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Stichting BibliotheekWerk is opgericht met als doel een
sterke en aantrekkelijke arbeidsmarkt te bevorderen.
Dat is hard nodig, want medewerkers én werkgevers van
openbare bibliotheken werken in een onzekere, dynamische omgeving. Zij hebben te maken met bezuinigingen
en het verhogen van de AOW-leeftijd, en met vraagstukken als de digitalisering van boeken en veranderend
gedrag van klanten. Dit alles vraagt een andere werkwijze van bibliotheken en medewerkers. Het is daarom
nodig te investeren in medewerkers.
BibliotheekWerk investeert op brancheniveau in medewerkers, om hun kansen op
duurzame inzetbaarheid te vergroten. En
dat doet het project Werken in de Branche
van de Toekomst, dat met vijftig procent
subsidie van het Europees Sociaal Fonds
van de Europese Unie is gerealiseerd, ook.
Met dit project wordt in vier deelpilots
verkend hoe de professionaliteit en inzetbaarheid van medewerkers versterkt kan
worden en hoe organisaties wendbaarder
kunnen worden. Van juli 2014 tot en met
augustus 2015 hebben in totaal negen
bibliotheken samen met adviseurs van
Cubiss en de Rijnbrink Groep een pilot
doorlopen. De trajecten waren zeer leerzaam voor de betrokken bibliotheken, maar
hebben bovenal een uitgebreide toolkit
met praktische instrumenten opgeleverd,

Voorwoord

als voorbeeld en ter inspiratie. Want niemand ontkomt eraan om mee te groeien
met de veranderingen in de eigen omgeving. Daarvoor moet het ‘oude’ worden ‘losgelaten’ om ruimte te maken voor nieuw
denken en doen. Alle heilige huisjes gaan
tegen de vlakte. De bibliotheek wordt

een netwerkorganisatie en de bibliothecaris community manager die midden
in de samenleving staat en mensen en
kennis verbindt. De bibliotheekmedewerker wordt onderdeel van sociale
netwerken en kan online en offline goed
uit de voeten. De verandering - beter is
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te spreken van ontwikkeling - moet door
het management worden ingezet, omdat
zij beslissend zijn in de meer traditioneel
ingerichte en geleide lijn-staforganisaties,
al dan niet vernieuwd met een matrixstructuur. Ik hoop en verwacht dat
de resultaten van dit project hun weg
vinden in de branche en bij zullen dragen aan de vernieuwing die hard nodig is.
Cubiss en de Rijnbrink Groep verdienen
waardering voor hun inzet en innovatieve
kracht tijdens de ontwikkeling en uitvoering van het project. En niet te vergeten
de pilotbibliotheken die de durf hebben
getoond om nieuwe wegen in te slaan.
Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te
vinden. De beweging is in gang gezet.
De uitrol van de projectresultaten kan
beginnen. Aan de slag!

Jan Gommer

Voorzitter Stichting BibliotheekWerk /
Bestuurslid Stichting BibliotheekWerk,
namens de VOB

Interview
Bestuurder ABVAKABO FNV /
Bestuurslid Stichting BibliotheekWerk

Hanan Yagoubi
‘Ik ben niet te spreken over de huidige werkrelatie
tussen directies en medewerkers. Ik zie nog
veel formeel en autoritair leiderschap.’ Hanan
Yagoubi laat er geen twijfel over bestaan wie
zij vertegenwoordigt binnen de bibliotheeksector. Geen wonder ook; in het dagelijks leven is
ze bestuurder bij de FNV. ‘Bij de vakbond heb ik
de bibliotheeksector sinds 2008 in mijn pakket.
Eigenlijk rouleren we om de vijf jaar, maar ik wil
de vernieuwingsslag waar we nu midden in
zitten graag samen met de werknemers
succesvol doorlopen.’
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Wat zijn de grootste uitdagingen voor de
arbeidsmarkt in de bibliotheeksector?

Hoe kan de bibliotheekbranche jongere
medewerkers vinden en binden?

‘In deze tijden van bezuinigingen en de
hoge druk om te vernieuwen en ondernemender te worden, is de grootste uitdaging om überhaupt te overleven. Medewerkers hebben de koers de afgelopen jaren
steeds een andere kant op zien gaan, dat is
nauwelijks bij te houden. Hoe blijf je dan
gemotiveerd? Je ziet nu bijvoorbeeld een
beweging richting taken op het terrein van

‘Door het verbeteren van het imago. Dat
komt niet overeen met praktijk. Het is een
uitdagende sector om voor te werken als
jongere. Bibliotheken kunnen daaraan werken door meer stageplaatsen te creëren,
die zijn er veel te weinig. Verder kunnen ze
uitwisseling organiseren met medewerkers
van maatschappelijke en culturele instellingen. Om de sector aantrekkelijk te ma-

van de bibliotheken een OR. De FNV wil
medezeggenschap stimuleren, wij proberen
de OR te versterken, bijvoorbeeld in het geval
van de nieuwe cao. De FNV heeft een ronde
door het land gehouden om de OR-leden bij
te praten over de gevolgen van wijzigingen.
Wij helpen de OR ook om hun instem- of
adviesrecht goed uit te voeren.’
Wat heeft de FNV in 2020 bereikt op het
terrein van de arbeidsverhoudingen?
‘Medewerkers hebben dan meer mogelijkheden om hun kennis actueel en specifiek
te krijgen en houden, zodat ze mee
kunnen in veranderingen, want die zullen
blijven komen. Daar moeten de werkgevers
in investeren en de medewerkers moeten
zelf initiatief tonen. Medewerkers hebben
dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld met
een voucher een coachingstraject te volgen. Medewerkers moeten zo hun kansen
op de arbeidsmarkt kunnen vergroten, ook
de oudere werknemers: mensen die twintig,
dertig jaar in de bibliotheek gewerkt hebben en altijd goed hebben gefunctioneerd.
Hoe nemen we die mee in de vernieuwing?
Of wat moeten die gaan doen als er straks
geen plek meer is voor hen?’

