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Routekaart

Er is grote behoefte bij Brabantse bibliotheken

De invulling van de nieuwe functie van

aan ondersteuning in het veranderen van de beeld-

Community Librarian kan best een zoektocht

vorming van de bibliotheek. Afgelopen jaren is er

zijn. Er zijn zoveel tools, trainingen en artikelen

veel bereikt in het omvormen van de organisatie

te vinden. Daarom hebben we een routekaart

en dienstverlening naar een Community Library /

ontwikkeld. Hierin maak je kennis met Sascha,

Maatschappelijk educatieve bibliotheek. Een

een kersverse Community Librarian. Zij neemt je

belangrijke en noodzakelijke vervolgstap is om

mee langs de handige tools, tips en valkuilen die

van die omvorming een levendig onderdeel te

ze onderweg tegenkwam. In deze routekaart

maken binnen de organisatie. Hoe denken en

worden praktische handvatten gegeven om zelf

praten medewerkers over de bibliotheek?

aan de slag te gaan als Community Librarian.
Je vindt hierin ook de volgende HR-thema’s:

In 2020 droeg Bieblab Brabant hieraan bij door het
netwerk van Brabantse bibliotheken te faciliteren

Welke kennis en vaardigheden heeft een

in het verbeteren en afstemmen van hun commu-

Community Librarian nodig? Hier is een profiel

nicatie en uitstraling naar buiten (inclusief gedrag

voor opgesteld.

van personeel). We zouden minimaal één biblio-

Op welke manier kan een Community Librarian

theek ondersteunen met een HR-traject rondom

zich ontwikkelen? Dat kan met het Persoonlijk

een Community Librarian. Het werden er twee:

Impact Plan, speciaal gemaakt voor de opleiding.

bibliotheek Midden-Brabant en Veldhoven.
De organisatie van Sascha, bibliotheek de Sleutel,

Doel notitie

wil de kant op van de nieuwe bibliotheek, de
bibliotheek als derde plek (third space), waar
mensen bij elkaar komen, ideeën uitwisselen

We delen graag onze bevindingen die we hebben

en zich op bepaalde manieren binden aan de

opgedaan tijdens de ondersteuning van de HR-

bibliotheek. Maar wat betekent deze ontwikkeling

trajecten. We nemen je mee aan de hand van

voor de interne organisatie en ook voor de

organisatie- en HR-thema’s die van belang zijn

medewerkers? In deze notitie nemen we je mee

voor de ontwikkeling naar de zogenoemde

in de drie HR-stappen die van belang zijn voor

Community Library / Maatschappelijk educatieve

de ontwikkeling naar de Community Library /

bibliotheek. Waar het kan, worden tevens praktijk-

Maatschappelijk educatieve bibliotheek.

voorbeelden, tips en tools gegeven op welke
manier deze thema’s ingezet kunnen worden.

Stap 1: Verankering Community Library
Beeldvorming gemeente

Gestart werd met de vraag welk beeld de deelnemers

Hebben wethouders en raadsleden een correct beeld

van de bibliotheek hebben. Daarna werd de mini-

van de huidige bibliotheek? In de ontwikkeling

documentaire getoond van de Zoektocht naar de

naar een Community Library / Maatschappelijk

Community Library.

educatieve bibliotheek dien je stakeholders goed
mee te nemen, zodat je niet een dergelijke reactie

Daarna vond een interview met de directeur van

krijgt. Onderzoek welk beeld zij hebben van de

de bibliotheek plaats waarin o.a. de volgende

huidige bibliotheek. Vertel hen wat de maatschap-

vragen werden gesteld:

pelijk waarde is van de bibliotheek? Organiseer

Welke aspecten die je in de mini-docu ziet,

bijvoorbeeld een bibliotheekestafette.

kunnen ook van toepassing zijn op de bibliotheek?
Er gingen geluiden dat de digitalisering, en

Storytelling Bibliotheekestafette

dan met name e-books, een bedreiging was

Bij de bibliotheek Dommeldal zijn wethouders

voor bibliotheken. Hoe kijk jij tegen deze

en raadsleden (in een ander traject) uitgenodigd

digitale ontwikkelingen aan?

