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Wij, studenten van de opleiding People and Business Management Zuyd Hogeschool te Sittard, heb-
ben de opdracht gekregen om een integraal adviesrapport te schrijven. De opdracht komt vanuit de or-
ganisatie Cubiss en de Bibliotheek De Domijnen te Sittard. 
 
Door het maken van een integraal adviesrapport voor Cubiss krijgt de projectgroep een beter beeld 

  
 
De samenwerking hebben wij als prettig ervaren. Mede omdat er goed geluisterd werd naar elkaar, af-
spraken nagekomen werden en de tijdsplanning realistisch was. 
 
Graag willen wij mevrouw Wermer bedanken voor de fijne begeleiding en haar ondersteuning tijdens 
het project. Tevens willen wij Cubiss, De Domijnen en Zuyd Hogeschool bedanken voor de medewer-
kingen, het verstrekken van informatie en het vertrouwen in ons.  
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De samenleving veranderd met een enorme snelheid. Dit geldt ook voor bibliotheken. De traditionele 
bibliotheken veranderen naar een community library. Er ontstaan nieuwe concepten en diensten zoals 
makersplaatsen, idea stores en een pop-up bibliotheek. De bibliotheek is geen gebouw met boeken 
meer, maar een platform waar kennis, informatie en mensen samenkomen.  
 
De samenwerking met het onderwijs evolueert, onder meer met de bibliotheek op school, en ook 
nieuwe samenwerkingen met andere lokale partijen komen tot stand. De relatie met de gemeente ver-
zakelijkt waarbij (aan)tonen van de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek steeds belangrij-
ker wordt.  
 

Welke stappen moeten ondernomen worden om een ge-
drags- cultuurverandering te verwezenlijken, om zo de samenwerking te bevorderen tussen De Domij-
nen  
 
Er is onderzoek gedaan naar de externe en interne omgeving. Hieruit zijn een aantal punten opgeval-
len. Vrijwilligers worden gewaardeerd en zijn onmisbaar binnen de bibliotheek. De samenwerking en 
communicatie tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool verloopt op dit moment moeizaam. De kansen 
voor de organisatie zijn het opleiden van de medewerkers en de samenwerking met maatschappelijke 
organisaties aangaan.  
 
Er is gekozen om desk- en fieldresearch toe te passen binnen het onderzoek. Voor deskresearch is er 
een theoretisch kader gemaakt. Binnen het theoretische kader zijn de onderwerpen verandermanagent, 
veranderstrategieën, samenwerken, organisatieculturen en interventies beschreven. Binnen dit onder-
zoek staat het model van A. Mars en de Caluwé centraal.  
 
Voor een gedegen fieldresearch zijn er voor het project twee interviews gehouden om kwalitatieve ken-
nis te vergaren. Er zijn enquêtes afgenomen bij de medewerkers van zowel De Domijnen als medewer-
kers van Zuyd Hogeschool werkzaam in de bibliotheek. Op de enquêtes zijn twaalf reacties gekomen. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij de bibliotheek vooral vrouwen werkzaam zijn met een gemid-
delde leeftijd van 53 jaar. De medewerkers vinden dat er een mensgerichte cultuur is en de communi-
catie binnen de organisatie is veelal mondeling en informeel. De negatieve aspecten zijn dat er een ne-
gen tot vijf mentaliteit is. Er bestaan op het momenten twee verschillende partijen die niet tot elkaar 
aangetrokken worden, waardoor de communicatie en samenwerking niet optimaal verloopt. Er is een 
IST, SOLL en GAP-situatie beschreven.  
 