Om de sector aantrekkelijk te maken voor
jongeren moeten er verder meer volledige banen
en meer doorstroommogelijkheden komen.
de Participatiewet, in de ondersteuning van
mensen die moeite hebben met het vinden
van een reguliere baan. Vanuit de directies
geredeneerd snap ik het natuurlijk, die
willen subsidiegelden veilig stellen. Maar
voor de medewerkers betekent het dat zij
ineens andere taken krijgen, waarvoor ze
niet zijn opgeleid. Moeten ze ineens formulieren in gaan vullen, met alle risico’s van
dien. Stel dat het voor een cliënt niet het
gewenste resultaat oplevert, wat gebeurt
er dan?’

ken voor jongeren moeten er verder meer
volledige banen en meer doorstroommogelijkheden komen. Betere arbeidsvoorwaarden kunnen prima aansluiten bij de
huidige vernieuwing en bij de aanstaande
uitstroom van oudere medewerkers.’
Hoe ziet de toekomstige rol van de
OR eruit?
‘Die rol kan belangrijker worden. Op dit
moment heeft slechts ongeveer de helft
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Wat verandert er in de relatie tussen
directie en medewerkers?
‘Ik ben niet te spreken over de huidige
relatie tussen directies en medewerkers.
Ik zie nog veel formeel en autoritair leiderschap. Werkgevers zien werknemers soms
als een massa onwilligen. Maar wat wil je:
bij onzekerheid gaan de schermpjes omhoog, dan doen ze een stapje terug. Dan
moet je als leidinggevende en directie zorgvuldig draagvlak weten te creëren en de
medewerkers inspireren om mee te gaan in
een beweging. Voor het verbeteren van de
relatie zullen werkgevers echt de dialoog
aan moeten gaan. Vanuit de SBW hebben
we daarom een toolkit ontwikkeld met
handvatten om het gesprek te voeren.
Die handvatten moeten wel gebruikt gaan
worden. Desnoods kunnen we vanuit de
SBW met ambassadeurs gaan werken die
de gesprekken begeleiden.’

Interview
Programmaleider arbeidsverhoudingen/
arbeidsvoorwaarden Vereniging
Openbare Bibliotheken

Christine Oyen
Meer gelijkwaardigheid in de arbeidsverhoudingen
is een terugkerend thema voor Christine Oyen.
Namens de VOB zat ze aan tafel tijdens de recente
cao-onderhandelingen. ‘Ook daarbij hebben we
inhoud gegeven aan die gelijkwaardigheid. We
hebben als onderhandelingspartners gezamenlijk een training gevolgd om uit te zoeken hoe we
bij moeilijke onderwerpen toch goede resultaten
kunnen boeken. De uitkomst is dat we vooral
puzzelend onderhandelen, bewust op zoek gaan
naar de gezamenlijke agenda, echt met de ander
meedenken. Dat is vrij uniek in Nederland.’
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Wat zijn de grootste uitdagingen op het
gebied van arbeidsverhoudingen in de
bibliotheeksector?
‘Op het vlak van de arbeidsverhoudingen is
dat de modernisering van de relatie tussen
werkgevers en werknemers. Van een hiërarchische relatie moeten we toegroeien naar
een meer gelijkwaardige relatie, waarin
beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen.
Een andere grote uitdaging is de opkomst
van de multifunctionele accommodaties,
waarin steeds meer bibliotheken participeren. Soms gaat het daarbij echt om
fusies, waarbij we te maken krijgen met
verschillende cao’s. We zoeken daarom de
verbinding met andere cao-tafels.’

Hoe kan de bibliotheekbranche jongere
medewerkers vinden en binden?
‘Bibliotheken moeten in alle communicatie
uitstralen dat ze een heel prettige plek zijn
om te werken. Stagiaires zijn vaak verbaasd
over hoe levendig de sector blijkt. Om
jongeren binnen te houden als ze eenmaal
binnen zijn, zijn modernere arbeidsvoorwaarden nodig, met bijvoorbeeld meer
zeggenschap over hoe ze hun persoonlijke
ontwikkeling inrichten of de balans tussen
werk en privé.’

Hoe leiden we nieuwe medewerkers op?

daarin faciliteert, bijvoorbeeld met een vrij
besteedbaar budget in tijd of geld en een
eigen budget voor persoonlijke ontwikkeling, ook met het oog op duurzame
inzetbaarheid.’

‘De mbo-opleiding voor bibliotheekmedewerkers dreigt op te drogen, door weinig
nieuwe aanmeldingen en ook doordat er in
de branche steeds minder behoefte is aan
nieuwe afgestudeerden op mbo-niveau.
Naar verwachting ontstaat er in de toekomst
wel behoefte aan hbo-geschoolden. Maar
dat kunnen bijvoorbeeld ook journalisten of
mensen uit het onderwijs zijn. Tegelijkertijd
blijft het wel een uitdaging om het echte
bibliotheekvak, het collectiewerk en
dergelijke, goed geborgd te houden.’

Wat verandert er in de relatie tussen
directie en medewerkers?
‘De directie, en de overige leidinggevenden
trouwens ook, moeten zich de rol van inspirator, van verleider nog meer eigen maken. Daarnaast moeten werknemers zich
verantwoordelijk voelen voor hun bijdrage
aan de bibliotheek. Ze moeten samen de
eerste stappen zetten in de vernieuwing,
zoals het uitbouwen van ondernemerschap.
Leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat
de werknemer het vertrouwen heeft om zijn
eigen inbreng vorm te geven. Volgens mij

Wat heeft de VOB in 2020 bereikt op het
terrein van de arbeidsverhoudingen?
‘Meer gelijkwaardigheid tussen werkgever
en werknemer. In de nieuwe cao, die voor

Van een hiërarchische relatie moeten we toegroeien naar een
meer gelijkwaardige relatie, waarin beide partijen hun eigen
verantwoordelijkheid kennen en nemen.
is daarvoor al ruimte in tijd, het gaat meer
over hoe de werknemer er daadwerkelijk invulling aan geeft. Het helpt daarbij zeer als
directies en leidinggevenden de werknemers
kunnen laten ervaren dat hun inbreng echt
bijdraagt aan de bibliotheek van morgen, en
daarmee aan hun eigen toekomst.’