voor een bibliotheekestafette om te praten over

Als je nu kijkt naar de bibliotheek, wat gebeurt

de toekomstige bibliotheek in een gemeente.

er dan allemaal?
Waar zie je kansen voor de bibliotheek in de
toekomst?
Hoe je een verhaal vertelt waarmee je impact
genereert, lees je hier. Tevens hebben we een
storytelling canvas gemaakt, waarin je kunt zien
welke storytelling elementen je kan gebruiken om
te bouwen aan je (impact) verhaal.

Stap 2: Vertaling in de eigen bibliotheek
Hoe zijn de visie, missie en strategie omtrent de

op korte en lange termijn en welke activiteiten je

toekomstige bibliotheek vertaald in de eigen orga-

inzet om die doelen te bereiken. Download hier een

nisatie? Welke impact wil je genereren en op welke

werkblad van de ToC. Op basis van die ToC kun je

manier kun je je bibliotheekorganisatie dan inrichten?

een meetplan gaan maken; welke onderdelen wil

Wat zijn de financiële consequenties en op welke

je gaan meten en welke methodieken gebruik je

manier zijn die vertaald naar de begroting?

hiervoor? Denk hierbij ook zeker aan al bestaand
onderzoek en zaken die al eerder aangetoond zijn,

De vraag is of het toekomstige beeld goed vertaald

dat mag je uiteraard gebruiken. Het is goed om je af

is in de organisatie inrichting en begroting. Om dit

te vragen of je iets kwalitatief of kwantitatief aan

op een passende manier te doen, helpt het als je

wilt tonen, je meet aanpak wordt daar wezenlijk

weet welke impact je wilt genereren binnen de

anders door. Zo kunnen verhalen die je optekent

gemeenschap. Dit gaat verder dan cijfers zoals

bij een bepaalde Community door middel van

aantallen bezoekers, uitleningen en leden. Wat

storytelling ook al mooi je impact aantonen.

wil je bereiken en op welke manier maak je dat
zichtbaar?

Ook de medewerkers dienen geïnformeerd te
worden over het beeld van de ontwikkelingen in

Theory of Change

de bibliotheek. Het is van belang om medewerkers

Een goede start, als je aan de slag wil gaan met

mee te nemen in dit nieuwe verhaal zodat ze

impact aantonen van een onderdeel van de

hiervan op de hoogte zijn en ook dit verhaal aan

Community Library / Maatschappelijk educatieve

anderen kunnen vertellen. Tevens geeft het mede-

bibliotheek, is te beginnen met een Theory of Change

werkers de mogelijkheid om zelf te bekijken waar

(ToC). Hierin leg je vast wat je beoogde doelen zijn,

hun talenten aansluiten op deze ontwikkeling.

Workshop Storytelling
Om de ontwikkeling van de bibliotheek te schetsen en medewerkers mee te nemen in het verhaal
is een Workshop Storytelling een waardevol middel. Op basis van deze ontwikkeling wordt de
vertaling gemaakt naar de eigen interesse en leren medewerkers een individueel verhaal te vertellen.

Een voorbeeld van de doelen en programmaopzet
van de Workshop Storytelling:
Doel sessie
Kennis van:
Het gedachtegoed van David Lankes/ontwikkelingen in de branche
Beleidsplan en ontwikkelrichting bibliotheek

David Lankes,
bibliotheekinnovator

Vaardigheden:
Het kunnen verwoorden van het ‘nieuwe’ verhaal van de bibliotheek.
Houding/attitude:
Bewust zijn als er zich kansen voordoen in relatie tot het ‘nieuwe’ verhaal.

