliothecarissen van Nederland voor Bibliotheekblad. 

Verschenen in Bibliotheekblad no. 4 (mei 2018). 

▪ Column Bibliotheekblad rondom ambassadeurschap. Verschenen in 

Bibliotheekblad no. 5 (juni 2018). 

▪ Website Bibliotheek en Basisvaardigheden, delen van materialen rondom 

nieuwkomers en de bibliotheek:  

https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/beleid/inburgering.html 

(gepubliceerd in juni 2018). 

Hartelijk dank voor je inspirerende 

uitleg rondom de uitvoering van de 

participatieverklaring. 

Fatima Essabani, Taalcoördinator 

Bibliotheek Noordwest Veluwe 

 

Bedankt voor het fijne gesprek.  

Je hebt ons echt veel tips gegeven en 

ook het gevoel dat ons werk ertoe 

doet. Ik ga zeker aan de slag met een 

catalogus voor nieuwkomers, en zal 

proberen alle invalshoeken zo goed 

mogelijk weer te geven.  

Marianne Verhallen, Adjunct 

Uitgever Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren 
 

 

 

Kennisdelen met Diane Ensing (Westfriese 

Bibliotheken) en Miranda Rood 

(Bibliotheek Hoorn) 
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Verdere activiteiten 

• Aanwezig geweest op het Nationale Bibliotheekcongres in Den Helder, 

20 maart 2018.  

• Aanwezig geweest bij de Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+, 

ministerie van OCW, 19 juni 2018. 

• Jurylid Beste Bibliotheek van Nederland (genomineerde bibliotheken 

bezocht en beoordeeld) en jurylid Beste Bibliothecaris van Nederland. 

• Deelname Landelijke Werkgroep Integratie, KB Nederland.  

 

Congres Next Library 

Samen met Grietje Smit, programmamanager Innovatieagenda Koninklijke 

Bibliotheek, heb ik een voorstel ingediend voor een Ignite Talk op het Next 

Library Congres in september 2018 (Berlijn). In februari 2018 de bevestiging 

ontvangen dat het proposal is goedgekeurd: We received an overwhelming amount of 

outstanding proposals for the Next Library® Conference Berlin 2018 from library 

innovators all over the world. And we are very excited to inform you that your proposal has 

been accepted as an Ignite Talk. The reviewing process was conducted by the Next Library® 

Conference Berlin 2018 Committee, with input from the Next Library® Conference Berlin 

2018 Advisory Board and from Aarhus Public Libraries. Momenteel werken we aan de 

presentatie die we daar gaan geven. Tevens is het verzoek gekomen om de dag na 

het congres deze presentatie nog een keer te verzorgen voor het ‘Verbund der 

Öffentlichen Bibliotheken Berlin’. Hierop hebben wij positief gereageerd. 

Planning augustus – december 2018  

• Gesprekken met Rijnbrink en NBD Biblion rondom collectie voor 

nieuwkomers.  

• Afspraak met Kim Keijsers betreft Digisterker voor asielzoekerscentra.  

• Voorbereiding en uitvoering congres Next Library (september).  

• Column Bibliotheekblad. 

• Presentatie bij het Expertteam Basisvaardigheden (directieberaad 

Zeeuwse Bibliotheken, november). 

• Kennissessie met het personeel van Bibliocenter (Weert). 

• Bijdrage aan Welkom in Oss (programma voor nieuwkomers in Oss). 

• Kennisdeling bij bibliotheek Zuid-Kennemerland (Haarlem). 

• Bibliotheek Alkmaar, Den Haag, Gouda en Nijmegen hebben interesse 

getoond in een bijdrage, concrete afspraken worden nog vastgelegd. 

• Landelijke Dag Basisvaardigheden (november). 

Contactgegevens 

Juan Khalaf 

Juan.khalaf@kb.nl  

06-13371026 

 

Presentatie over Nieuw in Nederland bij 

Bibliotheek Schaijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Juan.khalaf@kb.nl

