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Het E-magazine Durf! voortaan automatisch ontvangen? Stuur een mail naar durf@cubiss.nl.
 
Durf! is een initiatief van het BNB-project ‘Stimuleren Innovatie & Ondernemerschap’ (#SIO).
Het uitvoerend orgaan van BNB is Cubiss. Het project staat onder leiding van Rutger van den Assem.

Hoofdredactie ad interim: Bart van Dijk. Redactie: Jorrit Bijl, Selma Coppoolse, Bart van Dijk, 
Marianne Hermans. Eindredactie: Tekstbureau Zonder H. Ontwerp en realisatie: Ontwerpbureau Het Dok, Breda. 
Met een speciale bijdrage van: Jan van Avezaath.

Durf! is een interactief magazine in pdf-formaat. De interactiviteit komt het beste
tot zijn recht op een laptop of computer. Als je Durf! op een tablet wilt lezen, 
raden we de app Good Reader aan.

Durf! heeft als doel een inspiratiebron te zijn voor bibliotheken en is met zorg en 
aandacht gemaakt. Mochten er ondanks onze zorgvuldigheid fouten in zijn geslopen, 
laat het ons weten. Ook berichten van andere aard zijn welkom.

Veel plezier!

Enjoy!

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
http://www.zonderh.nl/
http://hetdok.com


3

Intro: 
De roep om vrije 
geesten

Bekentenissen van 
een Bibliothecaris 3.0

Ondernemer binnen 
de bibliotheek

Sta erbij en kijk 
ernaar

Column: 
Johnny Dusbaba

Moocs: lessen voor 
een miljoenenpubliek 

Ondernemers buiten 
de bibliotheek

Computer beter

Inhoudsopgave

4

16 - 18

5

19 - 20 21 - 23

6 - 7 8 - 12

13 - 15

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232


4

Tekst: Marianne Hermans

  m.hermans@cubiss.nl

 @Marieanne73

Een woord vooraf

Aangeleerde hulpeloosheid, ofwel afwachten tot 
iemand met een oplossing komt, want er is ‘geen 
tijd’ voor allerlei nieuwe modes. Gevolg: vooral 
branchevreemde partijen bedenken producten die 
prima passen bij de bibliotheek. Denk aan Netflix, 
Goodreads en 101 andere initiatieven. 

Joost Heessels van bibliotheek De Tweede Verdieping 
in Nieuwegein pleitte een tijd terug al voor meer 
agile medewerkers, die hij omschrijft als flexibele, 
innovatieve en vooruitstrevende types. Bureaucratie 
en trage besluitvorming beknotten die vrije geesten. 
Ze willen niet voor elk idee hoeven vragen om 
toestemming en uren. De echte rebellen hebben 
de bibliotheek daarom al lang verlaten, 
aldus Heessels.

Edwin Mijnsbergen is zo’n rebel. Hij zegde zijn 
baan op om een ‘vrije informatieprofessional’ te 
kunnen zijn. Iemand die zichtbaar is binnen sociale 
netwerken en daar ook de tijd neemt om in gesprek 
te gaan met zijn publiek. Een vakspecialist die een 
geliefd thema in beeld brengt door pareltjes uit 
de collecties van archieven, musea en bibliotheken 
te verbinden met de actualiteit. Die erkent dat 
storytelling en content curation veel tijd vergen. 
De roep om ondernemende werknemers klinkt 
intussen steeds luider. Ze zijn de kracht achter 
innovatie binnen organisaties. Ze zijn niet het 
soort ondernemers van grote woorden en zinspelen 
op complete paradigmaveranderingen. Ze bieden 
simpelweg aan wat mensen niet verwachten, 
maar wel willen. 

Die roep betekent overigens niet dat iedereen 
in de organisatie ineens ondernemer moet zijn. 
Want, zoals Wim Keizer in een gastblog voor 
Bibliotheekblad schreef: ‘Was Van Gogh zo’n 
goede schilder geworden als hij tegelijk ook 
ondernemer had moeten zijn?’ Dus: geef de 
vrije geesten in je organisatie vooral de ruimte om te 
ontdekken waar ze goed in zijn. En doe dat nu.

 What Librarians Lack: The Importance of the  
 Entrepreneurial Spirit – Anthony Molaro.  

In dit derde nummer van Durf! staat de ondernemende 
bibliothecaris centraal. Ontberen we een ondernemende geest? 

Die vraag stelt ook Edwin Mijnsbergen, op Bibliotheek 2.0. 
Hij verwijst naar een blogpost van ex-bibliothecaris 

Anthony Molaro, die stelt dat bibliothecarissen lijden aan 
aangeleerde hulpeloosheid.

DE ROEP
OM VRIJE

GEESTEN

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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Later las ik dat hij bij de Amsterdamse club tussen de trainingen door vanuit de 
kofferbak een handeltje dreef in alles wat los en vast zat, zoals leren jassen, gouden 
horloges en armbandjes. En er zat groei in de zaak, want bij Anderlecht verruilde 
hij de kofferbak voor een materiaalhok, omgebouwd tot een pop-up store avant 
la lettre. Naast jassen en sieraden verkocht hij nu ook televisies en videorecorders. 
Een vrijheidje dat hij zichzelf permitteerde, en dat gedoogd werd door de leiding. 
Die overigens zonder blikken of blozen zelf ook rondliep in een mooie jas met 
bontkraag, voor een prikkie gekocht bij – sigaar uit de mond, even een flikkering 
van goud om de pols – hoe heet ie ook al weer? Het winterzonnetje knipperde even 
min met zijn ene oog en scheen rustig door op de kale populieren langs 
het trainingsveld, met zijn vage middenstip en verdwenen zij- en doellijnen.

