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laat het ons dan vooral even weten.
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En als je je team
compleet hebt,
laat je het
neerstorten
Een woord vooraf

Marianne Hermans
Tekst
@Marieanne73
m.hermans@cubiss.nl

In dit nummer staat ‘het team’ centraal. Met onder
meer een special over het team achter de vernieuwde
bibliotheek in Waalwijk, een artikel over vrijwilligers
op de werkvloer, scrummende medewerkers en
de bedrijfscultuur in bibliotheken. Plus een stoet
inspirerende voorbeelden uit verschillende branches.
Hoe maak je een goed team? Net als bij elke
geslaagde relatie, draait het bij succesvolle teams
om chemie en vertrouwen. Aan de basis daarvan ligt
een goed verhaal. Het verhaal dat de losse elementen
met elkaar verbindt in dienst van een hoger doel.
In een goed team leren mensen meer en sneller dan
ze in hun eentje zouden doen. Teamwerk is cruciaal
voor de lerende organisatie. Af en toe moet je een
stapje terug doen en van een afstandje reflecteren
op je aannames en vooroordelen. Teamleren is een
van de vijf principes die Peter Senge beschrijft in
The fifth discipline. Hij stelt dat de gezamenlijke
focus op een probleem de organisatie in staat stelt
om van zichzelf te leren.
Trainers hanteren een speciale gereedschapskist met
creatieve uitdagingen voor team building. Variërend
van een onmogelijke kluwen touw die je moet
ontwarren door samen te werken –
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Met dank voor alle enthousiaste reacties
presenteren we DURF!#2. Bijzonder fijn was
de reactie van Maike Somers, bibliothecaris in
residence bij LOCUS Vlaanderen, die ons wees
op de rijke oogst van de LOCUStoer 2013.
Zij verzamelden meer dan vijftig prikkelende
ideeën en experimenten uit cultuur- en
gemeenschapscentra, bibliotheken
en musea. Enkele daarvan passeren
de revue in DURF!

het simpelweg doorhakken van de Gordiaanse
knoop heeft immers niets met teamwerk te
maken – tot formele tools zoals vragenlijsten en
assessments. Trainers van teamvaardigheden
verzinnen vaak een rampscenario en laten de groep
daarop improviseren. Ze laten de groep neerstorten
in een onherbergzaam gebied waarna ze samen een
plan moeten bedenken om er levend uit te komen.
Ja, ze krijgen een overlevingspakket met onmisbare
zaken zoals lucifers, een touw, een blik tomatensoep.
Eerst mag ieder voor zich bedenken welke spullen
uit dat pakket absoluut het meest noodzakelijk zijn.
Daarna bekijkt het hele team samen de lijst en komt
het vrijwel altijd met een betere oplossing dan één
persoon alleen.
Voor de bibliofielen onder ons: sla Treasure Eiland
er nog eens op na. Dan snap je ook waarom
Ricardo Semler (zie pag. 16) het lezen van
klassiekers hoger aanslaat dan al die meters
managementliteratuur.
De verzamelde ideeën van de LOCUStoer
Peter Senge The fifth discipline

Lezen
is
			
gevaarlijk
Column
Bart van Dijk
Foto's en tekst
BartvanDijk@bibliotheekmb.nl
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Eerst was er één
televisiekanaal, toen drie
kanalen en daarna 75. De
vaatwasmachine verving
de afwasborstel. De
bibliotheek van Waalwijk
was gehuisvest in een
barak en verhuisde naar
een kolossaal gebouw ter
grootte van twee kolossale
gebouwen.

Vroeger was de toekomst veelbelovend. Het ging
elk jaar beter. Verandering was verbetering.
Eén lange, stijgende lijn. Nu zigzagt de lijn, valt het
woord ‘crisis’ om de haverklap, moet de broekriem
aangetrokken en is de broek tweedehands.
Tegelijkertijd heeft naar boven afgerond iedereen
een telefoon die je nog net geen koffie kunt laten
zetten.
Een geschikte baan vinden is een stuk minder
vanzelfsprekend. Neem Patrick Tuijl, een jongen
van 23. Hij kwam van de ambachtsschool met
goede cijfers en was al werkloos voordat hij ooit
echt de handen uit de mouwen had gestoken.
Hij kende niemand die hem kon gebruiken en is
op eigen houtje een meubelmakerij begonnen
met vrienden in Barcelona.

Voor drie tientjes vloog hij met Ryanair naar de
Spaanse stad. In het vliegtuig zat precies genoeg
kerosine, tenzij de piloot boven Barcelona had
moeten blijven cirkelen tot er een landingsbaan
vrijkwam.
Dat cirkelen hoefde niet. Hij kon meteen landen
en kwam geen brandstof tekort. Een paar dagen
later uitte de piloot kritiek op Ryanair in een
BBC-programma. Hij vertelde erbij dat piloten,
uit angst voor ontslag, geen opmerkingen durven
te maken over de gebrekkige veiligheid bij de
luchtmaatschappij. Weer een paar dagen later werd
hij ontslagen, omdat hij kritiek had. Met Patrick
Tuijl, zijn vrienden en de meubelmakerij gaat het
ondertussen uitmuntend.
Afrondend: tijden veranderen en wie nu echt iets
wil bewerkstelligen, kan dat het beste samen met
anderen doen, in teamverband. De risico’s zijn dan
lager en de slagingskans is hoger. Dingen helemaal
alleen gaan zitten doen, zelfs een boek lezen ter
ontspanning, is verleden tijd. Gevaarlijk ook, met
de klimop van tegenwoordig.

Bibliotheek Waalwijk heeft laten zien
waar een beetje Durf toe kan leiden.
De bibliotheek heeft sinds eind 2012

Tea Keijl
Tekst
tea@zonderh.nl

een vergaande transformatie ondergaan.
Van een stoffige, traditionele bibliotheek
naar een uitnodigende en inspirerende
plek met een nieuw dienstverlenings
concept. Vestigingsmanager Yvonne
Bosch: ‘We hebben meer gedaan dan
verbouwen. Het team stond steeds
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centraal, want uiteindelijk is het team
de succesfactor.’