Bij de financiële analyse is er een cashflow schema gemaakt om zo te komen tot een integraal advies. 
De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit en de terugverdientijd zijn ook berekend. Deze gegevens 
waren positief, waaruit men kan opmaken dat de investeringsbeslissing omtrent het inhuren van een 
externe partij om de samenwerking te verbeteren kan worden aangegaan. Bij het juridische gedeelte is 
er gekeken naar de wet stelsel openbare Bibliotheekvoorzieningen, de cao van het hoger beroepson-
derwijs en de cao voor de bibliotheken. In de bijlage staat het implementatieplan. 
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Een veranderende samenleving vraagt om een vernieuwende bibliotheek. De bibliotheek ontwikkelt 
zich van uitleenfabriek naar informatiemakelaar. Digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op, budget-
ten krimpen, bibliotheken herontdekken en herpositioneren zichzelf. Nieuwe concepten en diensten 
ontstaan, zoals makersplaatsen, idea stores, de pop-up bibliotheek. De bibliotheek is geen gebouw met 
boeken meer, maar een platform waar kennis, informatie en mensen samenkomen.  
 
De samenwerking met het onderwijs evolueert, onder meer met de bibliotheek op school, en ook 
nieuwe samenwerkingen met andere lokale partijen komen tot stand. De relatie met de gemeente ver-
zakelijkt waarbij (aan)tonen van de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek steeds belangrij-
ker wordt Cubiss  n.d.). 

 
Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en infor-
meren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en de bibliotheek. Door middel van 
onderzoek, scholing, evenementen, producten en publicaties helpt Cubiss de klant verder. Verschil-
lende expertises, effectieve samenwerking en prettig klantcontact dragen bij aan het maatschappelijk 
eindresultaat: een leven lang leren.  
 
In Noord-Brabant en Limburg vervult Cubiss, in haar rol als Provinciale Ondersteuningsinstelling, de 
brugfunctie tussen landelijk beleid en de individuele lokale bibliotheken. Samen met bibliotheken, on-
derwijs en maatschappelijke partners en in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg 

Cubiss bij aan de transities die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van de bibliotheeksec-
Cubiss  n.d.). 

 
De Domijnen is de culturele instelling in Sittard-Geleen die professionals, cultuurliefhebbers en vrijwil-
ligers verbindt. De Domijnen produceert en programmeert activiteiten voor iedereen in de regio. Samen 
met alle cultuurinstellingen in de regio wil De Domijnen kunst en cultuur stimuleren en nog aantrekkelij-
ker maken.  
 
De Domijnen is de voortzetting van Museum Het Domein, BiblioNova, Stadsschouwburg Sittard-Geleen 
en het Euregionaal Historisch Centrum. In 2016 is het Filmhuis Het Domein hierbij aangesloten (De Do-
mijnen, 2018). 

 
Een SWOT-analyse is een methode om de interne en externe situatie van een organisatie te verken-
nen. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands vertaalt 
zich dat naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Kansen en bedreigingen spelen zich af in de 
buitenwereld en beïnvloeden de organisatie positief of negatief. Daarnaast zijn sterktes en zwaktes ei-
genschappen van de organisatie. Voor de DESTEP- -
analyse wordt verwezen naar de bijlage. In deze paragraaf wordt deelvraag één b beantwoord.  
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SWOT-analyse  

 
Een stakeholder is een belanghebbende die invloed ondervindt van (positief of negatief) of zelf invloed 
kan uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel hiervan. Stakeholders zijn op verschil-
lende manieren in te delen. Op het hoogste niveau wordt er onderscheid gemaakt tussen directe en in-
directe stakeholders. Op het tweede niveau wordt er onderscheid gemaakt tussen interne, externe en 
interface stakeholders (leansixsigmatools, 2019).  