vier jaar is afgesloten, zetten we flinke
stappen. Zo hebben we een sociaal contract opgenomen, waarin we concreet
hebben gemaakt hoe de werknemer zich
verantwoordelijk kan voelen voor zijn eigen
functioneren en zijn ontwikkeling daarin.
Plus hoe de werkgever de werknemer
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Opleiden in
dynamische tijden

Interview
Product Manager Onderwijs Avans+ / Onderwijsvertegenwoordiger klankbordcommissie project
Werken in de Branche van de Toekomst

Jos Beks

De dynamiek in de bibliotheeksector, met de
enorme veranderingen op het vlak van informatievoorziening en tegelijkertijd de aanhoudende
bezuinigingen, vraagt veel van iedereen die in
de sector werkt. Innoverend, flexibel en ondernemend zijn kenmerken die vaak genoemd
worden. Wat betekent dat voor de opleidingen?
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Jos Beks verwoordt het als volgt: ‘De
sector heeft mensen nodig die naar buiten
treden en hun bibliotheek kunnen verkopen. Niet als een kant en klaar product,
maar vraaggericht, dus met nieuwsgierigheid en gevoel voor wat er aan de andere
kant van de tafel nodig is.’ Beks zit als vertegenwoordiger vanuit het onderwijs in
de klankbordcommissie van het project
Werken in de Branche van de Toekomst, in
het dagelijks leven werkt hij bij Avans+, een
dochter van Avans Hogeschool, waar hij
onder meer postbachelor- en masteropleidingen voor de onderwijssector ontwikkelt

De overgebleven plannen werden tot
slot door de realisten op de middelste
verdieping uitgewerkt.’

we dus ook aan: hoe vergaar je informatie
optimaal, hoe filter je bruikbare informatie
er uit? Ik pleit bij dit alles voor minimaal
hbo niveau, zeker voor medewerkers die het
gesprek met hoger opgeleiden aan moeten
gaan. Als je aan de klant duidelijk moet
maken wat de toegevoegde waarde van je
bibliotheek is, is het belangrijk dat je boven
de materie kunt staan.’

Dromen

Is dat eigenlijk wel aan te leren: meer dromen, meer creativiteit? Of is dat misschien
meer een kwestie van een aangeboren
talent, dat je wel of niet hebt? Beks neigt
naar het laatste. `Dat wil niet zeggen dat je
het als organisatie niet kunt ontwikkelen.
Ik denk dat er in de bibliotheeksector vooral mensen werken die nogal naar binnen
gekeerd zijn en gewend zijn in vaste
structuren te werken, ofwel mensen uit de
eerste en middelste verdieping van het
Disney gebouw. Voor de toekomst is het
zaak dat er meer dromers en mensen met
lef komen werken bij de bibliotheken, die
durven te komen met creatieve ideeën die
aansluiting vinden bij het snel veranderende maatschappelijke klimaat. Voor een deel

Stevig

Beks is er echter niet gerust op dat de
sector voldoende innovatief en ondernemend kan worden. ‘Het is de vraag of de

Voor de toekomst is het zaak dat er meer
dromers en mensen met lef komen werken bij
de bibliotheken
en uitvoert. Sinds 2012 levert Avans+ een
zich steeds uitbreidend pakket opleidingen
op maat voor de bibliotheken.

Antennes

‘In de modules sales en ondernemerschap
van de opleiding Onderwijsspecialist, leren
we aan hoe je op een vraaggerichte manier
kunt verkopen. We leren ook om projectmatig te werken, dus hoe je een projectplan
schrijft, gezamenlijke doelstellingen formuleert, afspraken maakt en bewaakt. Belangrijk voor de bibliotheek van de toekomst is
ook dat medewerkers weten hoe digitale
informatievergaring werkt. Dat bieden

benodigde veranderingen in de bibliotheeksector tot stand kunnen komen met het
huidige medewerkersbestand.’ Dat is best
een stevige uitspraak, zeker voor iemand die
deze sector als opdrachtgever heeft. Maar
Beks weet waarover hij het heeft: ‘Er moet
meer gedroomd worden en lef getoond
worden. Het moet bij de bibliotheken meer
gaan lijken op hoe Walt Disney werkte. Die
had een gebouw met drie verdiepingen,
letterlijk. In de bovenste zaten de dromers,
die aan de lopende band de meest
wonderlijke plannen verzonnen. Helemaal
beneden zaten de “ja-maar” zeggers, die
alle onmogelijke plannen eruit filterden.
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kun je deze competenties ontwikkelen, en
hiervoor is goede opleiding heel belangrijk,
maar je zult ook ruimte moeten scheppen
om ze in huis te halen. Je hebt immers
mensen nodig op alle drie de verdiepingen.’
Overige leden van de klankbordcommissie
Werken in de Branche van de Toekomst:
• Namens KB: Adeline van den Berg
(voorheen SIOB) en Johan Stapel (voorheen Bibliotheek.nl)
• namens KNVI: Gemma Wiegant, 
bestuurder/ directeur Stichting Bibliotheek Nieuwegein;
• Namens de PSO’s: Anne Rube,
directeur Probiblio
• Namens het LAC: Jacqueline
Boerebach, werkzaam bij Bibliotheek
Hilversum
• Namens de werkgevers / HRM
deskundigen: Anne Tiemersma,
directeur/ bestuurder Bibliotheek
Midden-Friesland
Van hun waardevolle commentaren,
adviezen en ideeën is dankbaar gebruik
gemaakt.

Pilots
Nieuw Leren

Nieuw Leiderschap

Nieuw Participeren

Nieuw Delen

Toekomstbestendig
organisatiemodel met rollenpalet

Stimuleren en faciliteren,
hoe doe je dat?

Hoe krijgt vrijwilligerswerk vorm
in een netwerkorganisatie?