Waalwijk
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de kracht
van het team

Vanaf de start van het project is gesproken over
‘invoering Retail’ en niet over ‘de verbouwing’ van
Bibliotheek Waalwijk. Van den Bosch: ‘We hebben
meer gedaan dan een verbouwing. Een mooie,
moderne en verbouwde bibliotheek draagt bij
aan het succes, maar een enthousiast en goed
functionerend team maakt het verschil.’
Teamcoaching
In het gehele transformatieproces speelde het
team dan ook een belangrijke rol, legt Van den
Bosch uit. ‘In de voorbereiding naar de verbouwing
heeft een aantal medewerkers extra taken op zich
genomen. Het ging met name om het coördineren
en afstemmen met de backoffice. Een andere
medewerker heeft zich ingezet om de collectie een
flinke impuls te geven. En weer een ander teamlid
was de verbindende factor tussen de afdeling
communicatie en het team.’
Naast de extra verantwoordelijkheden die de
medewerkers kregen, investeerde bibliotheek
Waalwijk ook in het optimaal laten functioneren
van het team. ‘De medewerkers hebben team
coaching gekregen, een training Retail en ze
hebben intern stage gelopen. Verder hebben we
nieuwe functieprofielen opgesteld en is er nieuwe
bedrijfskleding gekomen.’
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Yammer
Dat het team centraal stond in het
transformatieproces, blijkt ook wel uit de manier
van communiceren. Van den Bosch: ‘Communicatie
is cruciaal in zo’n groot project. Het team gaf aan
te willen communiceren via Yammer. Dus we zijn
een groep gestart op Yammer, waarop iedereen zijn
nieuwtjes, vragen en relevante informatie kwijt kon.
De Yammergroep was niet alleen voor de teamleden
van Waalwijk, maar ook voor andere leden van de
projectgroep. Aangezien het een openbare groep
was konden collega’s van andere teams ook de
vorderingen rondom de invoering Retail volgen.’
Houten barak
Het is geen toeval dat het transformatieproces
juist in deze tijd is uitgevoerd. Bepalend waren
ontwikkelingen in de samenleving zoals de
veranderende informatievergaring en terugtredende
overheid, die om innovatie vragen, in combinatie
met de verouderde accommodatie. Van den Bosch
geeft een historische schets. ‘Tot het begin van de
jaren zestig was er in Waalwijk een bibliotheek
georganiseerd vanuit het kerkbestuur van twee
parochies. In 1961 opende de eerste openbare
leeszaal en bibliotheek zijn deuren in Waalwijk.
Er schreven zich in het eerste jaar 753 leden in,
van wie 350 jeugdigen. Deze eerste bibliotheek was
gehuisvest in een houten barak. Zo’n twintig jaar
geleden verhuisde de bibliotheek Waalwijk naar
de huidige locatie, dat was toen nieuwbouw.
De inrichting was inmiddels gedateerd, saai en grijs.’
Meer met minder
Eind 2012 is het transformatieproces van start
gegaan. De bibliotheek is voor ruim 720.000

euro verbouwd, waarvan de gemeente Waalwijk
120.000 euro heeft bijgedragen. Van den Bosch
vertelt enthousiast over de resultaten: ‘Bibliotheek
Waalwijk is getransformeerd naar een ‘vernieuwde’
bibliotheek. Dat betekent ten eerste natuurlijk een
goede collectie, die actueel en vraaggericht is. We
kunnen de collectie nu aantrekkelijk presenteren
en we hebben ruime openingstijden. We willen
uitnodigen en inspireren. Met het nieuwe
dienstverleningsconcept is het voor de klanten
gemakkelijker om materialen te lenen en terug te
brengen. Met minder medewerkers meer klanten
trekken, dat is het streven.’
Guerrillamarketing
In het gehele proces is veel aandacht geweest
voor de externe communicatie met de diverse
doelgroepen en stakeholders. Van den Bosch:
‘Naast alle zeg maar standaardacties als
persberichten, nieuwsitems, huis-aan-huis-flyers
en socialmedia-berichten hebben we ook een paar
bijzondere activiteiten gehad. Zo was er een grote
tekenwedstrijd, met onder meer een wethouder
en een lokale kunstenares in de jury.
De winnende tekeningen zijn verwerkt als
signing in de wereld 0-8.

Daarnaast zij klanten en bedrijven opgeroepen
om een stoel te doneren voor de leestafel van de
bibliotheek. Om de heropening aan te kondigen
hadden we een ludieke guerillamarketingactie.
Op diverse plekken in de stad stonden kasten met
gratis mee te nemen boeken.’
Rabobank Stimuleringsfonds
Van den Bosch sluit haar verhaal af met een
mengeling van trots en dankbaarheid. ‘Dankzij
een bijdrage van het Stimuleringsfonds van de
Rabobank hebben we een plek kunnen creëren voor
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Een lange leestafel met twee pc’s en aansprekende
leenmaterialen die afgestemd zijn op de doelgroep.
Op de pc’s wordt “De Slimme Nieuwslezer”
aangeboden, een programma met nieuwsberichten
op diverse leesniveaus. Ook bieden we het
oefenprogramma “Klik&Tik” aan, in samenwerking
met UWV en ISD Midden-Langstraat, Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen Waalwijk en ROC. Het is van
wezenlijk belang dat we deze doelgroep nu gericht
kunnen bedienen.’
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Bart van Dijk
Tekst

Best Buy Bedrijfskleding
Bij Best Buy, een Amerikaanse elektronicaketen,
draagt het personeel een blauwe polo en een
kaki pantalon als bedrijfskleding. Zo zijn de
medewerkers goed herkenbaar. De New Yorkse
komiek Charlie Todd verzamelde 80 mensen
om, gekleed in een blauw poloshirt en een kaki
broek, achter elkaar een filiaal van Best Buy
binnen te gaan.
Als klanten de in bedrijfskleding gestoken
bezoekers om hulp vroegen, was de opdracht
hen naar beste kunnen te helpen. Als ze een
opmerking kregen van het echte personeel,
moesten ze zeggen dat het allemaal puur
toeval was, die overeenkomsten in kleding.
De verbaasde blikken waren niet van de lucht.
Een variatie op dit idee, waarin tientallen
behulpzame mensen het grijs-wit-oranje van de
Bibliotheek dragen, daar moet toch een prima
promotiefilm in zitten. De slogan ‘de Bibliotheek
is van iedereen’ erbij en klaar.