Nee, Johnny hoefde niet op zoek naar de entrepreneur in zichzelf. Het ondernemer-
schap zat hem in het bloed. Neringdoende niet zozeer vanwege het geld, maar 
gewoon voor de aardigheid, de kick. Goedkoop inkopen bij de juiste adresjes en 
met winst doorverkopen. Oké, makkelijk geld, easy money, maar vooral: 
scoren! Een prachtig staaltje ondernemen op de werkvloer. Johnny deed het, 
zonder te vragen.

Johnny Dusbaba, wie kent hem nog? De verdediger die 
in de jaren zeventig voetbalde bij Ajax en Anderlecht. 
Geen groot talent, alhoewel zijn talent voor zwaar-
lijvigheid niet moet worden onderschat. Wel iemand 
die zijn verantwoordelijkheid nam: ‘Als er geschopt moet 
worden, dan schop ik het eerst.’ In mijn herinnering 
een sympathieke jongen uit Den Haag, op wie je als 
Ajaxsupporter altijd kon rekenen. Hij schopte het zelfs 
tot vier interlands bij Oranje.

Johnny Dusbaba
COLUMN

Tekst: Jan van Avezaath
Foto: Rijksfotoarchief, ANEFO

     j.vanavezaath@cubiss.nl
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LESSEN VOOR EEN 
MILJOENENPUBLIEK

Moocs C
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Tekst: Jorrit Bijl 

    j.bijl@cubiss.nl

 @JorritBijl

In het onderwijs is het een ware hype. 

25.000 aanmeldingen voor een online 

college! Niet eens een college van Harvard, 

maar gewoon van de Universiteit Leiden. 

De lessen zijn vrij toegankelijk voor 

iedereen. Zo bezien hebben ze raakvlakken 

met de openbare bibliotheek. Welke 

perspectieven bieden moocs aan de 

ondernemende bibliotheek?

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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VOORDELEN VAN MOOCS

• Leren kan altijd en overal 
 (onafhankelijk van plaats en tijd) 
• Moocs maken een leven lang leren 
 eenvoudig
• De lerende kan de stof naar 
 behoefte blijven herhalen
• Deelnemers komen in contact met   
 mensen die dezelfde interesses    
 hebben

VOORBEELDEN VAN MOOCS

• Universiteit Leiden en Harvard,    
 maar ook The University of 
 Hong Kong, bieden moocs aan 
 via edx.org.

 Coursera.org 
 Udacity.com
 Ocw.mit.edu

De zogeheten Massive Open Online Courses, kortweg 
moocs, zijn colleges die digitaal en veelal gratis 
worden aangeboden aan aanzienlijke groepen 
studenten. De studenten bepalen zelf wanneer, 
waar en in welk tempo ze de cursussen volgen. 
Behalve dat ze online lesgeven, kijken docenten 
examens na en geven ze, samen met studenten, 
feedback op opdrachten. Sommige moocs bieden 
via een puntensysteem de kans om een certificaat 
te behalen.

Welke rol kan de bibliotheek daarbij spelen? 
Een goede mooc maken kost tijd. Het geselecteerde 
materiaal voor de mooc bepaalt in welke mate die 
onderwerpen verheldert. Een onjuiste keuze kan 
het tegenovergestelde bewerkstelligen. 

De informatiespecialist kan als content curator 
dienen voor het materiaal, waarbij hij bijvoorbeeld 
instructiefilms, artikelen en blogposts selecteert. 
Die selectie van content plaatst de content curator 
vervolgens in een context die past bij de doelgroep 
van de mooc.

Cora Bijsterveld van de Technische Universiteit Delft 
ziet aangrijpingspunten voor een nieuwe rol van de 
bibliotheek: ‘De informatiespecialist genereert niet 
zelf nieuwe content, maar verzamelt content die 
al aanwezig is. Belangrijk voor goede curatie is dat 
de inhoud op een betekenisvolle, samenhangende 
manier wordt verzameld rond bepaalde thema’s. 
Het is immers meer dan links verzamelen.’

Mirjan Albers, educatieadviseur van Cubiss, 
verwoordt het als volgt: ‘Mediawijsheid bevorderen 
is voor zowel het onderwijs als bibliotheken een 
belangrijk speerpunt. Het enorme media-aanbod 
verlangt nieuwe competenties van jongeren. 
Welke bronnen zijn betrouwbaar? En welke 
informatie heeft kwaliteit? Mediacoaches vervullen 
daarbij een centrale rol.’ 

Het lastige is vooralsnog dat de kennis die 
mediacoaches en docenten van moocs hebben, 
ontoereikend is. Dat kan veranderen. 

Het ROC West-Brabant, IT-Workz en Cubiss 
verzorgden een mooc voor de verdere 
professionalisering van mediacoaches en docenten 
rondom het thema Online Privacy. Zo kunnen 
docenten en mediacoaches hun kennis over het 
thema vergroten en maken ze tegelijkertijd kennis 
met leren via een mooc. 

In 2014 worden er nieuwe moocs rondom 
mediawijsheid ontwikkeld.

 Mooc je mee?

 Waar ligt de sleutel voor succes?

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
https://www.coursera.org
https://www.udacity.com
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://bnbibliotheek.nl/moocjemee
http://www.frankwatching.com/archive/2013/05/09/online-studeren-met-een-mooc-waar-ligt-de-sleutel-voor-succes/
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ONDERNEMERS 

DE BIBLIOTHEEK

BUITEN

Ondernemers, wat kenmerkt deze mensen? 

Cyril de Vroom van Wij Doen Dingen en Peer Boselie van De Geheime 
Tuinen Van Sittard hebben verstand van zaken, een duidelijke visie, 
maar bovenal een aanstekelijk enthousiasme over wat ze doen. 