Impulsen bij het opbouwen
van netwerken
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Fotografie: Riya Geboers

Toekomstbestendig
organisatiemodel
met rollenpalet

PILOTS
Liesbeth Vogelaar,

directeur van Bibliocenter in Midden Limburg

Nieuw Leren
Niemand kan op dit moment het organisatiemodel van de toekomstige bibliotheek tot in
detail uittekenen. Zeker is wel dat het plaatje
er over twintig jaar niet meer als het klassieke
harkje uit zal zien. Liesbeth Vogelaar, directeur
van Bibliocenter in Midden Limburg, wijst
hiervoor twee oorzaken aan. ‘We zitten midden
in de transitie naar een “Open Leercentrum”, en
we hebben te maken met aanhoudende
bezuinigingen. We zullen met zijn allen dus
flexibeler moeten worden, en dat lukt niet met
een statische structuur waarin elke medewerker
strikt binnen de kaders van zijn eigen functie
werkt.’
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Fotografie: Riya Geboers

De pilot Nieuw Leren is ingezet in de
ontdekkingstocht naar een toekomstbestendige organisatievorm voor de bibliotheek met vestigingen Leudal, Maasgouw,
Nederweert en Weert.
‘In de pilot komen de twee componenten van een nieuwe manier van leren
samen. Die van onze klanten, die we in
ons Open Leercentrum ondersteunen in
hun ontwikkeling, en die van de medewerkers, die zich nieuwe vaardigheden eigen
moeten maken om adequaat te kunnen

en beeldenmaker.’ Tijdens het traject is
onder leiding van de adviseur ook een drietal
organisatievormen onder de loep genomen,
met als conclusie dat Bibliocenter voorlopig toewerkt naar een hybride vorm, die
schakelt tussen het traditionele organogram en het flexibele rollogram.

Vlot trekken

Het werken in rollen brengt met zich mee
dat je je talenten ook elders inzet, als
situaties of processen daarom vragen. Dat
ziet Caroline Stollman, die namens de OR

Caroline Stollman

In deze pilot komen de twee componenten
van een nieuwe manier van leren samen

blijven functioneren. Heel belangrijk bij de
nieuwe manier van leren voor de medewerkers is het informele leren: nieuwe dingen
uitproberen, en daarbij af en toe je neus
stoten, opstaan en opnieuw beginnen. In
zo’n flexibel plaatje past dat je gaat werken
in rollen, concludeerden we tijdens een van
de sessies die de adviseur van de Rijnbrink
Groep met ons hield. Een functie is aan het
organogram gekoppeld en vastgelegd in
het functiegebouw, terwijl rollen verticaal
en horizontaal zijn bepaald en mee veranderen met actuele processen. Aan het einde
van de werksessies met de adviseur konden
we tien verschillende rollen benoemen,
zoals die van regisseur, reisleider, adviseur

kwestie de adviseur en de vestigingsmanager is de beeldenmaker, omdat zij de successen weet te vieren en het eindplaatje steeds
overtuigend weet te brengen. De OR vindt
een goed resultaat heel belangrijk, en wil
ook de rest van de organisatie steeds goed
bijpraten over de voortgang. Omdat ik die
verantwoordelijkheid zo sterk voel, heb ik
als vanzelfsprekend de rol van regisseur op
me genomen.’

actief betrokken was bij de pilot, in de praktijk ook al gebeuren. ‘Neem het voorbeeld
van ons nieuwe bibliotheeksysteem. Dat
ging met wat kinderziektes gepaard en om
dat zo snel mogelijk vlot te trekken, intern
en voor de klanten, hebben we een
speciale werkgroep samengesteld. Die
bestond uit verschillende disciplines:
uiteraard een ICT-specialist, de marketingteamleider, een vestigingsmanager en
ikzelf namens de OR.’ In dit complexe
proces herkent Stollman het werken in
rollen. ‘De deelnemers zaten vanuit hun
eigen functie in de werkgroep, maar gaandeweg nam iedereen daarbinnen een
eigen rol. De ICT-specialist is in deze

Barbapapa

Iemand kan in een en dezelfde functie
verschillende rollen hebben. Bijvoorbeeld
de medewerker frontoffice die een klant
op weg helpt naar een geschikt boek, die
is op dat moment een reisleider. Komt er
even later een klant met een klacht aan de
balie, dan neemt dezelfde medewerker
de rol van regisseur aan, omdat hij een
oplossing bedenkt en de klant inzicht geeft
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in hoe hij dat denkt te bereiken. Dat
wisselen in rollen geldt ook voor de organisatie als geheel. Vogelaar vergelijkt de nieuwe
organisatievorm daarom graag met
Barbapapa: ‘Die kan immers spelen met zijn
ledematen en zijn vorm, afhankelijk van wat
de situatie vraagt. Bij de bibliotheek is in de
ene periode het ene onderdeel belangrijk,
en een volgende periode ligt er meer nadruk
op het andere.’

DE INSTRUMENTEN
1.

Processtappen rolplaat

2.

PSU Nieuw Leren (PPT)

3.

Verslag inspiratiedag

3.1

Bijlage 1 Belbin, Dualisme, Pragmatisme

3.2

Bijlage 2 Holacracy introductie

3.3

Bijlage 3 Roloverleg simulatie

ling van medewerkers? De instrumenten uit

4.

Keuze organisatievorm matrix

deze pilot helpen je bij het vinden van de

5.

Rollenplaat Bibliocenter

6.

Reikwijdte van de rollen

7.

Organisatieindeling

8.

Programmaopzet rolproces

8.1

Koerskaart Duurzame inzetbaarheid

Als er een ding duidelijk is geworden in de
pilot Nieuw Leren, dan is het wel dat het
klassieke harkje als organisatievorm definitief aan de wilgen kan. Maar hoe kies je dan
de best passende organisatievorm? En wat
betekent een meer dynamisch organogram
voor de verschillende rollen en de ontwikke-

antwoorden op dit soort vragen. Je verdiept
er je theoretische achtergrond mee en kunt
stap voor stap aan de slag met een rollenpalet en een vernieuwde indeling van de
organisatie.

LESSONS LEARNED

LIEVER PERSOONLIJK CONTACT?

Alle lessons learned

Neem dan contact op met een van de adviseurs die deze pilot begeleidden:
Rommie Eisma | Rijnbrink Groep | 06 51352828 | rommie.eisma@rijnbrinkgroep.nl
Hans Klink | Cubiss | 06 51 93 34 21 | h.klink@cubiss.nl

NOG MEER INSPIRATIE

Why Zappos Pays New Employees to Quit - And You Should Too
Lezing Jef Staes - Alleen schapen blijven binnen de grenzen
Nieuwsuur: item Ricardo Semler in Nederland
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Pagina nieuw leiderschap

Stimuleren en faciliteren,
hoe doe je dat?