2012

Tussen
supermarkt
en
museumstuk
Ondernemende bibliotheken durven hun
eigen koers te varen. Bibliotheekgoeroe
David Lankes vindt dat de bibliotheek minder
op een supermarkt moet gaan lijken en meer
op een keuken, waar ieder zijn eigen gerecht
kan samenstellen. De bibliothecaris als
kokshulpje. Kant-en-klare recepten bieden
we niet, maar op de volgende pagina's ter
inspiratie wel een paar gedurfde
voorbeelden. Geleend van museum,
supermarkt, en bibliotheken in binnenen buitenland.
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Laat je horen!

JUMBO Foodmarkt
Wees zuinig. Denk groot. Durf te
vernieuwen. Het is een drietal gouden
regels van Karel van Eerd, presidentdirecteur van Jumbo. Als tiener nam hij
het bedrijf van zijn vader over toen deze,
na een hartaanval, gedwongen werd het
kalmer aan te doen. De regels misten hun
uitwerking niet.
In tijden van economische neergang
investeerde de Jumbo Groep in de zogeheten
Foodmarkt. Er is twee jaar gewerkt aan de
grootste supermarkt van Nederland, gevestigd
bij het NAC-stadion in Breda. Een team van
maar liefst 430 medewerkers houdt het
draaiende. Behalve caissières en een leger
vakkenvullers, staan (banket)bakkers, slagers,
sommeliers en chef-koks ter beschikking.
Klanten kunnen zelf kiezen of ze van
hun diensten gebruikmaken. Exotische
ingrediënten kopen en thuis experimenteren
kan evengoed. Wie twijfelt of een recept wel
gezond is, kan het voorleggen aan een diëtiste
van het Amphia Ziekenhuis in Breda. De
supermarkt en het ziekenhuis werken samen.
10

In de British Library in Londen kunnen
bezoekers zich mengen in korte debatten
rondom de tentoonstelling Propaganda:
Power and Persuasion. Trouw aan de Britse
traditie komt Speakers’ Corner in september
naar de bibliotheek om samen met bezoekers
van gedachten te wisselen over de macht
van propaganda in de hedendaagse
mediasamenleving. De website van deze
bibliotheek is ook de moeite waard vanwege
de bijdragen van de eigen curatoren,
vakspecialisten en gast bloggers over
uiteenlopende onderwerpen. Je kunt je per
mail op een van de blogs abonneren.
British Library blog
Speakers’ corner

Laat je zien!
Nog nooit gehoord van selfies? Maak een foto
van jezelf, liefst tegen de achtergrond van
een of andere hot spot. Zelfs de paus doet
eraan mee. De New York Public Library heeft
al fotozuilen geplaatst om in te spelen op de
variant met book shelfies. Bezoekers die hun
foto laten maken, komen op de website van de
bibliotheek te staan.
Het Carnegie Museum of Art heeft een variant
hierop. Het vraagt bezoekers om hun reactie
op de foto’s die het museum toont. Bezoekers
leggen hun reactie vast op een foto en
delen die, waarmee ze op hun beurt anderen
inspireren om te reageren. De foto’s van de
bezoekers staan op de website en hangen in
het museum zelf, naast hun inspiratiebronnen.
Selfies waar je mond van open valt
Oh snap! In het Carnegie Museum of Art
Bookshelfies
Op het weblog van de New York Public Library
uitleg over het waarom van de fotohokjes

‘My husband and
I agreed we’d never
seen a building
that so perfectly

Imponeren met
je boekenkast,
groot of klein
In de discussies over de clicks en de bricks
komt steeds de vraag terug of het gaat om de
functie of het gebouw. Over de hele wereld
staan prachtige bibliotheken die bewijzen dat
‘het gebouw’ niet zomaar een inwisselbaar
iets is, maar daadwerkelijk iets toevoegt aan
de functie van de bibliotheek.
Begin september was de opening van de
nieuwe Birmingham Library, ontworpen door
het architectenbureau van de Nederlandse
Francine Houben. In een interview noemt
ze bibliotheken de belangrijkste publieke
gebouwen van dit moment, zoals de
kathedralen vroeger. Het interieur bestaat uit
verschillende ‘rotunda’s’, ronde vides, met als
middelpunt de Book Rotunda.
In Zweden staat de imposante Wall of
Knowledge, de boeken rotunda als centrale
ruimte van de bibliotheek. Voor de ware lezer
voelt het als een thuiskomst. Schrijfster Joan
Wickersham noemt het in de Boston Globe
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expressed what it
een metafoor voor je eigen kast vol geliefde
boeken. ‘My husband and I agreed we’d never
seen a building that so perfectly expressed
what it was about.’
De Bibliotheca Thurkowiana Minor is een
miniatuurbibliotheek met 1515 miniboekjes
van Guus Thurkow. Deze minibibliotheek is te
zien in het Meermanno museum. Het echtpaar
Thurkow beheerde bijna twintig jaar lang een
antiquariaat en uitgeverij van miniatuurboeken,
de Catharijne Pers. In 2001 lieten zij een
bibliotheek voor deze boekjes bouwen
naar het voorbeeld van 17e en18e eeuwse
poppenhuizen. De indeling in rubrieken
herbergt ook een onderdeel dat L’enfer heet
(De Hel), en de ‘geheime boekenkast’ met de
rubriek Erotica.

was about.’

De nieuwe bibliotheek van Birmingham
Het interview met Francine Houben
De volledige impressie van Stockholms Wall of Knowledge
Een filmpje over de miniatuurbibliotheek en een aantal
bijzondere boekjes

Het
belang
van
Het belang van
transparantie
transparantie
Vrijwilligers op de werkvloer

Arabella Broers en Lonneke Jans
Tekst
a.broers@cubiss.nl
l.jans@cubiss.nl
@LonnekeJans

De inzet van vrijwilligers binnen
organisaties neemt toe, ook bij
bibliotheken. Hoe voorkom je dat
betaalde krachten zich door deze
ontwikkeling bedreigd voelen?
Door transparantie en het geven
van vertrouwen.