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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Na de afronding van zijn studie Communicatie 
& Multimedia Design richtte De Vroom zijn 
multimediabedrijf op. Hij deed dat samen met 
enkele anderen. Daarvoor hadden ze geen inkomen 
en dus was het tijd om echt dingen te gaan doen. 
In de vijf jaar die volgden, deden ze in samenwerking 
met anderen dingen voor partijen als de Gemeente 
’s-Hertogenbosch, Prorail en Rabobank. De Vroom: 
‘In het begin is het heel erg moeilijk. Dan wil je elke 
honderd euro verdienen. Maar als er iemand naar ons 
toe kwam met de vraag of we voor honderd euro een 
website konden bouwen, hebben we altijd nee gezegd. 
En dat terwijl we thuis op droog brood kauwden. 
We hebben alleen maar projecten aangenomen waar 
we echt achter stonden. Dat is denk ik ook de reden 
dat mensen nu nog steeds naar ons toe komen.’ 

Interactief schilderij
Wij Doen Dingen zoekt altijd een passende oplossing 
bij de opdracht. Niet elke uitdaging leent zich 
simpelweg voor een app of website, zo benadrukt 

ONDERNEMERS 
 
DE BIBLIOTHEEK

BUITEN CYRIL DE VROOM

Interview met Cyril de Vroom van Wij Doen Dingen

‘We nemen alleen projecten 

aan waar we achter staan’

Cyril de Vroom: een jonge gast met een duidelijk idee over 
wat hij wel en niet wil. Maar de naam van zijn bedrijf laat alle 
mogelijkheden open: Wij Doen Dingen. Uit de filmpjes die 
De Vroom laat zien, blijkt dat het een volstrekt logische naam is. 
Van een driewieler die als waakhond optreedt tot The Museum 
of Stolen Art.

Tekst: Jorrit Bijl
Foto's: Wij Doen Dingen

    j.bijl@cubiss.nl

 @JorritBijl

>
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De Vroom. ‘De eerste opdrachtgever, een museum, 
wilde bezoekers bij binnenkomst verbazen. Wij Doen 
Dingen kwam met het idee voor een interactief schilderij. 
Joost Veerkamp, een illustrator van naam, was zo 
enthousiast dat hij graag wilde meewerken aan het 
project. Het schilderij van een op New York lijkende stad 
veranderde langzaam: van hoe het er uitzag in 1920 tot 
anno 2010. In elk jaar dat verstreek, kwamen de vier 
jaargetijden voorbij.’ 

Vaste klanten en medewerkers zagen op die manier 
constant een ander schilderij. Ook mensen die er slechts 
één keer langsliepen, zagen veranderingen. Zo vlogen er 
vogels weg als je vlak langs het schilderij liep. Het project 
was een doorslaand succes. Al gingen de ondernemers 
ver over hun vooraf begrootte uren heen, de exposure 
die het teweegbracht, verschafte hen de mogelijkheid te 
laten zien wat een echt multidisciplinair bedrijf zoal kan.

Freelancers
Wij Doen Dingen werkt nauw samen met een club 
freelancers, om daadwerkelijk multidisciplinair te zijn. 
De Vroom gelooft in de freelancers. ‘Met hen ben je 
flexibel, hoef je geen vast personeel aan te nemen en werk 
je altijd met mensen die de juiste expertise hebben. Als je 
ergens geen verstand van hebt, kun je ook niet de juiste 
vragen stellen. Werken met freelancers komt de projecten 
echt ten goede, en ik leer er zelf ook heel veel van.’ 

Wat de ondernemer ook geleerd heeft, is dat je krijgt 
wat je geeft. ‘We hebben bijvoorbeeld een animator in 
ons netwerk. Als er een klant naar ons toe komt met een 
specifiek animatieproject, dan hebben wij als Wij Doen 
Dingen geen toegevoegde waarde voor dat project. 
Ik geef die klant dan gewoon het nummer van die 
animator. We gaan er niet tussen zitten. Uiteindelijk 
komt zoiets toch wel weer terug. Het is investeren in 
je netwerk.’

Een project dat niet onbelicht mag blijven: The Museum 
of Stolen Art. Op 29 september 2013 opende de Bossche 
wethouder van cultuur Jeroen Weijers een museum waar 
onder andere de gestolen schilderijen uit de Kunsthal 
tentoon werden gesteld. In het Museum of Stolen Arts, een 
idee van Wij Doen Dingen, stonden de bezoekers raar te 
kijken toen de wethouder de doeken van de schilderijen 
trok. De Tetris-achtige blokjes in de lijsten leken in de 
verste verte niet op de schilderijen die men verwacht had 
te zien. Toen de bezoekers door de gemeente beschikbaar 
gestelde Ipads met Kunst-app op de blokken richtten, 
verschenen de verdwenen schilderijen op het scherm.  

kun je ook niet de juiste vragen stellen.'

'Als je ergens geen verstand van hebt, 

Tot slot laat De Vroom Fikkie zien. ‘Fikkie is een 
elektrische waakhond, uitgerust met bewegings- en 
infraroodsensoren.’ 

Fikkie
Fikkie liep bij de viering van Het Jaar van de Fiets 
rond op het Tilburgse Pieter Vreedeplein om het 
wildparkeren van fietsen tegen te gaan. Wanneer 
iemand zijn fiets verkeerd parkeerde, dan maakte 
Fikkie een hels kabaal en, in het ergste geval, een foto 
die hij direct op Facebook plaatste. De Vroom: 
‘Dat leverde de nodige discussies over privacy op, 
maar het zorgde tegelijkertijd voor maximale 
exposure, zelfs tot in België.'