PILOTS
Annette Schol,

directeur bij Bibliotheek Kampen

Nieuw Leiderschap
Ook directies en leidinggevenden blijven zich
graag ontwikkelen in hun werk. In Overijssel
was de animo om mee te doen aan de pilot over
Nieuw Leiderschap zo groot dat er vier bibliotheken deelnamen: Kulturhus Haaksbergen,
Bibliotheek

Hengelo,

Bibliotheek

Kampen

en Stadkamer Zwolle. Want je kunt een heel
duidelijke visie hebben over je kernwaarden
als bibliotheek, maar hoe vertaal je dat naar
concreet gedrag, bij jezelf als leidinggevende en
bij de medewerkers?
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Voor Annette Schol, directeur bij Bibliotheek
Kampen, is het soms wel een zoektocht. ‘Er
verandert zoveel in de maatschappij en ook
bij de bibliotheek. Dan is het lastig om de
visie heel concreet te vertalen. We maken
hier nu een beweging richting het Sociaal
Domein, bijvoorbeeld naar dagbesteding
voor senioren om vereenzaming tegen
te gaan. Wat dat concreet aan programma’s gaat opleveren, is nog niet helder. Als
leidinggevende moet je de medewerkers
dan toch uit kunnen nodigen ideeën aan
te dragen, en ze ook het vertrouwen laten

adviseurs van Cubiss en de Rijnbrink Groep
over voerden, hebben we vier leiderschapsrollen benoemd: coach, regisseur, ruggensteun en inspirator. In de huidige beweging
van collectie naar connectie en ontmoeting
moeten we als leidinggevende vooral
inspirator zijn. In ons managementteam
hebben we erkend dat we het soms lastig
vinden om de bijbehorende verleidende
rol in te vullen. Daarom staat het nu bij elk
MT-overleg op de agenda. Hoe hebben we
het er de afgelopen twee weken vanaf
gebracht, hoe gaan we de komende tijd

Astrid Vrolijk

bestuurder Stadkamer Zwolle

Nieuw Leiderschap gaat over het hebben van
een duidelijke visie, maar vooral over het kunnen
vertalen daarvan naar de praktijk.
ervaren dat er serieus naar die ideeën
gekeken wordt. Leidinggevenden moeten
de kansen leren grijpen die anderen voor
hun zien.’

Verleiden

‘Waar ik zelf mee worstelde’, vertelt Stadkamer Zwolle bestuurder Astrid Vrolijk, ‘was
de vraag hoe je de gedeelde waarden goed
kunt laten landen in de organisatie. Hoe
krijg je daarin een goede taakverdeling?
Als leidinggevende wil je niet het gevoel
hebben dat je de vernieuwing over de
schutting gooit, maar je wilt ook niet op de
stoel van de medewerker gaan zitten. In de
gesprekken die we hier onder leiding van de

Proeftuin

Flexibel, initiatiefrijk en ondernemend, dat
zijn de terugkerende gedragskenmerken
die bij de kernwaarden van alle vier de deelnemende bibliotheken passen, ook al
verschillen die waarden per bibliotheek.
Schol zegt daarover: ‘Om die gedragskenmerken te stimuleren, moet de leidinggevende vooral ruimte geven. In een proeftuin zijn we het experiment aangegaan: we
wilden als leidinggevenden een open en
coachende houding aannemen, in plaats
van protocollen opstellen. Daarbij past dat
we verantwoordelijkheden laag in de
organisatie beleggen. Bij ons gaat het dan
meteen ook over de verhouding tussen
betaalde krachten en vrijwilligers. We
werken nog maar sinds kort met
vrijwilligers, in totaal ongeveer tachtig en
grotendeels hoogopgeleid. Het is de kunst

medewerkers en publiek verleiden? We
doen ons best om het goede voorbeeld zijn.
Zo hebben we recent onze medewerkersbijeenkomst in de vorm van een quiz
georganiseerd; de medewerkers werden
letterlijk verleid om actief mee te doen.
Tijdens het pilottraject is overigens
herbevestigd dat onze afdelingen en de
leidinggevenden inhoudelijk en qua
persoonlijkheden zeer van elkaar verschillen. Daarom hebben we tijdens het pilottraject maatwerk nagestreefd voor wat betreft
de handvatten voor leidinggevenden. Vandaar dat we daarvan vier setjes als instrument hebben opgeleverd.’
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om hun inbreng wel op waarde te
schatten, maar als professionals zelf de
regie te houden. Betaalde krachten zien
vrijwilligers soms als bedreigend, ze
voelen zich het slaafje van de vrijwilliger.
Als je verantwoordelijkheden laag in de
organisatie belegt, wil je dat wrijving tussen
professionals en vrijwilligers ook ter plekke
wordt opgelost. Als leidinggevende moeten
we de medewerkers daartoe uitrusten, ervoor
zorgen dat ze stevig genoeg in hun
schoenen staan. Dat is ook een vorm van
nieuw leiderschap, die geldt voor alle
medewerkers: goed uit kunnen dragen
waar je voor staat, als medewerker en als
bibliotheek.’

DE INSTRUMENTEN
Nieuw Leiderschap gaat over het hebben van
een duidelijke visie, maar vooral over het kunnen vertalen daarvan naar de praktijk. En
dat geldt net zo goed voor leidinggevenden
als voor de rest van de medewerkers. De instrumenten van deze pilot helpen daarbij. De

1. Nieuw Leiderschap – onderlegger instrumenten
2. Organisatievormen
3. De proeftuin als methodiek
4. Proeftuin (PPT)
5. Leiderschapsrollen (PPT)

proeftuin als methodiek laat bijvoorbeeld zien
hoe je met deze manier van werken resultaten
boekt. En er zijn praktische handvatten waarmee je mede eigenaarschap en persoonlijk
leiderschap stimuleert. Als je met de instrumenten aan de slag gaat, is het raadzaam te
starten met de onderlegger, dan heb je de
samenhang meteen helder.