Werken met vrijwilligers….géén kinderspel is het
rapport van het onderzoek dat Cubiss in 2012
uitvoerde bij 96 bibliotheken. Hieruit blijkt dat
kostenbesparing zeker niet de enige reden is voor
de inzet van vrijwilligers. Vooral maatschappelijke
doelen zoals lokale verankering en maatschappelijk
verantwoord ondernemen spelen een rol.
Het takenpakket van de vrijwilligers bestaat uit
het thuisbezorgen van boeken, het begeleiden van
activiteiten, voorlezen, taken rondom de uitleen en
inname van materialen, en facilitaire taken.
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Voor welke taken zetten bibliotheken vrijwilligers in?
• 85% van de bibliotheken zet
vrijwilligers in
• 91% van de vrijwilligers
werkt maximaal 4 uur per
week voor de bibliotheek
• 44% van de bibliotheken is
het oneens is met de stelling
‘Als er voldoende geld
beschikbaar is voor betaald
personeel, dan zou ik geen
vrijwilligers inzetten.’

Het belang van transparantie
Transparantie is weten wie voor welke taken
verantwoordelijk is binnen het team. Het is extra
belangrijk in teams die een mix zijn van betaalde
en vrijwillige medewerkers, omdat zij verschillende
rollen vervullen. Bovendien heerst er soms het gevoel
dat ze niet op hetzelfde ‘level’ staan. Hierdoor staan
teamverhoudingen tussen betaalde medewerkers en
vrijwilligers regelmatig op scherp.
Loes Janssen van het Van Abbemuseum heeft veel
ervaring met het werken met gemengde teams: ‘Zet
met name in op elkaar helpen of zelfs versterken. Dat
draagt bij aan de collegialiteit, maar daarvoor moet
je wel weten wie wat doet.’ Otto Janssen, coördinator
van de bezorgdienst aan huis bij bibliotheek MiddenBrabant, stelt: ‘Het is belangrijk om betaalde krachten
een veilig gevoel te geven. Je moet als bibliotheek heel
duidelijk aangeven waarom je voor vrijwilligers kiest,
waarvoor je ze inhuurt en wat hun specifieke taken en
verantwoordelijkheden zijn.’ De inzet van vrijwilligers
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vraagt om een goede voorbereiding en het kweken
van de juiste mindset bij medewerkers. Begrip
krijgen voor elkaars taken, drives én zorgen.
Maak ze bespreekbaar en gun het de tijd.
Vrijwilligers kunnen bovendien een belangrijke
meerwaarde bieden. Benut de talenten van
vrijwilligers door op zoek te gaan naar expertise en
inhoud die je als bibliotheek mist. Bijvoorbeeld een
filosoof die een lezing geeft over leiding nemen in je
eigen leven.
De vrijwilliger van nu

Verhuizen met
vrijwilligers
Help, de bibliotheek verhuist! De bibliotheek in Crozet
(Virginia, Amerika) riep de hulp in van het publiek voor de
verhuizing van een deel van de collectie. 350 vrijwilligers
vormden een keten en gaven zo een voor een de boeken
door naar hun nieuwe onderkomen. De lokale online
televisiezender maakte een leuk filmpje van de Crozet
Library Book Brigade.
De Crozet Library Book Brigade

Onze bedrijfscultuur:

barrière of hefboom
voor verandering?
Bedrijfscultuur is een terugkerend onderwerp in het medewerkers
onderzoek van Cubiss. Voor veel medewerkers zijn een goede sfeer
en prettige collega’s dé redenen om bij de bibliotheek te werken.
Een andere reden is de zorgzame, mensgerichte aanpak die in
de meeste bibliotheken geldt. Oog voor de privésituatie van
medewerkers en ruimte voor inspraak en persoonlijke wensen.

Marinka Koppejan en
Liesbeth van Weert
Tekst
m.koppejan@cubiss.nl
l.vanweert@cubiss.nl
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Het management heeft dus een voortrekkersrol
bij het creëren van een innovatief klimaat.
Zij moeten dit willen, voelen en begrijpen.
In veel bibliotheken heerst een ‘familiecultuur’. Dit
is één van de vier hoofdculturen in het OCAI model
van Quinn. Een organisatie met een familiecultuur
wordt bijeengehouden door loyaliteit en traditie. De
betrokkenheid is groot. Men hecht grote waarde aan
onderlinge samenhang en moreel. De bijbehorende
leiderschapsstijl is die van mentor of vaderfiguur.
Gevangen
In de familiecultuur bestaat het risico dat het
management te ver doorslaat in de rol van mentor.
Alsof ze voor élk organisatieprobleem met een
oplossing moeten komen. In feite neemt de
leidinggevende daarmee de verantwoordelijkheid
van de medewerkers over. Alle goede bedoelingen
ten spijt, dit zorgt ervoor dat medewerkers liever
afwachten dan zelf initiatief nemen.
Beide partijen houden elkaar als het ware

gevangen in een patroon van verwachtingen
over de ander. Bij leidinggevenden ontstaat het
gevoel dat medewerkers weinig initiatief tonen
en dat ze verwachten dat het management wel
met oplossingen komt. Medewerkers daarentegen
mopperen over gebrek aan mogelijkheden voor
zelfontplooiing en uitdagend werk. Kortom:
beide partijen zijn ontevreden over de situatie
en er ontstaat een kloof tussen management en
medewerkers.

Voortrekkersrol
Volberda en Bosma noemen dit dynamisch of
informeel managen. Uitdagen tot experimenteren,
tot leren en het nemen van verantwoordelijkheid.
Dynamische managers weten hun medewerkers
te vinden en in te zetten. Zij bieden ruimte om
vaardigheden van onderop te laten ontstaan.
Niet dat iedereen zo maar wat kan doen; het
management blijft verantwoordelijk voor de
strategische koers.