Exposure blijkt enorm belangrijk te zijn voor 
Wij Doen Dingen. Vooral in het begin was het moeilijk 
een concept of idee te verkopen. Nu, een aantal 
successen later, gaat het De Vroom en Co stukken 
makkelijker af. Ze hebben al de nodige ideeën 
klaarliggen die ze graag willen uitwerken. Zonder 
subsidie, want dat strookt niet met hun filosofie. 
Ze wachten, zo zegt De Vroom, op een 'window of 
opportunity', of creëren er een.

 Wij doen dingen

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
http://www.bright.nl/hij-bijt-niet-maar-hij-belt-wel


Boselie, van huis uit theoloog, is directeur van 
Historisch Centrum Sittard-Geleen. In 2010 nam hij 
een sabbatical. Hij liep naar Santiago de Compostella. 
Onderweg passeerde hij een tweetal Franse steden 
waar tuinen een verhaal vertelden. De tuinen hadden 
namen gekregen zoals De Alchemist. Ondanks het feit 
dat de steden een Europese prijs hadden ontvangen 
voor de tuinen, had Boselie het idee dat het beter en 
met name authentieker kon. 

Thuisgekomen werkte hij zijn achterstallige werk 
weg. Pas in 2012, niet geheel toevallig Het Jaar van de 
Historische Buitenplaatsen, was het moment daar 
om zijn idee verder uit te werken. Zeventig mensen 
uit zijn netwerk ontvingen een kopie van zijn plan, 
plus een uitnodiging voor een brainstormsessie. 
Alles was mogelijk onder één strikte voorwaarde: 
alles wat we doen, doen we gratis. Uiteindelijk hielpen 
ruim dertig mensen mee in een werkgroep om het 
concept 'De Geheime Tuinen van Sittard' verder uit 

ONDERNEMERS 
 
DE BIBLIOTHEEK

BUITEN PEER BOSELIE

Peer Boselie, de man achter De Geheime Tuinen van Sittard

‘Alles wat we doen, 

doen we gratis’

Tekst: Jorrit Bijl
Foto's: Marianne Boselie

    j.bijl@cubiss.nl

 @JorritBijl

Hoe realiseer je, naast je werk, een rondleiding waaraan in een 
jaar tijd ongeveer 4.000 mensen meedoen, plus een festival waar 
ongeveer 2.500 mensen op af komen, zonder grote investeringen en 
zonder subsidie? Met een nieuwe financieringsmethode of gewoon 
door slim te ondernemen? Prima vragen voor ervaringsdeskundige 
Peer Boselie. 

>
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te werken. Boselie: 'De geheime tuinen zijn in feite 
tuinen die veel mensen wel kennen, maar dan zonder 
de verhalen die erachter schuilgaan. Door de verhalen 
van dichters, zangers en bokkenrijders aan elkaar te 
koppelen, vertel je de geschiedenis van de stad op een 
heel andere manier. 

Kleinschalig
Om de verhalen en de tuinen zo goed mogelijk kenbaar 
te maken, was er bebording nodig, een boekje en een 
aantal kunstobjecten die de tuinen extra betekenis 
zouden geven. Doordat men al in het begin had 
aangegeven dat alle deelnemers alles gratis zouden 
doen, bleven de kosten laag. De Nederlandse designer 
Maurice Mentjens maakte gratis een logo voor 
De Geheime Tuinen. De bebording en de kunstobjecten 
werden betaald door sponsoren en de provincie. 
Er kwam ook een festival, dat men bewust kleinschalig 
hield. ‘Ten eerste omdat we geen benul hadden van 
hoeveel mensen er zouden komen’, legt de theoloog 
uit. ‘Ten tweede omdat je dan geen vergunningen 
hoeft aan te vragen en niet aan allemaal regels hebt 
te voldoen, zoals een EHBO-post opzetten. De enige 
kosten die het festival had, waren logistieke. 
 Ook die werden betaald door sponsoren.’ Het resultaat: 
2.500 mensen bijeen op een regenachtige dag in juni.

Boer Zoekt Vrouw
Het succes van het concept is volgens Boselie de 
manier waarop de historie van de stad wordt verteld. 
‘Geen gortdroge geschiedenisles, maar verhalen van 
mensen, over lief en leed.’ Hij ziet overeenkomsten met 
het succes van Boer Zoekt Vrouw. ‘De verhalen rond de 
tuinen spreken eenzelfde soort emoties aan. Ze kunnen 
bijvoorbeeld ook oproepen tot bezinning. Maar zo 
specifiek hebben we het bewust niet gepositioneerd, 
omdat dat slechts een beperkt aantal mensen zou 
aanspreken.’  

waarop de historie van de stad 

Het succes van het concept

is volgens Boselie de manier

wordt verteld. 

 Geheime tuinen van Sittard

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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COMPUTER BETER

Slimmer omgaan met de dingen om je heen. Daarover 

gaat lifehacking. Een praktisch voorbeeld: een kommetje 

ammonia in je oven zetten om de vetaanslag los te weken, 

in plaats van langdurig poetsen met vetverwijderaars. 

Er zijn miljoenen andere voorbeelden. Hier volgen er vijf 

voor een handige omgang met de computer. Zodat er meer 

tijd overblijft voor, om wat te noemen, serieuze zaken. 

51234
Tekst: Bart van Dijk

    bvd@bibliotheekmb.nl

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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Als je na een dag computeren een stijve nek, 
stramme schouders en tintelende armen hebt, 
dan heb je zitten stressen. Of je beeldscherm stond 
niet goed afgesteld. Tijdens beeldschermwerk neig 
je de ogen te volgen en als het beeldscherm te laag 
staat, dan vouw je jezelf zo ver in elkaar als nodig 
is om je gezicht voor het scherm te brengen, met 
allerhande lichamelijke klachten als gevolg. 