LESSONS LEARNED

De belangrijkste les uit deze pilot is misschien wel dat leiderschap in
transitie niet voorbehouden is aan degene met een leiderschapsrol.
Iedereen kan leiderschap tonen, in het uitdragen van een visie, het
nemen van initiatieven of het realiseren van plannen.

NOG MEER INSPIRATIE

Boonstra, J. (2011) De Leiderschapsbox deel 1,
Leiderschapsverkenningen - Een safari door de wereld van leiderschap
Kramer, J. (2014) Verbinding door Deep democracy.
Lezing tijdens Dag van de trainer, Uitgeverij Thema
Quinn, R. M. (2004). De Brug bouwen terwijl je erover loopt Een gids voor leidinggeven bij verandering. Schoonhoven, Academic Service

Tegenlicht februari 2015: Het einde van de manager
www.handboekproeftuinen.nl

Voor de echte veelvraten

LIEVER PERSOONLIJK CONTACT?

Neem dan contact op met een van de adviseurs die deze pilot begeleidden:
Arlette Bordes | Cubiss |06 41 53 45 12 | a.bordes@cubiss.nl
Mirjam Wijers | Rijnbrink Groep | 06 51 80 94 10 | 088 19 70 309 | mirjam.wijers@rijnbrinkgroep.nl
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Pagina nieuw participeren

Hoe krijgt
vrijwilligerswerk vorm in
een netwerkorganisatie?

PILOTS

Nieuw Participeren
Er deden drie bibliotheken mee aan de pilot
Nieuw Participeren. Binnen de hoofdvraag over
het (opnieuw) vormgeven van vrijwilligerschap,
hadden ze alle drie hun eigen doel. Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen onderzocht de rollen en
de rolverdeling tussen betaalde medewerkers
en vrijwilligers. Bibliotheek Lek & IJssel zocht
uit hoe vrijwilligers en betaalde medewerkers
goed kunnen samenwerken. En Bibliotheek Het
Groene Hart verkende kansen en obstakels in de
samenwerking met een burgerinitiatief rond een
dorpshuis.

Bij Bibliotheek Het Groene Hart ging het dus
over de vraag hoe je als bibliotheekorganisatie
samen werkt met een vrijwilligersinitiatief. De
waarde van vrijwilligers staat voor directeur
Mirjam van den Bremen overigens buiten kijf:
‘Onze bibliotheek is van, voor en door burgers en
daarin zit voor een groot deel de maatschappelijke waarde: de onafhankelijke, laagdrempelige
ontmoetingsfunctie. En dat is ook precies de
functie voor het beoogde dorpshuis van Harmelen, waarvoor het Dorpsplatform zich al geruime
tijd inspant. Samen met nog andere partners,
vertegenwoordigd door vrijwilligers en professionals, trekken we daarin op. Dat is een traject
van de lange adem. Het gaat niet alleen om het
belang van de bibliotheek en de doelen die wij
willen realiseren, maar het gaat erom dat alle
betrokkenen het gedeelde belang nastreven.’

Precair

‘Dat is best ingewikkeld, en het vraagt veel van
je vermogen om individuen en belangen met
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elkaar te verbinden. Je moet herkennen hoe
groepsprocessen werken; officieel en achter
de schermen, en je moet conflicten weten
te hanteren.’
Een precair moment in het traject ontstond
toen de vrijwilligers van het Dorpsplatform
vanuit hun enthousiasme een ambitieus
plan voor een pand indienden bij de
gemeente, zonder de andere partijen daarbij
te betrekken. Van den Bremen: ‘Inhoudelijk
was het een sterk plan, maar financieel had
ik er grote twijfels bij, gezien de bezuinigingsperiode waarin we zitten.

daar als medewerker publiekservice plus en
vestigingscoördinator nauw bij betrokken.
‘Voorheen werkten we alleen met zogenaamde opruimvrijwilligers, maar tegenwoordig ook met gastvrouwen en -heren.
Zij zorgen ervoor dat de klanten prettig
ontvangen worden en dat klanten zich
gezien voelen. Hiermee ondersteunen de
vrijwilligers de betaalde krachten, die daardoor meer ruimte krijgen om tijd te steken
in inhoudelijke activiteiten als de seniorenochtenden en het tabletcafé. Sommige betaalde medewerkers zagen de komst van de

Monique Reuling, Vrijwilliger

Ambassadeur

Vanuit die liefde voor de bibliotheek, en voor
het lezen, doet vrijwilliger Monique Reuling
het zeker. ‘Door de pilot ben ik me er nog
meer bewust van geworden dat wij als vrijwilliger de functie van ambassadeur van de
bibliotheek vervullen. Zeker nu we sinds een
paar maanden op twee van de drie dagen
dat we open zijn, alleen met vrijwilligers
werken. Dat komt door de gemeentelijke
bezuinigingen. Ik kan me voorstellen dat
vaste krachten elders wel eens bang zijn
voor verdringing door vrijwilligers. Maar ik
denk dat onze bibliotheek helemaal had
moeten sluiten als we het niet op deze
manier hadden opgelost, want er is nog
maar geld voor één dag openstelling met
betaalde krachten.’

Door vrijwilligers te benutten als “ogen en oren
van de bibliotheek” versterk je de binding met
de omgeving.
Op zo’n moment komt het belang van goede
persoonlijke relaties naar voren in de
samenwerking tussen de professionals en
de burgers die als vrijwilliger participeren.
Als je elkaar goed kent en begrijpt
hoe een dergelijk plan ontstaat,
dan kun je de verbinding met
elkaar makkelijker in stand houden, om
vervolgens het gemeenschappelijke belang
weer voorop te stellen.’

Pluim

De ontmoetingsfunctie speelde ook een
belangrijke rol bij het uitbreiden van de
werkzaamheden van vrijwilligers bij Bibliotheek Lek & IJssel. Hélène Montesant is

gastvrouwen en -heren als een bedreiging,
in deze tijd van bezuinigingen. Daarom hebben we in de pilot de nadruk gelegd op goede
samenwerkingsverhoudingen tussen medewerkers en vrijwilligers. In de werksessies
onder begeleiding van adviseurs van Cubiss
spraken medewerkers hun zorgen uit en kwamen ze zelf met ideeën om de samenwerking
beter te laten verlopen. Het is goed geweest
dat we daar uitvoerig bij hebben stilgestaan,
want het is de samenwerking ten goede
gekomen. En het maakt het ook makkelijker
om het enthousiasme en de betrokkenheid
van de vrijwilligers op waarde te schatten.
Want die doen het toch maar allemaal, uit
liefde voor de bibliotheek en de klant.’