Stimuleren van ondernemerschap
De huidige ontwikkelingen in de branche vragen
juist om meer ondernemenschap, meer richting
een marktcultuur. Externe positionering is van
levensbelang. Dat begint bij een gedeelde ‘sense
of urgency’ en dat vraagt een andere rol van
leidinggevenden. Niet de alwetende mentor, maar
de stimulerende manager. Dat betekent dat ze
aansluiten op wat de medewerker nodig heeft om
zelfstandig te kunnen werken.

Het management heeft dus een voortrekkersrol bij
het creëren van een innovatief klimaat. Zij moeten
dit willen, voelen en begrijpen. Als de organisatie
dit oppakt, dan snijdt het mes aan twee kanten:
de organisatie boort verborgen talent aan en de
medewerkers krijgen ruimte om zich te ontplooien.
De weg naar nieuwe producten en diensten ligt
open.

Stimulatoren doen, denken, voelen en werken samen
met de ander. Niet top-down, maar horizontaal
managen is het uitgangspunt. Ruimte geven aan
medewerkers is hierbij noodzakelijk. In organisaties
met een groot onderling vertrouwen delen mensen
kennis met elkaar. En juist door samen te werken
en kennis te delen, komen ieders kennis en kunde
optimaal tot hun recht. Er ontstaat een krachtig ‘wijgevoel’.
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De moeite van het proberen waard, toch?

Dit artikel is gebaseerd op het eerste deel van een
drieluik over HR beleid in tijden van verandering.
We analyseerden alle gegevens uit de Cubiss
medewerkersonderzoeken van de afgelopen zes
jaar. Drie trends uit deze onderzoeken bespreken we
vanuit HR perspectief, ter inspiratie van managers én
medewerkers. We dagen je uit om te reflecteren op je
eigen werksituatie en jouw rol daarin. Reacties zijn
van harte welkom: onderzoek@cubiss.nl. Of neem
contact op met één van beide auteurs.

In de bibliotheek is het goed
toeven, ook voor het personeel.
Waarom blijven zoveel
medew erkers anders jarenlang op
hun vaste stek zitten?

Vrijheid en verantwoordelijkheid
							 op de werkvloer
Maar het kan altijd beter.
Laat je inspireren en…
veel succes!

De Semler-aanpak
Marianne Hermans
Tekst
@Marieanne73
m.hermans@cubiss.nl

Een bedrijfscultuur zoals die bij Semco willen
we allemaal wel. De Braziliaan Ricardo Semler
ontsloeg tweederde van het management en stelde
het werkplezier van zijn werknemers centraal.
Hij transformeerde het familiebedrijf van een
traditioneel geleide machinefabriek naar een
democratisch bedrijf waar vrijheid en
verantwoordelijkheid leidend zijn.
Zelf je werktijden, je taken én je salaris bepalen.
En als je geen zin hebt om te komen werken, blijf
dan liever thuis. Semler erkent dat het niet werkt
als het bedrijf vernieuwt terwijl de medewerkers
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in hun oude ideeën blijven hangen. De werknemers
moeten voelen dat het bedrijf van hén is en dat het
niet ‘alleen maar werk’ is. Om de loyaliteit van jonge
werknemers te vergroten neemt het bedrijf pasafgestudeerden aan die vervolgens een jaar lang
mogen doen wat ze willen. Pas daarna beslist het
bedrijf of ze blijven.
Semler startte inmiddels zijn eigen scholen en
werkt aan de ideale stad die duurzaam, innovatief
en democratisch is. In de Lumiar scholen staat de
nieuwsgierigheid van het kind centraal. Niet het
geven van antwoorden, maar het stellen van de
juiste vragen. Waar hebben we dat eerder gehoord?
Nog een opvallende tip van Semler: ‘Lees geen
managementboeken, maar klassieke literatuur.’
Semler in een uitzending van Tegenlicht,
21 januari 2013

Verplicht op kantoor
Een deel van je werktijd niet hoeven verantwoorden, het lijkt de hemel op aarde voor strategische
urenschrijvers. Google staat erom bekend en is
overigens niet de enige en ook niet de eerste die
hiermee kwam. Eén dag in de week om te werken
aan eigen projecten heeft Google producten
opgeleverd als Gmail, Google News en Adsense.

Chef Geluk
Heeft jouw organisatie al een
Chief Happiness Officer?
De CHO ontleent zijn
bestaansrecht aan het
welbevinden van de werknemers. Vereisten: makkelijk
in de omgang, creatief,
uitstekende kennis van de
lokale bars en restaurants.
Taken: het organiseren van
bedrijfsuitjes, het bestellen
van masseurs en het
bemiddelen in conflicten.

Vooral in de technische sector leggen bedrijven
hun werknemers graag in de watten met
gratis eten en drinken, hulp in de huishouding en
een uitlaatservice voor de hond. Bedrijven zoals
Tumblr, Twitter en Google bieden yoga onder
werktijd om de stress bij hun medewerkers tegen
te gaan. Jaloersmakend is het zeker. Maar wat
staat er tegenover? Dramatische werktijden en
een torenhoge werkdruk. Maar ook een dito salaris
en de allerleukste collega’s.
Google staat op de zesde plek van bedrijven waar
werknemers het liefst voor werken en is bij studenten ongekend populair. Want een bedrijf als Google
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In een variant op dit model geeft LinkedIn haar
werknemers de mogelijkheid om drie maanden
verlof op te nemen. Daar moeten ze wel wat voor
doen. Met het InCubator programma kan een
engineer zijn idee voorleggen aan de top van
LinkedIn. Als die er iets in zien, krijgt de werknemer
eerst dertig dagen verlof om het prototype uit te
werken. Kansrijke ideeën krijgen er nog eens dertig
dagen bij, tot een maximum van negentig dagen.

is wereldberoemd en biedt een creatieve en
dynamische werkomgeving. Bovendien houden jonge
werknemers zich graag bezig met een zaak die een
hoger doel dient. Een werkgever voor het leven, zou
je zeggen.
Toch blijft de gemiddelde Google-werknemer niet
langer dan een jaar in dienst. Dan raken ze verveeld
of zien ze elders een nieuwe uitdaging. Niet dat dat
erg is, want bedrijven met de loyaalste werknemers
scoren niet per se het beste als het aankomt op
innovatie en ondernemerschap.
NRC over de feel good manager
Meer over de Chief Happiness Officer