 

Linksboven  Groot belang, weinig invloed 
Linksonder  Klein belang, weinig invloed 
Rechtsboven  Groot belang, veel invloed 
Rechtsonder  Klein belang, veel invloed 

    Stakeholderanalyse  

De belangrijkste stakeholders voor het project zijn de stakeholders die van groot belang zijn en die veel 
invloed hebben op de centrale vraag. Dit zijn de volgende stakeholders: medewerkers, sponsoren, con-
currenten, de maatschappij, Zuyd Hogeschool en De Domijnen. Ook zijn er stakeholders die een groot 
belang hebben maar die weinig invloed hebben op het project, dit zijn de leveranciers van de biblio-
theek. Opleiders, gemeente Sittard- Geleen en de overheid hebben weinig belang maar wel een grote 
invloed. De overige stakeholders hebben zowel weinig belang als invloed, dit zijn de volgende stakehol-
ders: media, buren en facilitair bedrijf. Voor de verantwoording van de stakeholders analyse wordt ver-
wezen naar de bijlage. 
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Momenteel is er binnen de bibliothekengemeenschap van Nederland een verschuiving zichtbaar. Er 
worden meer zaken digitaal geregeld en de behoeften van de klanten worden anders. Hier moet slim 
op worden ingespeeld. De bibliotheek van Ligne is de eerste bibliotheek van Nederland waar een open-
bare en een hogeschool bibliotheek zijn samengegaan. Omdat beide groepen andere manieren van 
communiceren en werken gewend zijn, kan dit een uitdaging vormen. Momenteel is dit nog geen wer-
kelijk probleem, maar dit zou het op lange termijn wel kunnen worden als hier niet op tijd aandacht aan 
wordt geschonken. Er zullen dan wellicht irritaties en frustraties ontstaan tussen de beide groepen, wat 
zou kunnen leiden tot slechte gang zaken. Dit kan een negatieve invloed hebben op de werkzaamhe-
den en serviceverlening aan klanten. De organisaties Zuyd Hogeschool en De Domijnen zien dan ook 
een goede kans in het verbeteren van de samenwerking om zo de klantbediening te verbeteren. De 
projectgroep gaat deze kans onderzoeken en hoe dit kan worden bewerkstelligd.  

 
De projectgroep heeft de volgende centrale vraag geformuleerd: 
 
 - cultuurverandering te verwezenlijken, 
om zo de samenwerking te bevorderen tussen De Domijnen en Zuyd Hogescho   
 

 
De volgende deelvragen zijn geformuleerd:  
 

1. 
vorderen?  
B.   
 

2. Welke o    
 

3. A.   
B. Hoe zijn de belevingen en ervaringen van de leidinggevenden   
 

4. A. Wat zijn de veranderstrategieën die kunnen helpen om de samenwerking tussen medewer-
kers te bevorderen?  
B. Wat moeten de medewerkers leren om de samenwerking te bevorderen?  
 

5.   

 
Het uiteindelijke doel van het project is een gedegen adviesrapport leveren aan Cubiss maar ook De 
Domijnen en Zuyd Hogeschool, over de stappen die ondernomen moeten worden om een gedrags- en 
cultuurverandering te verwezenlijken, om zo de samenwerking te bevorderen tussen De Domijnen en 
Zuyd Hogeschool. Middels het onderzoek is het doel ook om kennis te vergaren over de onderwerpen 
en een betrouwbaar advies te kunnen schrijven. Voor de projectgroep is het doel daarnaast om ver-
trouwder te worden met het principe van onderzoek doen, plegen van fieldresearch en deskresearch, 
om zo een basis te leggen voor een goed verloop van de studie.  
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nemingen worden gedaan en de steekproeven die bij het onderzoek worden getrokken en gecontro-
leerd voor de factoren beschreven.  

 
In het kwalitatief en kwantitatief onderzoek zal er gewerkt worden met deskresearch en fieldresearch 
als dataverzamelingsmethodes. Bij deskresearch zal er gebruik worden gemaakt van literatuurstudie en 
fieldresearch zal plaatsvinden door middel van enquêtes en interviews onder de medewerkers. De me-
dewerkers hebben een gedegen idee over de huidige situatie en de gewenste situatie die onderzocht 
zal worden. Er worden een aantal open interviews gehouden met teamleiders om zo meer kennis te 
vergaren. Ook is er de mogelijkheid om door te vragen tijdens deze interviews.   
  