Leg je een stapel papier onder je computer, dan kun 
je zo gaan zitten dat je met de rug recht en de borst 
vooruit aan het werk kan. Bijkomend voordeel: de 
stapel herinnert je eraan dat onbeschreven papier 
ook nut heeft, wat de vraag oproept of het terecht 
was dat je de hele dag zo hard hebt gewerkt aan je 
zoveelste kwartaalrapportage van dertig A4’tjes. 

1.
2.

3.

Weinig is zo hinderlijk als zinnen uit andere teksten 
moeten overschrijven als je iemand wil citeren. 
Of de opmaak uit die andere tekst meenemen bij het 
kopiëren. De truc bij Windows-computers: kopieer 
de tekst, roep het scherm Uitvoeren op door Win 
ingedrukt te houden terwijl je op R drukt en plak de 
tekst in het invoerveld. De tekst die je vervolgens uit 
dat veld knipt, is vrij van opmaak. Voor Mac werkt het 
hetzelfde, maar dan roep je het scherm Spotlight op 
door ‘command’ ingedrukt te houden terwijl je op 
de spatiebalk drukt en knip je de ongeformatteerde 
tekst daaruit. 

Als je in het e-mailverkeer een snel antwoord nodig 
hebt, kun je de geadresseerde het beste vragen 
stellen die niet tot hard nadenken aanzetten. Bij 
voorkeur vragen waarop met een simpel ja of nee 
te antwoorden is. 

Anders heb je grote kans dat je dringende mail 
weliswaar bovenop de spreekwoordelijke stapel 
ligt, maar niet als eerste aandacht krijgt. In het 
e-mailverkeer is er geen stapel. De mails die het 
snelst weg te werken zijn, krijgen in de regel 
voorrang. Als je écht verlegen zit om een snelle 
reactie, bedenk dan of je als beller niet nog sneller 
kunt zijn. 

PAK EEN STAPEL 
PAPIER EN COMPUTER 
LANGER.
 

DELETE DE OPMAAK 
VAN GEKOPIEERDE 
TEKST IN EEN VLOEK EN 
EEN ZUCHT.

ZET NIEMAND AAN HET 
DENKEN.

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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 Beter in schaken, beter in leven

 Easycratie

 Lifehacking

Hoe verleidelijk het ook is om uit te kijken op het 
teamlid dat zelfs achter een Toshiba-desktop uit 
2001 sex-appeal weet te behouden: doe het niet. 
Hoewel het de inventiviteit ten goede kan komen, 
daalt de arbeidsproductiviteit ervan, uitzonderingen 
daargelaten. Van uitzicht op afleiding in de 
vorm van een prikbord vol wandtegelspreuken, 
vergeelde krantenartikelen, vakantiefoto’s en 
relatiegeschenken, ga je evenmin beter presteren. 
Hou het uitzicht aangenaam maar rustig. Volgens lifehacker Erno Hannink is het goed één 

uur per dag je computer uit te zetten en klussen te 
klaren waarbij je geen computer nodig hebt. 
Volgens hem bestaat dat soort klussen nog.   

4.

5.

ZET DE COMPUTER 
NIET TUSSEN JOU EN 
JE AANTREKKELIJKSTE 
COLLEGA.

ZET JE COMPUTER UIT.

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
http://gautamnarula.com/how-to-get-good-at-chess-fast/ 
http://easycratie.nl.
http://lifehacking.nl.
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Dienen als prototype van 
de Bibliothecaris 3.0. 
Sharif Yilmaz leende zich ervoor, 
een jaar lang. Er kwam meer bij 
kijken dan hij had voorzien. 
Hij liet een replica van zichzelf 
maken om al het extra werk 
gedaan te krijgen. 

Bekentenissen 
van Sharif Yilmaz, 
Bibliothecaris 3.0

Tekst en foto's: Bart van Dijk

    bvd@bibliotheekmb.nl

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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De Bibliothecaris 3.0 is druk als een klein baasje. 
Hij is de ideale teamspeler, het nec plus ultra onder 
ambitieuze collega’s, de intrinsiek gemotiveerde 
alleskunner, het koppelvlak tussen netwerken én een 
vraagbaak. Wat hij bovendien is: even zelfstandig en 
inventief als digitaal vaardig en ondernemend, maar 
niettemin in loondienst. ‘Als ik niet oplette, was 
ik hele dagen aan het browsen’, laat de 36-jarige 
Sharif Yilmaz weten. (Zijn echte naam is bij de 
redactie bekend.) Hij kijkt met gemengde gevoelens 
terug op zijn voorlopig laatste, wat hij noemt, 
experimentele fase. 

‘Drie-punt-nul: je hoort het om de haverklap, in 
verschillende betekenissen.’ Yilmaz praat kalm als hij 
het zegt, thuis in zijn studeerkamer. ‘De toevoeging 
3.0 is aan inflatie onderhevig. Het is niet langer 

per se een compliment. 3.0 veronderstelt dat je 
autonoom kunt opereren in een organisatie en dat je 
in contact staat met allerhande gemeenschappen, 
on- en offline.’

Waarom hockeyers nooit douchen 
Na een denkpauze vervolgt hij: ‘Als je dat werkelijk 
allemaal doet in de rol van bibliothecaris, zo heb 
ik gemerkt, ben je op internet in no-time het 
aanspreekpunt van iedereen met vragen over de 
bibliotheek en alles wat ermee in verband te brengen 
valt. Dus: vragen over boeken, over hoe je informatie 
opzoekt, over informatie in één van de boeken, over 
zelf apps bouwen – alles.’ 