Overigens zijn de tijden bij Google veranderd.
Het 20%-model zou onder druk staan, zo melden
voormalig werknemers. Er zou nog steeds ruimte zijn
om eigen ideeën uit te werken, maar dat moet vaker
in eigen tijd gebeuren. Tja, met een werkweek van
120% is het logisch dat de baas gul kan zijn met de
uren van werknemers.
Ook bij Yahoo haalt men de teugels aan. Thuiswerken
was er meer regel dan uitzondering, maar topvrouw
Marissa Mayer maakte daar korte metten mee. Ze is
ervan overtuigd dat creativiteit ontstaat als mensen
samen tijd doorbrengen en in de gelegenheid zijn
om ideeën uit te wisselen. En dat doen ze beter op
kantoor.
Marissa Mayer
LinkedIn
Google

Werkplekken
in de Brabantse
bibliotheken
Saskia von der Fuhr
Tekst
s.vonderfuhr@cubiss.nl
@SaskiavdFuhr
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In de top tien van beste werkplekken in Nederland stonden afgelopen jaar
drie bibliotheken: in Almere, Amsterdam en Tilburg. Intermediair
beoordeelde de werkplekken op locatie, inrichting, stopcontacten,
wifi, koffie en het assortiment van kranten en tijdschriften. Ook Cubiss
inventariseerde dit soort voorzieningen, bij achttien basisbibliotheken in
Brabant. Hoe ver zijn zij met hun werkplekken?

Uit de inventarisatie van Cubiss blijkt dat de
basis meestal in orde is: wifi en koffie. Printers en
kopieerapparaten zijn er ook, hoewel meestal niet
draadloos. Bijna de helft van de vestigingen stelt
vergaderruimtes beschikbaar. Pluspunten van
de bibliotheek zijn verder de centrale ligging, de
ruime parkeergelegenheid en de beschikbaarheid
van werkplekken, gemiddeld 24 per (grote)
bibliotheekvestiging. Daar komt nog bij dat
bibliotheken van oudsher plekken zijn waar je
anderen mag aanspreken op de rust.

De promotie rondom werkplekken, wifi en
vergaderzalen kunnen de bibliotheken gezamenlijk
oppakken. In het BNB-project Taal en Media
krijgen deze concepten een plaats. In de toekomst
zal de vraag naar werkplekken groeien en het
belang ervan dus toenemen. Dat vraagt om een
reserveringssysteem dat diensten, kennis en
interesses aan elkaar koppelt. Een app of website
moet zorgen dat de flexwerkers elkaar kunnen
vinden.

Verbeterpunten zijn er ook: een kwart van de
werkplekken heeft geen stopcontact en stoelen en
tafels zijn vaak niet in hoogte verstelbaar. Koffie
en thee zijn wel verkrijgbaar, maar om te lunchen
moeten de bezoekers soms toch de deur uit. En het
voordeel van de rust in de bibliotheek is ook een
nadeel, want je komt er minder makkelijk in contact
met mede-flexwerkers.
Weet het werkvolk de werkplekken te vinden?
Een enkele vestiging organiseert wel eens open
koffies of netwerkborrels. Slechts een kwart van de
vestigingen maakt promotie voor de werkplekken;
op de websites van de bibliotheken is deze
voorziening meestal niet te vinden. Evenmin
adverteren bibliotheken met hun aanbod in de
regionale en lokale media of huis-aan-huis bladen.
Dat de bezettingsgraad van de werkplekken nog niet
erg hoog is, zal geen verrassing zijn.
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Intermediair
Jan de Waal schreef in 2011 ook over de
bibliotheek als kantoor
Pieter Offermans bracht een dag door als
kantoornomade in de bibliotheek

Tijdens het bezoek van Intermediair aan
de bibliotheek van Almere zaten IT’ers in
kostuum en mantelpak te overleggen en te
werken achter de laptop. Wellicht een goed
idee voor de bibliotheek: als je gebruik
maakt van bedrijfskleding, kies dan voor
een mantelpak. Het geeft de bibliotheek
een heel andere uitstraling.

Twee medewerkers van Cubiss
gingen op werkbezoek bij
Seats2Meet en Urban Oaziz.
Een impressie.

Flexplekken
onder
de loep
Jeroen van Beijnen en
Angeliek van der Zanden
Tekst
@timon_nl
j.vanbeijnen@cubiss.nl
a.vanderzanden@cubis
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Ronald van den Hoff, die in 2007 de eerste vestiging van
Seats2Meet opende: 'Binnen vijf jaar bestaat de beroepsbevolking
voor veertig tot vijftig procent uit kennisnomaden.
Deze “knowmads” maken veel gebruik van openbaar vervoer.
Onze samenwerking met Servex (van de retail- en horecaformules
op NS stations, red.) voor de exploitatie van Seats2meet.com
locaties voelt dan ook erg goed. We kunnen veel van elkaar leren.'