2.1.1 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek   
Om te achterhalen hoe een gedrags- en cultuurverandering kan worden verwezenlijkt en de samenwer-
king kan worden verbeterd, is er gekozen om kwalitatief onderzoek uit te voeren in combinatie met een 
kwantitatief onderzoek. Er is voor een deel van het onderzoek voor kwalitatief onderzoek gekozen, om-
dat het onderzoek gericht is op interpretaties, betekenissen en ervaringen. Er is voor een deel van het 
onderzoek voor kwantitatief onderzoek gekozen, omdat er gestandaardiseerde vragenlijsten worden 
opgestuurd naar de medewerkers van De Domijnen en Zuyd Hogeschool. 
 

2.1.2 Deskresearch   
Deskresearch is het verzamelen en analyseren van secundaire data. Het zijn gegevens die reeds be-
schikbaar zijn en al verzameld door andere onderzoekers (Tubbing, 2014). De deelvragen die aan de 
hand van deskresearch worden beantwoord, worden mede door internet, boeken en bestaande onder-
zoeken beantwoord. Hierdoor ontstaat er een theoretisch kader waarin verschillende onderwerpen wor-
den uitgewerkt (Irvani, 2018). 
 

2.1.3 Fieldresearch  
Fieldresearch is het verzamelen, analyseren en interpreteren van nieuwe gegevens, ook wel primaire 
data genoemd. Het gaat om gegevens waar iemand zelfonderzoek voor verricht. Fieldresearch wordt 
ook wel empirisch onderzoek genoemd (Tubbing, 2014). Er wordt gemeten hoe de medewerkers den-
ken over de samenwerking met de verschillende organisaties en hoe de medewerkers denken dat dit 
beter kan verlopen. Op basis van de uitspraken van de respondenten kan er een analyse worden ge-
maakt.   
 

2.1.4 Onderzoeksmethode per deelvraag  
1. A. Wat is samenwerken en welke theorieën helpen de organisatie om het samenwerken te be-

vorderen? Er wordt voor deze deelvraag deskresearch gebruikt omdat er gezocht gaat wor-
den naar literatuur omtrent het onderwerp samenwerken. 

  
   

Er wordt voor deze deelvraag deskresearch gebruikt omdat er gezocht gaat worden naar litera-
tuur omtrent het onderwerp organisatiekenmerken. Ook wordt er fieldresearch gebruikt, omdat 
onderzocht wordt wat de mening van de medewerkers zijn over de organisatiekenmerken d.m.v. 
enquêtes. Het zijn belevingen en ervaringen zelf van de medewerkers, hier bestaat nog geen 
verdere informatie over, daarom is er gekozen voor fieldresearch.   
 

2. Welke organisatieculturen zijn er? Er wordt voor deze deelvraag deskresearch gebruikt omdat 
er gezocht gaat worden naar literatuur omtrent het onderwerp organisatieculturen.  
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3. A. Hoe zijn de belevingen en ervaringen van de medewerkers over het samenwerken? Door 
middel van enquêtes wordt deze deelvraag beantwoord. Er wordt onderzocht wat de mening 
van de medewerkers is over de organisatiekenmerken. Het zijn belevingen en ervaringen zelf 
van de medewerkers, waar nog geen informatie over is, waardoor er gekozen is voor fieldre-
search. 

  
B. Hoe zijn de belevingen en ervaringen van de leidinggevenden over het samenwerken?  Door 
middel van enquêtes wordt deze deelvraag beantwoord, dit is fieldresearch.  
  

4. A. Wat zijn de veranderstrategieën die kunnen helpen om de samenwerking tussen medewer-
kers te bevorderen? Er wordt voor deze deelvraag deskresearch gebruikt omdat er ge-
zocht gaat worden naar literatuur omtrent het onderwerp veranderstrategieën.  
  