Hoe denken werkgevers en vakbond over
de rol van vrijwilligers?
Christine Oyen van de VOB:
‘Vrijwilligers hebben een aanvullende rol, ze
kunnen niet de plek van betaalde krachten
innemen. Dat hebben we op die manier
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expliciet opgenomen in de nieuwe cao.
Directies staan hiermee sterk in de
gesprekken met gemeenten over subsidie.
Tegelijkertijd worden vrijwilligers steeds
vaker onmisbaar. Kijk maar eens naar de
voorleesexpres, zonder vrijwilligers zou die
niet kunnen bestaan. Het is daarom belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in vrijwilligers; zij moeten goed toegerust zijn op hun
taken. In het geval van de voorleesexpres
moeten de vrijwilligers adequaat kunnen
handelen bij onverwachte situaties in de
gezinnen waar ze komen. Ze kunnen dan
ook een signaalfunctie hebben naar de
sociale wijkteams. Het zijn belangrijke
raderen in het systeem van de bibliotheek,
niet zomaar aanvulling aan de randen.’

Hanan Yagoubi van de FNV:

‘Vrijwilligers zijn er voor aanvullende
werkzaamheden, ze moeten niet de werkzaamheden van de professionele werknemers overnemen. Al sinds de jaren
tachtig is er zoveel geïnvesteerd in
de professionalisering, en dan zouden
vrijwilligers nu zomaar het werk van de
professionals over kunnen nemen? We
hebben het onderscheid tussen vrijwilligers en professionele krachten daarom bewust scherper geformuleerd
in de nieuwe cao. Ik hoop echt dat de
werkgevers zich hier aan houden, want
dat is in het belang van de hele sector.’

DE INSTRUMENTEN
Nieuw Participeren gaat in feite over nieuwe
vormen van samenwerken: tussen professionele
medewerkers en vrijwilligers, en ook tussen
professionele

organisatie

en

vrijwilligers-

initiatieven. Dat is zeker niet eenvoudig, maar
de instrumenten van deze pilot helpen je erbij.
Zo zijn er handvatten om over en weer de ambities,

1.

Gespreksmodel Zicht op rollen

2.

Inzichten werksessies rollen medewerkers
en vrijwilligers

3.

Gespreksmodel Op pad naar samenwerking

4.

Inzichten werksessies samenwerking tussen
medewerkers en vrijwilligers

competenties, behoeften en doelen duidelijk te

5.

Artikel De kunst van het samenwerken

krijgen. Verder is er een uitgewerkt gespreks-

6.

Model typen vrijwilligers

model waarmee je lastige onderwerpen bespreekbaar kunt maken. Lees vooral ook het artikel
De kunst van het samenwerken.

LESSONS LEARNED

In de instrumententoolkit van deze pilot zit ook een set met lessons learned waar elke bibliotheek die met
vrijwilligers of met vrijwilligersinitiatieven samen werkt, haar voordeel mee kan doen. Bijvoorbeeld:
‘Door vrijwilligers te benutten als “ogen en oren van de bibliotheek” versterk je de binding met de omgeving.’
Of: ‘ Het gaat om het creëren van energie; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’

NOG MEER INSPIRATIE

• Ham, M. en Meer, J. van der (2015) De ondernemende burger - De woelige wereld van lokale initiatieven
• Homan, T. (2013) Het et-cetera principe : een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling /
• P. van Houwelingen [et al.] Burgerwacht op eigen kracht: een brede verkenning van ontwikkelingen in
burgerparticipatie /. – SCP, 2014
• Kom uit de ivoren toren, welkom in de nieuwe wereld – burgers nemen het over
• Kaats, E. en Opheij, W. (2012) Leren samenwerken tussen organisaties
• L. Hustinx [et al.] (2015) Geleid vrijwilligerswerk : over het vrijwilligerspotentieel van de
Nederlandse samenleving in 2015 (en nieuwe strategieën om het te bevorderen)
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LIEVER PERSOONLIJK CONTACT?

Neem dan contact op met een van de adviseurs die deze pilot begeleidden:
Lonneke Jans | Cubiss | 06 22 69 47 97 | l.jans@cubiss.nl
Marjan Middelkoop | Cubiss | 06 20 96 88 78 | m.middelkoop@cubiss.nl
Marinka Koppejan | Cubiss | 06 14 81 72 29 | m.koppejan@cubiss.nl

Pagina nieuw delen

Impulsen bij het
opbouwen van netwerken

PILOTS
Katja van Etten

manager frontoffice

Nieuw Delen
De vraag of Bibliotheek VANnU mee wilde
werken aan de pilot Nieuw Delen, kwam precies
op het goede moment. ‘Het paste perfect in onze
strategische koers, waarin we ons voorbereiden
op een toekomst met minder vestigingen en
meer opereren in netwerken’, herinnert manager
frontoffice Katja van Etten zich.

19

De Bibliotheek VANnU bestaat uit bibliotheken in de gemeenten Roosendaal,
Halderberge, Moerdijk en sinds 1 januari
2015 ook Zundert en Rucphen. ‘Sinds anderhalf jaar werken we met themagroepen. We
hebben medewerkers gevraagd een thema
te kiezen dat hen persoonlijk raakt en een
groep te vormen met collega’s, zo gemengd
mogelijk qua functies. Dat leverde groepen
op als Thrillertoppers, Jeugd en Gezondheid
en Smaak. De groepen kregen een tweeledige opdracht: ga lezen en collectie
verzamelen, en treed daar vervolgens mee
naar
buiten,
waarbij
je
nieuwe
verbindingen aangaat.’

in de toekomst? Want we vinden het essentieel om steeds duidelijk te maken aan
de medewerkers waarom we doen wat we
doen. We leggen ook telkens het motto ‘van
collectie naar connectie’ uit. Als er straks
minder fysieke vestigingen zijn, is het voor
elke medewerker zeer waardevol om netwerkverbindingen aan te kunnen gaan. We
willen heel graag dat elke medewerker dat
belang voor zijn eigen functie en zijn eigen
toekomst ziet.’

hulpmiddel daartoe is de Netwerkscan.
Zakelijk en privé kunnen daarbij in elkaar
over lopen. Andere instrumenten uit deze
pilot zijn de Job Aid en de Argumentatiekaart, twee geheugensteunen tijdens het
netwerken. We hebben de instrumenten
tijdens de pilotperiode een voor een ontwikkeld en getest. Mede dankzij de inbreng van
de betrokken adviseurs konden we al direct
kwaliteit leveren, zodat de pilotbibliotheek
meteen de vruchten plukte.’