Seats2Meet Strijp-S
De eerste verdieping van een oude Philipsfabriek
op het Strijp-S terrein. Het gebouw oogt van buiten
industrieel, maar eenmaal binnen merk je daar
weinig meer van. Er zijn negentien vergaderruimtes
met elk een eigen kleur, thema en inrichting.
Daardoor ontstaat per vergaderruimte een unieke
sfeer. Verschillende kunstenaars en de werknemers
van Seats2Meet hebben het ontwerp en de realisatie
van deze ruimtes zoveel mogelijk zelf gedaan.
Verdienmodel
De kern van het verdienmodel van Seats2Meet
zit niet in het verhuren van werkplekken en
vergaderruimtes, maar in het samenbrengen van
kennis. Op een dashboard kun je zien wie op dat
moment aanwezig is en welke kennis mensen
meebrengen. Bij Seats2Meet betaal je niet per
dagdeel, maar per stoel. Dat kan in klinkende munt,
of je kunt je kennis inzetten als sociaal kapitaal.
Voor alle harde werkers staat een gratis lunch klaar.
Organisaties die werkplekken en ruimtes willen
aanbieden volgens het Seats2Meet concept kunnen
hun locatie aanmelden via My Own Seats2Meet.
Een voorbeeld van een organisatie die onder de
eigen naam werkt met het concept van Seats2Meet
is bedrijvencentrum Traverse in Helmond.
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Voor bibliotheken?
Het lijkt een kwestie van tijd tot bibliotheken een
Seats2Meet locatie aanbieden. Het systeem is
laagdrempelig en brengt geen extra kosten met
zich mee. Wel extra mogelijkheden, zoals koppeling
met het bibliotheeksysteem zodat je met je
bibliotheekpas kunt inloggen. Seats2Meet staat
open voor samenwerking met bibliotheken.
Urban Oaziz 013
‘Stedelijke oase en broedplaats voor creatieve en
innoverende sectoren’ lezen we in de twitterbio
van de Urban Oaziz 013. In dit stukje industrieel
erfgoed ontmoeten ondernemers met een hart voor
duurzaamheid elkaar. Exploitant Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen 013 (MVO013) zocht een
locatie voor haar community, die vooral actief is op
online netwerken. Via de Oaziz komen mensen in
contact met elkaar en zo ontstaan ook weer nieuwe
projecten en ondernemingen.
Urban Oaziz bestaat uit een grote open ruimte met
aan weerszijde verschillende zitgelegenheden en
een tweede verdieping met individuele werkplekken.
Het komende jaar verhuist Urban Oaziz naar
een ander gebouw waarin ook vergaderruimtes
zijn. Het lidmaatschap kost € 49,- (excl BTW) per

maand en daarvoor mag je gebruik maken van de
flexplekken in de Spoorzone. Het is ook mogelijk om
een bedrijfslidmaatschap af te sluiten. Verder zijn
er maandelijkse zeepkistsessies, netwerkborrels en
excursies.
Walas Concepts bedacht het concept voor Urban
Oaziz, dat op meerdere plaatsen een toepassing
vindt. Leden van de Urban Oaziz community kunnen
dan op meerdere locaties terecht. Concept manager
Maartje Pinxteren vertelt dat Urban Oaziz open
staat voor samenwerking met andere organisaties,
zeker ook met bibliotheken. In Tilburg is die link snel
gelegd, gezien de plannen om Bibliotheek Midden
Brabant onder te brengen in de Spoorzone.
Seats2Meet
Igluu
Nomadz
The Hub

Wat doen al die studenten elke dag in de bibliotheek van hun
opleiding? 96 procent komt er om te studeren, zo gaven ze zelf aan in
een Vlaams onderzoek uit 2011. Maar volgens Amerikaans onderzoek
besteden studenten slechts 18 procent van hun bibliotheekbezoek
aan de studie. De overige tijd gaat naar sociale netwerksites, online
shoppen, sms’en en zelfs slapen in de bibliotheek.

Feiten en cijfers van 510 universitair en 270 hbo-studenten uit zeven
universiteits- en hogeschoolbibliotheken:
• De meeste gebruikers bezoeken de
bibliotheek een of meer keren per
week, en verblijven per keer twee uur
of meer;
• De belangrijkste redenen om in de
bibliotheek te studeren zijn de beschikbaarheid van een rustige studeerplek,
en in het hbo ook de mogelijkheid om
met anderen samen te werken;
• De beschikbaarheid van de fysieke
collectie is in het algemeen niet de
reden om te studeren in de bibliotheek;
• Vrijwel alle studenten gebruiken in
de bibliotheek een pc of laptop, voor
een verscheidenheid aan activiteiten;
De behoefte aan ondersteuning door
bibliotheekpersoneel is zeer gering.
Studeren of spotten?
Makkelijk contact leggen zonder
en public een blauwtje te lopen.
Via Spotter, een app van ITNext,
spreken studenten een aantrekkelijke
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vreemdeling aan via de Facebook
pagina van hun universiteit. Elke
Spotted ziet eruit als een prikbord
vol berichtjes, voorzien van like-knop
en teller. Door op een papiertje te
drukken zie je het hele verhaal en de
reacties die erop worden gegeven.
Los van de dating mogelijkheden is
het tevens een bron van inspiratie
voor de aspirant-schrijver.
Twitterhotel
Spotted schijnt inmiddels over z’n
hoogtepunt heen te zijn, maar het
fenomeen blijft bestaan. Zo is er nu
een heus Twitterhotel. Het staat op
Mallorca. Gasten en personeel
communiceren met elkaar via de
hashtag #socialwave. Twitter is
laagdrempeliger dan echt op iemand
afstappen om het eerste contact te
leggen. Daar is meer DURF! voor
nodig.
Het Vlaamse onderzoek
Het Amerikaanse onderzoek
Spotted
Twitterhotel

Je geld of je
onderbroek
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Voor geld is alles te koop, maar veel spullen heb je maar heel even nodig. Een boek dat je
uit hebt, kun je aan een ander doorgeven; een broek die je uit hebt, ook! Wie de televisie
en sociale media een beetje volgt, weet het: delen is het nieuwe bezit. Overal ontstaan
online platforms waar je diensten en spullen kunt lenen, delen en hergebruiken.
Bijvoorbeeld Snappcar, Thuisafgehaald, Peerby en Toogethr. In deze rubriek zetten we
nog wat voorbeelden bij elkaar.
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Lease a Jeans

Even simpe l als doeltreffend is de Tassen Bol. Heb
je een tasje over, dan stop je dat erin; heb je een
tasje nodig , dan haal je dat eruit. Zo stimu leren we
de circul aire econo mie van de meer dan 1,5 miljard
plasti c tasjes die er in Neder land in omloo p zijn.
De Tassen Bol staat inmid dels bij meer dan 500
super markt en, basiss cholen en biblio theke n.
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Tassen bol