B. Wat moeten de medewerkers leren om de samenwerking te bevorderen? Deze vraag wordt 
door middel van enquêtes beantwoord. Meningen worden onderzocht over het bevorderen van 
de samenwerking. Dit is fieldresearch. 

  
5. Welke interventies zijn er nodig om te kunnen veranderen? Er wordt voor deze deelvraag desk-

research gebruikt omdat er gezocht gaat worden naar literatuur omtrent het onderwerp interven-
ties.  

 

2.1.5 Onderzoekseenheid  
Een onderzoekseenheid is een klein deel van de populatie waarover gegevens verzameld worden in 
het onderzoek (Verhoeven, 2014). Bij dit onderzoek wordt het een quotasteekproef. Er is voor deze 
soort steekproef gekozen, omdat het alleen medewerkers van De Domijnen en van Zuyd Hogeschool 
betreft die geïnterviewd worden en de selectie hierdoor niet willekeurig is.  

 

2.2.1 Betrouwbaarheid  
Betrouwbaarheid geeft aan in hoeverre het onderzoek vrij is van toevallige fouten en hoe deze beperkt 
kunnen worden. Als het onderzoek betrouwbaar is, zou het bij het opnieuw uitvoeren van het onder-
zoek, moeten leiden tot dezelfde resultaten (Verhoeven, 2014). In dit onderzoek zal er gebruik worden 
gemaakt van iteratie, omdat er een aantal enquêtes gehouden worden.  
 

2.2.2 Validiteit  
Door de validiteit te meten kan er worden bepaald in welke mate het onderzoek van systematische fou-
ten vrij is. Er wordt gekeken naar de echtheid van het onderzoek. Verder gaat het dan om de vraag of 
de resultaten die uit het onderzoek worden gehaald ook kloppen met de werkelijkheid (Verhoeven, 
2014). Bij dit onderzoek zal er sprake zijn van interne validiteit, omdat de resultaten die uit het onder-
zoek zullen komen alleen geldig zijn voor de onderzochte groep.   
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In dit hoofdstuk wordt de literatuur beschreven. De volgende begrippen worden behandeld: verander-
management, verander strategieën, samenwerken, organisatieculturen en interventies. Voor het gehele 
literatuuronderzoek wordt verwezen naar de bijlage. 

 
Professor JP Kotter heeft acht succesfactoren voor verandering beschreven, die een organisatieveran-
dering kunnen ondersteunen. Er moeten acht factoren in een logische volgorde aandacht krijgen om 
een verandering te kunnen laten slagen. De acht veranderfasen zijn: zorgen voor voldoende urgentie-
gevoel, vormen van een leidende coalitie, ontwikkelen van een visie en strategie, communiceren en 
creëren van zekerheid, creëren van de juiste randvoorwaarden, creëren van korte termijn successen, 

- Ma-
 z.d.-b) . 

 
De kracht van het vier-ballenmodel is dat de vier vragen die in elke verandering zitten, samenhangend 
beantwoord worden. Het model is meer ordenend dan verklarend en het brengt de kernvragen uit de 
veranderkunde samen (De Winter & Jonker, 2014). De vier vragen van het vierballen-model zijn: 
waarom, wat, hoe, en wie.  

 
Verandertrajecten zijn in elke organisatie uniek. De kleuren van de Caluwé kunnen belangrijk zijn bij 
het kiezen van de veranderaanpak voor een bepaald probleem binnen een organisatie. In het model 
zijn vijf kleuren te onderscheiden. Geeldrukdenken, blauwdrukdenken, rooddrukdenken, groendrukden-
ken en witdrukdenken. Geel is macht gericht, blauw is systeemgericht, rood is mensgericht, groen is 

 z.d.). 
 
Volgens A. Mars gaat het niet om het vergroten van de intrinsieke motivatie van de verandering. Wel 
houdt het in dat de medewerker de verandering begrijpt, zich bekwaam voelt en verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn rol. A. Mars omschrijft vijf krachten, namelijk: urgentie, ambitie, planning, interactie en 
leiderschap. Vanuit de startsituatie worden de vijf krachten doorlopen en komt er uiteindelijk een streef-
situatie (managementmodellensite.nl, z.d.). 
 