Hij opent een Excel-bestand genaamd Tijdschrijven 
en wijst aan dat ‘mensen digitaal doorverwijzen 

naar de juiste bronnen’ hem gemiddeld tien uur 
per week kostte. ‘Men stelt je de moeilijkste vragen, 
bijvoorbeeld waarom hockeyers nooit douchen na 
een wedstrijd.’

Het is een overblijfsel van vroeger, denkt Yilmaz, 
toen het adagium was: als je het niet meer weet, 
ga je naar de bibliotheek. ‘Nu kun je bij de 
Bibliothecaris 3.0 terecht. Je treft hem op nagenoeg 
elk online platform.’

Hij werd de personificatie van de bibliotheek op 
internet. Begon bescheiden, als vraagbaak op 
Facebook. Een jaar later was hij volop interactief via 
tientallen sociale media. Yilmaz ontdekte een nieuwe 
kloof tussen de knows en know-nots. ‘Je hebt mensen 
voor wie internet puur entertainment is, en mensen 

‘Men stelt je de moeilijkste 
vragen, bijvoorbeeld waarom 
hockeyers nooit douchen na 
een wedstrijd.’

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232


die internet inzetten ter lering en vermaak. Er is een 
gapend gat tussen de mensen die alleen een online 
game kunnen spelen en mensen die weten hoe ze 
zelf een serieus spel kunnen ontwerpen en daar 
voldoening of geld uit halen.’ 

Frictionless sharen
In de hoedanigheid van Bibliothecaris 3.0 werd 
het Yilmaz’ missie om die kloof te overbruggen. 
Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Je moet 
dienstverlenend zijn, vragen beantwoorden. 
Anders neemt je klandizie je niet serieus’, legt hij 
uit. ‘Een probleem is dat je vrienden op Facebook 
belangrijker worden dan je echte vrienden. Wat je 
echte vrienden tegen je zeggen, hoor jij alleen, 
maar wat je vrienden op Facebook tegen je zeggen, 
horen al je vrienden én hun vrienden.’ Dat hij op die 
manier onder druk kwam te staan, daarmee had de 
bibliotheekmedewerker geen rekening gehouden 
toen hij begon. 

Het leek zo mooi en simpel. In de uren dat de 
dorpsbibliotheek waar hij al ruim tien jaar werkt, 
onbemand open was en hij de achterwacht deed, 
zou hij zich oefenen in zijn nieuwe rol, comfortabel 
zittend achter zijn computer. Tijdens die zelfser-
vice-uren had hij het rustig toen hij nog een 
bibliothecaris zonder toevoeging was. Bezoekers 
wisten de weg. 

Boeken lenen, verlengen en inleveren: het ging 
semiautomatisch, dus niemand had er hulp bij 
nodig. 

‘Om diefstal of trammelant te voorkomen, hoefde 
ik slechts achter de schermen aanwezig te zijn in de 
bibliotheek’, zegt Yilmaz. ‘Of aanwezig te lijken. 
Daarom heb ik een levensechte replica van mezelf 
laten maken. Een borstbeeld om achter mijn bureau 
te zetten als ik er niet ben. Van mijn hoofd gaat een 
flinke dreiging uit.’ Met die replica in de bibliotheek 
kon hij vanuit zijn studeerkamer thuis blijven 
werken. Zo verloor hij minder tijd aan pendelen en 
kon hij beter vragen beantwoorden, vraaggestuurd 
informeren, mensen makkelijker digitaal insluiten, 
frictionless sharen en wat dies meer zij. 

Offline
Afgelopen maandag hield hij er abrupt mee op. 
Yilmaz bekent: ‘Gaandeweg ging ik steeds vaker 
ouderwets boeken raadplegen in de bibliotheek. 
Online kreeg ik vragen waarop ik de antwoorden 

alleen offline dacht te kunnen vinden, in de 
bibliotheek die ik ken als mijn achterzak. De vraag 
over de hockeyers is een goed voorbeeld.’ 

Verkleed als klant – jas aan, muts op – liep hij door 
de bibliotheek om ongestoord zijn research te 
kunnen doen. ‘Maandag jongstleden moest ik naar 
het toilet toen ik in de bibliotheek was. Ik zag mezelf 
in de spiegel boven de wasbak en werd intens 
verdrietig, met mijn muts op.’ 

Zo wilde hij niet doorgaan. De Bibliothecaris 3.0 
besloot zich te gaan bezinnen op zijn vak. Op de 
online platforms plaatste hij de boodschap dat er 
bij vragen een verwerkingstijd is van minstens 
een maand.  

18

‘Om diefstal of trammelant te 
voorkomen, hoefde ik slechts 
achter de schermen aanwezig 
te zijn in de bibliotheek.’

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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ONDERNEMEN
BINNEN

DE BIBLIOTHEEK

In 2007 trok Erik Boekesteijn door de VS met twee bevriende bibliothecarissen,

Jaap van de Geer & Geert van den Boogaard.

Ze reisden rond in een camper genaamd Mothership.

Tijdens de reis werden de zaden geplant voor Doklab, hun onderneming die met name ‘storytelling tools’ ontwikkelt.

De zaden ontkiemden snel, maar hadden een paar jaar nodig om boven de grond uit te komen.