Programma
Vooraf
Lees de longread Community Librarian
Lees het essay ‘Over bibliotheken en betrokkenheid: Deel 2: De bibliothecaris
Opdracht: Noteer van beide stukken iets wat je aanspreekt.
Tijdens
Toon de documentaire Community Library (deel 2) en ga in gesprek met
medewerkers over welke ontwikkelingen je in de eigen bibliotheek ziet.
Directeur geeft presentatie over de ontwikkeling van de eigen bibliotheek,
wat zijn de ontwikkelingen?
Opdracht: luister naar het verhaal en denk na over het thema of de doelgroep die
je aanspreekt.

Opdrachten:
Storytelling: geef uitleg over storytelling (welke ingrediënten zitten er in een goed
verhaal) en oefen aan de hand van een Powerpointkaraoke (improviseren van een
verhaal op basis van een random foto).
Schrijf jouw verhaal.
Deel jouw verhaal met de groep.

De bibliotheek werkt steeds vaker met partners, omdat vraagstukken die impact genereren
samen opgepakt dienen te worden. Het is van belang dat ook deze partners de ontwikkeling van
de bibliotheek en het verhaal kennen.

Stap 3: De interne organisatie van de bibliotheek
Wat betekent de ontwikkeling naar de Community

Alle Veldhovenaren - Wim Daniëls – ‘de smaak-

Library / Maatschappelijk educatieve bibliotheek

maker’ - zorgt ervoor dat Veldhovenaren elkaar

voor bijvoorbeeld de organisatie inrichting en

meer ontmoeten, zich verder ontwikkelen en

-cultuur? Welke functies ontstaan er en welke

laat ze ontspannen.

talenten en/of competenties zijn van belang?
De functie Community Librarian komt vaker voor

Als de Superkrachten inzichtelijk zijn, heb je een

maar kan ook een andere naam hebben met bijna

organisatie-palet van wat je als bibliotheek nodig

dezelfde functie inhoud.

hebt om impact te genereren. Bij medewerkers
kun je inventariseren welke kennis, vaardigheden,

Mogelijke richtingen naar
organisatievernieuwing

kerncompetenties en houding/attitude al aanwezig

Er zijn vier richtingen te onderscheiden die

teveel of te weinig is.

is in de organisatie, zodat inzichtelijk wordt wat er

organisaties inslaan, op weg naar hun organisatie
van de toekomst. In grote lijnen werken zij toe naar

Personele BezettingsAnalyse

een wendbare, lerende, inclusieve of verbonden

Het is van belang dat de bibliotheek een aantrekke-

organisatie. In alle vier de toekomstbeelden speelt

lijke werkgever is en ook blijft. Er is veel instroom

het mensenwerk een hernieuwde rol.

van jonge professionals nodig om de bibliotheek
de komende jaren door te ontwikkelen. Door de

Talentontwikkeling

vergrijzing is er binnen nu en vijf jaar aardig wat

De nieuwe rol van de bibliotheek vraagt om een

uitstroom waarbij ook veel kennis en ervaring

verbonden organisatie op basis van talentontwik-

verdwijnt (zie onderzoek ‘Wie werken er in de

keling. In het beleidsplan staan de belangrijkste

Brabantse bibliotheken?‘). Om dat op te vangen

doelen, doelgroepen en resultaten benoemd. Toch

wordt ingezet op verjonging, aantrekkelijk werk-

zijn we met een pilot bibliotheek aan de slag

geverschap en het delen van mensen en kennis.

gegaan met het werkblad van de Theory of Change
om te bekijken welke impact ze willen genereren
met deze doelen en doelgroepen. De doelen zijn

Lees ook deze publicaties:

opgesteld op basis van drie doelgroepen en deze

Vissen naar visie - Op zoek naar het waarom

hebben geleid tot een uitgewerkt ToC werkblad.

van de bibliotheek
Werken in de Nederlandse openbare

De drie werkbladen zijn daarna vertaald naar drie

bibliotheeksector - de invloed van publicness

Superhelden met de vraag; welke Superkrachten

op public service motivation

(kennis, vaardigheden, kerncompetenties en
houding/attitude) dienen deze te bezitten om de
bestaande impact te genereren? Op basis van
doelgroepen werd gekozen voor deze Superhelden

Daarnaast is het van belang om uren te

met de volgende impact:

koppelen aan deze Superhelden. Met welke
Superheld wordt de meeste impact gemaakt.