Er zijn verschillende veranderstrategieën, deze worden gezien als verschillende vervoersmiddelen om 
een reis mee te maken. Er zijn vijf veranderstrategieën, deze zijn: weten, moeten leren, ontdekken, wil-
len, loslaten. Een veranderstrategie is bij voorbaat niet goed of fout, het is de situatie die bepaald wat of 
welke er wordt gekozen (A. Mars, 2016). 

 
Samenwerken is een proces waar meerdere partijen aan bijdragen. Het klinkt vanzelfsprekend maar dit 
is het toch niet altijd. Het sturen van de samenwerking lukt over het algemeen alleen als de partijen 
daadwerkelijk willen samenwerken. Het belangrijkste aan samenwerken is dat de mensen betrokken 
worden bij de verandering en dat ook blijven. Het is geen proces van een dag en een betere samen-
werking ontstaat niet door een enkele teambuildingactiviteit te organiseren. Het is een proces dat con-
tinu doorloopt en regelmatig moet worden geëvalueerd om te kijken of een organisatie op de goede 
weg zit en eventueel moet worden bijgesteld. Het belangrijkste daarbij is de communicatie. Hoe pretti-
ger de communicatie verloopt, hoe sneller iemand geneigd is om met een bepaald persoon of groep 
samen te werken. 

 
Een organisatiecultuur is een verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen. Deze cultuur ver-
bindt de leden van de organisatie aan de organisatie. Er zijn vier verschillende culturen. Het is belang-
rijk om te bekijken welke hiervan het beste bij een persoon past:   
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Bij een familiecultuur ligt de flexibiliteit hoog en de oriëntatie intern. De familiecultuur richt zich op de 
zorg voor goede verhoudingen, flexibiliteit in processen, zorg voor personeel en klantgevoeligheid.  
De relatie tussen mensen staat hierin centraal. Bij een adhocratie cultuur ligt de flexibiliteit hoog en 
de oriëntatie extern. Bij een adhocratie staat externe positionering centraal. Flexibiliteit en individualise-
ring staan hierbij centraal. Bij een hiërarchie cultuur is de flexibiliteit laag en de oriëntatie intern. Be-
langrijk voor een hiërarchie zijn goede interne verhoudingen, stabiliteit, beheersbaarheid en duidelijk-
heid. Bij een marktcultuur ligt de flexibiliteit laag en de oriëntatie extern. Binnen een marktcultuur wordt 
de externe gerichtheid aangevuld met de focus op relaties. Ook beheersbaarheid en stabiliteit zijn erg 
belangrijk voor deze cultuur.  

 
Een interventie is van toepassing op meerdere gebieden en is een doelbewuste, actieve en geplande 
ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Zo moeten er vaak een stappenplan gevolgd worden om 
interventies in een groep te brengen. Verder is het belangrijk dat op regelmatige basis het proces ge-
evalueerd wordt, zodat de organisatie deze eventueel nog kan bijstellen. Het is ook belangrijk voor de 
organisatie om de interventieniveaus in orde te hebben. Als dit allemaal in orde is, kan er een effectieve 
samenwerking ontstaan. Als de samenwerking uiteindelijk toch moeizaam verloopt dan gaan er ook 
meer communicatieniveaus een rol spelen.  