Tekst: Bart van Dijk 
Foto's: Geert van den Boogaard

  bvd@bibliotheekmb.nl

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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‘Visie, plus de expertise 

om de visie in praktijk te brengen’

Tijdens de eerste Shanachie Tour, zes jaar geleden, 
vertelden de drie bibliothecarissen verhalen aan 
Amerikaanse collega’s. Verhalen over de toekomst 
van bibliotheken. ‘In ruil daarvoor kregen we 
verhalen van toehoorders terug’, vertelt Boekesteijn. 
‘Maar dat was niet alles. We haalden met onze 
lezingen ook geld op voor eten, drinken en benzine, 
zodat we verder konden trekken.’

Boekesteijn was destijds werkzaam op de 
afdeling Innovatie van Dok, de Delftse bibliotheek. 
Na terugkeer in Nederland richtten Boekesteijn en 
Van de Geer Shanachie Media op en ze begonnen 
met This Week In Libraries, een internationaal 
praatprogramma over bibliotheken. 

Het duo timmerde flink aan de weg. Dat werd 
gehoord. Boekesteijn: ‘Er kwamen steeds meer 
vragen binnen bij de afdeling Innovatie van Dok. 
Vanuit bibliotheken, bedrijven en andere instanties 
uit steden in binnen- en buitenland. Steden die we 
hadden aangedaan op onze reizen. Ingaan op al die 
vragen paste niet binnen de werkzaamheden voor 
Dok en de opdracht die we hadden gekregen van de 
Gemeente Delft. Toen zijn we verzelfstandigd en is 
Doklab ontstaan.’

‘We’, dat wil zeggen: Boekesteijn, Van de Geer 
en de nog niet genoemde Koen Rotteveel en 
Bas Paap. Doklab is gehuisvest in Dok en heeft er 
een showroom op de begane grond. De laboranten 
ontwerpen en ontwikkelen er ‘storytelling tools’, 
zoals de Heritage Browser die cultureel erfgoed 
digitaal ontsluit, en geven advies over innovatie 
in de culturele sector. De belangrijkste drijfveer 
van Boekesteijn: ‘Mensen en techniek op een 
laagdrempelige wijze verbinden met behulp van 
verhalen.’

Dat Boekesteijn en consorten voor zichzelf begonnen, 
wil allerminst zeggen dat het anders onmogelijk 
is vooruitstrevend bezig te zijn. ‘We hebben zowel 
vanuit bibliotheken, als in samenwerking met 
externe partijen revolutionaire projecten zien 
ontstaan. In Nederland, maar vooral ook als we 
bibliotheken elders ter wereld bezochten. Bovendien 
hebben we de rol van pionier zelf, op de afdeling 
Innovatie van Dok, een aantal jaren met succes 
vervuld.’ 

Ongeacht of je vernieuwingen zelf doorvoert of ze 
inkoopt, benadrukt de oud-bibliothecaris, de basis 
moet op orde zijn. ‘Innovatie binnen de bibliotheek 
komt niet uit de lucht vallen. Er is geld, tijd en 

knowhow nodig. Om die basis te krijgen, moeten 
er keuzes gemaakt worden door directie en MT. 
Dat is nogal eens een probleem. Financiële zorgen 
en onzekerheid over de toekomst vormen over het 
algemeen een slechte voedingsbodem voor innovatie 
en creativiteit, hoewel er natuurlijk uitzonderingen 
zijn.’ Feit blijft: in een tijd van bezuinigingen, 
ontlezing en automatisering die zich als een Pacman 
door personeelsbestanden vreet, lijken drastische 
maatregelen eerder noodzaak dan luxe. 

Voor de bibliotheekdirecteur die zijn bibliotheek 
wil hervormen en daarbij het gevoel heeft dat de 
tijd dringt, heeft Doklab Extreme Library Makeover 
ontwikkeld. ‘Extreme Library Makeover geeft 
antwoord op de vraag hoe innovatie in je bibliotheek 
onder te brengen en wat de noodzakelijke stappen 
zijn’, licht Boekesteijn toe. ‘Je moet je afvragen: wat 
willen we graag, wat hebben we daarvoor nodig en 
hoe gaan we het doen? Met een heldere visie en de 
expertise om die visie in de praktijk te brengen, krijg 
je de neuzen in dezelfde richting en kun je stappen 
maken.’

 This Week in Libraries

 

Erik Boekesteijn van Doklab over de ingrediënten voor vernieuwing:

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
http://www.thisweekinlibraries.com/
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STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR

Er wordt gezegd dat we niet een tijdperk van veranderingen 

meemaken, maar een verandering van tijdperken. 

Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat je zelf stil lijkt 

te staan. Geregeld even stilstaan, kan goed uitpakken. 

Bijvoorbeeld hier, om even te kijken naar een paar 

ontwikkelingen en uitvindingen die de bibliotheek nog 

eens van pas kunnen komen.

Tekst: Jorrit Bijl 

    j.bijl@cubiss.nl

 @JorritBijl

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
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STA ERBIJ EN 
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STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
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STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR

BIBLIOCEL

Vroeger had je kwartjes nodig en later speciale 
kaarten. Nu zijn ze vrijwel uit het straatbeeld 
verdwenen: telefooncellen. Een stel uit Beesd heeft 
de telefooncel nieuw leven ingeblazen. Geïnspireerd 
door onze oosterburen toverden ze een ongebruikte 
telefooncel om tot ruilbibliotheek. ‘De ruilbieb is 
onbemand. We gaan uit van het goede in de mens 
en hopen dat er veel plezier aan beleefd wordt’, 
zegt initiator Jordi de Groot. 

 Bibliocel 

DEVICE 6
 

Een boek, game of toch een videofilm? De redactie 
van Bright kon de app bij de lancering van Device 
6 nog niet in een hokje plaatsen. De app maakt 
gebruik van zowel tekst, bewegend beeld als geluid. 
Je waant je als gebruiker in Scandinavische bossen, 
waar je puzzels moet oplossen, wil je het volgende 
hoofdstuk kunnen lezen. Die extra dimensies maken 
dat Device 6 ontzettend leuk is om te lezen, bekijken 
en spelen.