Jeugd 0-18 jaar - Paul van Loon – ‘de overbrenger’

Vaak zien we dat de uren in de publieke dienst-

- zorgt ervoor dat er geen kinderen/jongeren in

verlening leidend zijn ten opzichte van de uren die

Veldhoven zijn met een taalachterstand.

besteed kunnen worden aan de rol van Community

Kwetsbare Veldhovenaar - Koningin

Library / Maatschappelijk educatieve bibliotheek.

Maxima - ‘de verbinder’ - zorgt ervoor dat

Mocht je deze rol willen versnellen dan dient naast

de Veldhovenaar langer en actief meedoet

de talenten ook gekeken te worden naar de

in de samenleving/gemeenschap.

besteding van uren.

Strategisch HR-beleid (samenvatting)

Mobiliteit

Als wordt gekeken naar de visie, doelstellingen en

Instroom: Er wordt geworven op basis van de

ontwikkelingen binnen de bibliotheek kunnen de

uitkomsten van de PBA omtrent de (diverse)

volgende thema’s de komende periode leidend zijn:

samenstelling van het personeelsbestand.
Introductiebeleid: Er wordt een introductie-

Strategische personeelsplanning

beleid ontwikkeld waarbij zichtbaar wordt

Personele BezettingsAnalyse (PBA): Als wordt

dat de bibliotheek zich profileert op basis van

gekeken naar de richting van de bibliotheek,

de maatschappelijk waarde, zingeving van

hoe ziet de personele bezetting qua vakkennis

de werkzaamheden en de mogelijkheden met

en uren er dan uit in 2023? Wat zijn de over-

betrekking tot persoonlijke ontwikkeling.

eenkomsten, verschillen en waarop gaat de

Uitstroom: Het is van belang om te weten welk

bibliotheek zich ontwikkelen als wordt gekeken

aantal en waarom medewerkers uit dienst gaan

naar de huidige PBA?

om te bekijken wat er verbeterd kan worden.

Organisatie-inrichting: Wat betekent deze

Ook in relatie tot welke vakkennis uitstroomt

PBA voor de organisatie inrichting waarbij ook

maar behouden dient te blijven.

rekening gehouden dient te worden met talentontwikkeling, meer eigen initiatief nemen en de
coachende manier van leidinggeven.

Vrijwilligersbeleid
Waarom?: Het dient duidelijk te zijn waarom
de bibliotheek met vrijwilligers werkt en wat

Talentontwikkeling

de toekomstige verwachting is qua type

Vakmanschap: Er wordt gekeken naar wat

vrijwilligers.

medewerkers kennen en kunnen waarbij de

Professionele organisatie: Het dient duidelijk

richting van de bibliotheek leidend is. Dit

te zijn welk deel van de dienstverlening door

houdt in dat er vanuit de bibliotheek wordt

vrijwilligers wordt ingevuld en ondersteunend

gekeken wat nodig is qua kennis, vaardigheden

is aan de professionele organisatie.

en competenties en welke medewerkers deze
al bezitten (Superhelden).

Leiderschap

Gesprekscyclus: Continue feedback wordt de

Stijl van leidinggeven: Als gekozen wordt voor

nieuwe basis. Daarom wordt de dynamische

talentontwikkeling vraagt dit om een daarbij

gesprekscyclus op basis van POP-gesprekken

aansluitende stijl en manier van leidinggeven.

geëvalueerd om te bekijken of die nog passend

Dit zal meer coachend zijn waarbij continue

is.

feedback wordt gegeven.

Eigen verantwoordelijkheid: De bibliotheek zal

Managementteam: Veel MT-leden bereiken

meer gaan werken met resultaten en kaders

binnen enkele jaren de pensioengerechtigde

waarbinnen wordt gewerkt. Op deze manier

leeftijd. In deze beleidsperiode wordt nagedacht

ontstaat meer ruimte voor teams en medewerkers.

over de manier van opvolging.