 
In dit onderdeel van hoofdstuk drie worden de deelvragen één a en twee beantwoord. Uiteindelijk moe-
ten er een aantal modellen gebruikt worden om tot een conclusie en aanbevelingen te komen. Zo zul-
len de verschillende modellen van de veranderstrategieën gebruikt worden in de organisatie zodat er 
een overzicht is van de verandering die er gaat plaatsvinden. Voor de verandering is het goed als de 
modellen gecombineerd worden. Hierdoor wordt er overal aan gedacht tijdens de verandering omdat 
alle modellen zich op iets anders focussen. De veranderstrategie die bij de aanbeveling het beste van 
toepassing is, is het vijfkrachtenmodel van Annemarie Mars. In hoofdstuk zeven wordt dit verder toege-
licht.  
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In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten toegelicht. Hierin staan de samenvattingen van de in-
terviews en de resultaten van de enquêtes. Voor het gehele interview en alle individuele antwoorden 
van de enquête wordt verwezen naar de bijlagen.  

 
De Ligne Bibliotheek is de eerste bibliotheek in Nederland waarbij een openbare bibliotheek is samen-
gevoegd met een hogeschool bibliotheek. rking 
zijn. Dit vraagt van beide partijen aanpassingsvermogen en communicatie.   
 
Momenteel is de overlast van jongeren een belangrijk punt waarbij de partijen veel moeten samenwer-
ken. Ook is er nauwe samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en omliggende organisaties zo-
als de Coop, Subway, Coffee Mundo en de bewoners. Zodra deze kwestie onder controle is, gaan De 
Domijnen en Zuyd Hogeschool een traject in met een extern bureau, waarin gewerkt gaat worden aan 
een betere samenwerking. Dit is nodig omdat momenteel de samenwerking nog niet optimaal is. Het 
streven is naar een geheel, waarbij voor de klant niet te zien is welke medewerker (van Zuyd Hoge-
school of van De Domijnen) er voor hen staat.  
 
De visie van Zuyd Hogeschool 

 Dit zal dan ook de visie van De Domijnen moeten zijn, maar het is onbe-
kend of dit ook zo is. Zuyd Hogeschool is bezig met het schrijven van een rapport over al deze zaken 
en een mogelijk toekomstbeeld voor het College van Bestuur.    

 
Uit het interview met Mevrouw Mantel is vooral gebleken dat de communicatie tussen Zuyd Hogeschool 
medewerkers en De Domijnen medewerkers niet altijd soepel verloopt. Dit komt mede omdat er ver-
schillende communicatiesystemen gebruikt wordt. De meeste communicatie verloopt dan ook via de 
vloer of via de werkoverleggen buiten werkuren om. Ook de wijze van hulpverlening verschilt. Waar de 
medewerkers van de openbare bibliotheek gewend zijn om die extra stap mee te helpen en een dienst 
te verlenen, willen de Zuyd Hogeschool medewerkers vooral de studenten zelfstandig maken en min-
der stap voor stap begeleiden. Hier zullen in de toekomst afspraken over gemaakt moeten worden.  
 
De medewerkers van de openbare bibliotheek dienen zich tevens ook aan een wet te houden waarin 
vijf functies staan van de bibliotheek:   

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie  
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie  
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur  
4. Organiseren van ontmoeting en debat  
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur  