Elevator pitch

Leerschool

Een belangrijke vaardigheid om verbindingen aan te kunnen gaan, is dat je in twee

De nieuwe manier van werken brengt een
nieuwe manier van leidinggeven met zich
mee. Voor Van Etten en haar collega’s was
het meedoen aan de pilot ook in dat
opzicht een echte leerschool. ‘We willen de
medewerkers vooral aanmoedigen ideeën
aan te dragen, we willen ze faciliteren en
ondersteunen. De projectgroepen hebben
de vrijheid om programma’s op hun eigen
manier in te vullen. Ik moet daarin leren
loslaten; sommige kansen die ik zie mogen
blijven liggen. Dingen mogen mislukken.
Voor leidinggevenden is het de kunst om
in te spelen op de intrinsieke motivatie van
de medewerker. Neem bijvoorbeeld de inzet
van social media, dat vraag ik bewust alleen
aan mensen die daar uit zichzelf al mee
bezig zijn. Het is soms nog wel een zoektocht hoe je die motivatie blijvend prikkelt,
ook als het nieuwtje van een innovatie er
af is. Maar soms is het ook helemaal niet
erg als de aandacht verslapt, of als
netwerken ophouden te bestaan. Zo gaat

We willen de medewerkers vooral aanmoedigen
ideeën aan te dragen, we willen ze faciliteren en
ondersteunen.
Uitleggen

Bij het naar buiten treden stokte het proces
echter. ‘Het bleek voor de meeste groepen
heel lastig om daadwerkelijk nieuwe
verbindingen aan te gaan. In de pilot Nieuw
Delen hebben we onder leiding van de
adviseurs van Cubiss gewerkt aan instrumenten om de medewerkers concrete skills
en handvatten te geven bij het aangaan
van verbindingen en opereren in netwerken, ofwel communities. We zijn begonnen
met de vraag: wat is dat eigenlijk, werken
in communities, en waarom is dat nodig

of drie zinnen kunt benoemen wat de
bibliotheek is en waar je als bibliotheek
voor staat. ‘Daarom hebben we tijdens
een workshop geoefend met het formuleren en presenteren van een elevator pitch.
We hebben met een aantal medewerkers
ook concreet geoefend met netwerkgesprekken, inclusief het formuleren van
een concreet gespreksdoel. Voordat je
überhaupt verbindingen met externen aan
kunt gaan, moet je goed zicht hebben op
hoe je netwerk er uit ziet. Een handig
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dat tegenwoordig in de hele maatschappij.
Er is nieuwe dynamiek, zaken zijn minder
voor de eeuwigheid. Dat biedt weer ruimte
voor
nieuwe
ontwikkelingen
en
verbindingen.’

Extra jaar

Van Etten is enthousiast over het werken
in communities. ‘We verlengen de pilot
met een jaar. We betrekken daar een
nieuwe groep deelnemers bij, zodat ook zij
de olievlek door de hele organisatie helpen
verspreiden. Een mooi voorbeeld van een
waardevolle verbinding vind ik dat van de
themagroep Smaak. Deze groep had een interactieve en multimediale Boekenproeverij
georganiseerd. De bezoekers wilden graag
herhaling, en een aantal deelnemers wilde
zelf een avond gedeeltelijk invullen. Het is
zo mooi om te zien hoe deze aanpak werkt.’

DE INSTRUMENTEN
De pilot Nieuw Delen heeft een uitgebreide toolkit met praktische handvatten bij het bouwen van netwerken
en communities opgeleverd. Met de
zelftest bepaal je bijvoorbeeld waar
je op dit moment staat op dit vlak.
En als je de netwerkscan invult, zie je
in een oogopslag hoe je netwerk er
nu uitziet. Tijdens het daadwerkelijke
netwerken, kun je de Job Aid en de
Argumentatiekaart

als

geheugen-

steun gebruiken. Maar er is nog veel
meer; ga vooral zelf grasduinen in de
toolkit.

1.
2.
3.
3a.
3b.
4.
4a.
4b.
4c.
4d.
4e.
5.
5.1

Rollen bij het Werken in Communities in de bibliotheek
Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers
Workshop 1 Starten met communities (PPT)
Programma Workshop 1 Starten met communities
Netwerkscan – invuldocument
Workshop 2 Opbouwende Netwerken (PPT)
Programma Workshop 2 Opbouwende Netwerken
Job Aid Netwerken – invuldocument
Job Aid Netwerken – Bibliotheek VANnU themagroep jeugd
Argumentatiekaart – invuldocument
Argumentatiekaart - Bibliotheek VANnU themagroep jeugd
Sessie teamcoaching (PPT)
Doelen en programma Sessie teamcoaching

LESSONS LEARNED
Alle lessons learned

NOG MEER INSPIRATIE

Raymakers, T. (2014) No copy paste - Deel 1 - De theorie, Cubiss
Raymakers, T. (2014) No copy paste - Deel 2 - De praktijk, Cubiss
www.communitymanagers.nl
www.frankwatching.com/dossier/communitymanagement

LIEVER PERSOONLIJK CONTACT?

Neem dan contact op met een van de adviseurs die deze pilot begeleidden
Silvia Dobbelsteen | Cubiss | 06 51 98 24 60 | s.dobbelsteen@cubiss.nl
Marieke Hezemans | Cubiss | 06 20 96 04 27 | m.hezemans@cubiss.nl
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