 Device 6

32
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SPULL

Dure studieboeken? Spull is een Facebook-applicatie 
waarmee iedere scholier in de boekenkasten van 
Facebookvrienden kan zoeken. De boeken kun je 
vervolgens gratis lenen en uitlenen. Hebben je 
Facebookvrienden de boeken niet, dan zorgt Spull 
ervoor dat je korting krijgt bij één van de bij 
Spull aangesloten bedrijven. 

 Spull

1

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
http://www.beesd.nu/index.php?subject=309
http://www.bright.nl/device-6-een-game-een-boek
http://www.spull.nl
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WIFI-TRACKING

Ruim zestig procent van de Nederlanders gebruikt 
een smartphone. We halen er allerhande informatie 
mee van internet. Steeds meer partijen bieden een 
gratis wifi-netwerk aan. Sommige ervan beseffen 
dat zo’n netwerk ook een interessante bron van 
informatie is. Met wifi-tracking kun je precies zien 
hoelang een klant waar blijft staan en welke route 
die neemt. 

Jumbo en Polare hebben al interesse getoond. 
Ook interessant voor de bibliotheek? Jazeker, al roept 
het wel de nodige discussies op omtrent privacy. 

 Luister naar een discussie over 
 Wifi-tracking op Radio 1

QBENGO

Was het nu links of rechts van de koepelhal? 
Net als de meesten onder ons, had Remon van der 
Heide soms moeite om zijn weg te vinden in grote 
gebouwen. Hij kwam met een oplossing: Qbengo. 
Door gebruik te maken van de locatie-app 
Qbengo kom je precies op de plek waar je wezen wil.
Iedereen die beschikt over een smartphone kan de 
gratis app downloaden en gebruiken. Ze brengt 
je niet alleen op de juiste plaats, maar verschaft 
ook informatie over producten en faciliteiten. 
Op het moment is er een nieuwe toepassing 
in ontwikkeling, de zogeheten ‘Match & Meet’. 
Daarmee weet je precies welke ‘kennis’ er op dat 
moment in het gebouw rondloopt en kun je die 
kennis ontmoeten. Remon van der Heide noemt het 
‘navigation to knowledge’.

 Qbengo

STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
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KIJK ERNAAR
STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
STA ERBIJ EN 
KIJK ERNAAR
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CITIZEN SCIENCE

Moocs – zie pagina’s 6 en 7 – maken 
wetenschappelijke kennis voor ontelbare mensen 
toegankelijk. Tegelijkertijd zien we in de ecologie dat 
de burger de wetenschap voert. Bij het fenomeen 
Citizen Science maakt de wetenschap gebruik van 
data die burgers verzamelen. 

Zo won de app Vogel Het Uit onlangs de Academische 
Jaarprijs. Vogel Het Uit is een app waarbij mensen 
in het veld een bijdrage kunnen leveren aan 
wetenschappelijk onderzoek naar vogels.

 Citizen Science

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
http://www.radio1.nl/item/154370-Wifi-tracking%20in%20winkels.html
http://www.radio1.nl/item/154370-Wifi-tracking%20in%20winkels.html
http://www.qbengo.com/practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_science
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Hebben we je kunnen boeien? 

Wil je zelf een bijdrage leveren?

BRONNENLIJST

Stuur een mail naar 
durf@cubiss.nl
of reageer op
www.biebtobieb.nl

Het volgende e-magazine 
verschijnt in maart/april 
2014

Laat het ons weten! 

De roep om vrije geesten

• De informatiespecialist van morgen is vrij. 

Blogpost van Edwin Mijnsbergen, 

14 december 2012.

• De proposities, de prospects, de 

masterclasses en de paradigma’s. Blogpost 

van Wim Keizer, 28 augustus 2013.

Moocs: lessen voor een miljoenenpubliek

• De online universtiteit – Veertigduizend 

studenten in de zaal. Artikel van Brechtje 

Keulen in De Groene Amsterdammer, 9 

oktober 2013.

Bekentenissen van Sharif Yilmaz, 

Bibliothecaris 3.0

• Free Ride – How the internet is destroying 

the culture business and how it can fight 

back. Boek van Robert Levine. Vintage 

Books, 2012.

• De Virtuele Spiegel – Waarom Facebook 

ons ongelukkig maakt. Boek van Koen 

Damhuis. De Arbeiderspers, 2012.

• Socialbesitas – Sociale Media: van Vertier 

tot Verslaving. Boek van Mayke Calis & 

Herm Kisjes. Innodoks Uitgeverij, 2013. 

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%20%232
mailto:durf%40cubiss.nl?subject=reactie%20Durf%21%20%232
http://www.biebtobieb.nl
http://www.edwinmijnsbergen.nl/2012/12/de-informatiespecialist-van-morgen-is.html
http://www.edwinmijnsbergen.nl/2012/12/de-informatiespecialist-van-morgen-is.html
http://www.edwinmijnsbergen.nl/2012/12/de-informatiespecialist-van-morgen-is.html
http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/gastblogs/bericht/1000004478/de_proposities__de_prospects__de_masterclasses_en_de_paradigma_e2_80_99s
http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/gastblogs/bericht/1000004478/de_proposities__de_prospects__de_masterclasses_en_de_paradigma_e2_80_99s
http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/gastblogs/bericht/1000004478/de_proposities__de_prospects__de_masterclasses_en_de_paradigma_e2_80_99s
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Het E-magazine 
voor de 

ondernemende 
bibliotheek
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