M u d Je an s

Sc ha du wk ab ine t
Politie ke ambit ies zijn niet noodzakelijk om minis ter
te worde n. Het Minis terie van Ideeën biedt een
webpl atform aan pionie rs van lokale initiat ieven die
bijdra gen aan een duurzamere of social ere werel d.
Via dat podiu m kunne n de ‘minis ters’ draag vlak
creëre n voor hun idee. Zo heeft de Minis ter van
Kinde rklere nruil bijvoo rbeeld Swapswan bedac ht.
Bij SwapSwan maak je een pakke tje van tien
kledin gstuk ken dat je online aanbi edt en in ruil
ontva ng je kinde rkledi ng van ieman d ander s maar
dan een maatj e groter. Zo wordt de bestaa nde
prakti jk van het doorg even van kinde rkledi ng
tussen vriend en en famili e verrui md naar een veel
groter netwe rk. Handi g als ze in je naast e omge ving
alleen maar meide n hebbe n terwij l jij een zoont je
verwa cht.
SwapSwan
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p e r p o st
Wi nke len geb eur t ste eds vaker
onl ine , ma ar ooi t
mo et je ook we er rui mt e ma ken
in je kle din gka st.
Op rui me n dus ! Vu l een gro te doo
s me t de spu llen
die je nie t me er hoe ft, van sex y
ling erie tot bri llen
en geh oorapp ara ten . De bel gaa
t, de pak ket bezorg er
ove rha ndi gt je dri e paa r nie uw
e sch oen en (of je
ma and elij kse dos is sch eer me sje
s) en nee mt de
klie kje sdo os ret our. ‘Pa ckm ee’ zoa
ls de ret ourdie nst
hee t, ma akt slim geb rui k van de
ver lore n cap aci teit
van de vel e ret our ritt en van bez
org die nst en die vaa k
lee g ter ugr ijde n. Do or geb rui k
te ma ken van het
fijn ma zig e log isti eke net we rk
van Pos tNL blij ven de
kos ten bep erk t. Min ste ns de hel
ft van de opb ren gst
gaa t naa r Stic hti ng Kin der pos tze
gel s en KiKa.
Een init iat ief dat navolg ing ver
die nt in de sec tor
wa ar het gro ots te ‘pro ble em’ voo
r geb rui ker s zit
in het tijd ig ret our neren van boe
ken . Of wil len
bib liot heken me t hun boe tes blij
ven verdie nen aan
dit ong em ak?
Pac km ee
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Scrummen
Scrummen
in communicatieland

Je steekt veel tijd in het opstellen van een communicatieplan en gaandeweg moet je het plan
steeds weer aanpassen. Intussen communiceren de leden van je projectteam ieder voor zich
via eigen media en vraag je je af hoe zinvol het is om met je lijstjes achter je collega’s aan te
rennen. Klinkt dit herkenbaar? De Reflectieve Communicatie Scrum (RCS) van Betteke van
Ruler maakt korte metten met lange aanlooproutes naar communicatie.
Marieke Hezemans
Tekst
@mariekehez
m.hezemans@cubiss.nl

Scrum komt uit de wereld van softwareontwikkeling
en is de laatste jaren erg populair. Van Ruler
vertaalde deze methode naar het communicatievak.
Kern van de scrummethode is al doende leren met
een team dat grotendeels zelfsturend is. Scrum deelt
een project op in sprints, korte periodes van twee
tot vier weken. Tijdens dagelijkse scrums (meetings)
reflecteren de projectleden op de voortgang en de
ontwikkelingen in de buitenwereld: sluiten ze nog
bij elkaar aan? De opdrachtgever is nauw betrokken,
want na iedere sprint wordt de voortgang besproken.
Het mooie van deze methode is dat je gedurende het
hele proces direct laat zien wat je oplevert.
Kan het communicatieplan de prullenbak in?
Wat is het verschil met de gangbare manier
van communicatie op de werkvloer?
Communicatieplannen hebben vaak een lineaire
opbouw: eerst dit, dan dat. Scrum is meer een
werkwijze dan een projectplan. Door de dagelijks
terugkerende routines sta je telkens even stil bij het
resultaat. Daarbij ligt de nadruk veel meer op het
hele team dan op de bijdrage van elk individu, en
ligt de nadruk op kennisdelen. Teamleren is cruciaal.
Ook is scrum onderscheidend door de nauwe
betrokkenheid van opdrachtgever en stakeholders.
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Oude wijn in nieuwe zakken?
In Communicatie Magazine reageert Van Ruler op
de kritiek dat haar RCS-model oude wijn in nieuwe
zakken brengt. Van Ruler: ‘Och, dat zou best kunnen.
Maar ik constateer dat het gedachtegoed nog
niet is doorgedrongen tot de vakliteratuur en tot
communicatieopleidingen. En voor het gros van de
communicatieprofessionals is het ook echt nieuw.’
Verder stelt ze dat het model nog niet af is en dat
best practices het model nog moeten vervolmaken.

De bouwstenen van Scrum
start met het uitspreken van de 		
toegevoegde waarde van je 			
communicatieteam;
Intake
formuleer je ambitie samen met 		
de opdrachtgever. Let op: opdrachten
in de bibliotheekbranche zijn vaak te
specifiek (‘ik wil een nieuwsbrief’),
of te vaag (‘we willen iets met social
media’);
Kick-off bepaal de strategie en leg de sprints
en scrums vast
Sprint
vaste periode om de acties uit te voeren
Scrum
reflectiemoment van het team op
behaalde resultaten
Validatie evaluatiemoment met de opdrachtgever
Uitkomst het proces eindigt als de uitkomst 		
van de laatste sprint en de ambitie 		
samenvallen
Visie

Agile
Scrum is een methode voor agile werken.
Agility is het vermogen om je snel aan te passen
aan veranderende omstandigheden. De basis van
agile is flexibiliteit en het loslaten van de hiërarchie.
Een agile projectleider moet een helder doel stellen
en de lijnen uitzetten. De beslissingen liggen
echter bij het team, in nauwe samenspraak met de
opdrachtgever.
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Hebben we je

Flexplekken onder de loep
Seats2Meet Strijp-S
Bedrijvencentrum Traverse in Helmond

kunnen inspireren?

Laat het ons weten!

Wil je zelf een

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

bijdrage leveren?
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Het volgende e-magazine
verschijnt in december
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• Trudy Raymakers houdt een Pinterest
board bij over scrum

Het E-magazine
voor de
ondernemende
bibliotheek
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