 
Uit de fieldresearch blijkt dat bij de bibliotheek voornamelijk vrouwen werkzaam zijn. Twee derde van 
de medewerkers is vrouwelijk met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. De medewerkers zijn gemiddeld 
al 22 jaar werkzaam voor de bibliotheek. Op basis hiervan kan er geconcludeerd worden dat de gemid-
delde leeftijd binnen de organisatie redelijk hoog ligt en de medewerkers wellicht wat vast zitten in hun 
werkzaamheden en gedrag. Vrijwel iedereen is via een vacature terecht gekomen bij de organisatie. De 
medewerkers geven aan dat er een mensgerichte cultuur heerst binnen de organisatie. Deze cultuur 
staat voor goede interne verhoudingen, zorg voor het personeel en klantgevoeligheid. De communica-
tie binnen deze organisatie is veelal mondeling en informeel. Negatieve effecten van deze cultuur zijn 
ineffectiviteit, besluiteloosheid en een negen tot vijfmentaliteit.  
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De medewerkers zijn erg positief over de werksfeer en de samenwerking. Ook zijn de medewerkers blij 
met de managers en met de bediening van de klanten. Wat echter opvalt is dat de medewerkers niet 
tevreden zijn over de samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en De Domijnen. De communicatie tus-
sen de organisaties blijkt slecht te zijn en de gestelde doelen sluiten niet op elkaar aan. Medewerkers 
hebben het gevoel dat   zijn van me-
ning dat dit opgelost kan worden door een gezamenlijk beleid en beter samen te gaan werken. Com-
municatie is hierbij belangrijk. Uit de resultaten blijkt verder dat iedereen van mening is dat er slecht ge-
communiceerd wordt tussen de managers van Zuyd Hogeschool en De Domijnen. Dit zou een goed 
verbeterpunt zijn om de samenwerking te verbeteren. Ook blijkt uit de response dat de medewerkers 
graag eens bij elkaar zouden willen aanschuiven. Er wordt momenteel in hokjes gewerkt, maar de me-
dewerkers denken dat er een stuk beter samengewerkt zouden kunnen worden als er meer inzage is in 
elkaars werkzaamheden. Medewerkers zijn niet tevreden over de communicatie vanuit het topmanage-
ment. Het personeel heeft een sterke mening over de huidige strategie en voelt zich hierin ongehoord. 
Het personeel zou graag op de hoogte gehouden willen worden van de huidige situatie binnen de orga-
nisatie. Ook denken de medewerkers dat een werkoverleg enorme waarde zou kunnen creëren voor 
zowel de organisatie als de medewerkers zelf. In bovenstaande wordt deelvraag drie beantwoord.  
  



  

1
5 

 
5.1.1 IST-situatie 
In de huidige situatie zijn medewerkers ontevreden. Het voelt voor de medewerkers alsof er twee 
aparte teams zijn. Ook delen de medewerkers niet dezelfde visie. Momenteel gebruiken De Domijnen 
en Zuyd Hogeschool verschillende informatiesystemen. Dit is geen goede basis voor het samenwer-
ken. De communicatie verloopt via de vloer of via werkoverleggen buiten werkuren. Waar de medewer-
kers van De Domijnen gewend zijn om net die extra stap te zetten in het verlenen van een dienst, willen 
de Zuyd Hogeschool medewerkers studenten zelfstandig maken door net een stap minder te begelei-
den. Ook het afstemmen tussen de managers onderling zou beter kunnen. Er worden weinig afspraken 
met elkaar gemaakt en de medewerkers zijn ook niet tevreden met de beslissingen van het topmana-
gement. Zij hebben het gevoel dat de huidige strategie die zij opgedragen krijgen, niet effectief is en zij 
voelen zich ongehoord in hun mening hierover. Ook zou het personeel graag op de hoogte gehouden 
willen worden van de huidige situatie.  

5.1.2 SOLL-situatie  
In de SOLL-situatie is het belangrijk dat de medewerkers tevreden zijn. De bedoeling is dat de mede-
werkers van De Domijnen en Zuyd Hogeschool gaan samenwerken. Een duidelijke visie die voor beide 
partijen geldt is een goed beginpunt. Ook zal er gebruik gemaakt moeten worden van een gemeen-
schappelijk communicatiesysteem. Hierin kunnen zij makkelijker contact zoeken met elkaar en bevin-
dingen en dergelijke met elkaar delen. De managers zullen een voorbeeldfunctie hierin moeten nemen 
door ook onderling meer met elkaar af te stemmen. Wanneer de managers samen doelen stellen en af-
spraken maken, geeft dit de afdeling een doel om naartoe te werken. Het topmanagement moet gaan 
veranderen in hun manier van communiceren en plannen opstellen. Het is belangrijk dat het personeel 
zich kan vinden in de richting waar het topmanagement naartoe wil. Op het moment dat de medewer-
kers het niet eens zijn met de beslissingen van het topmanagement ontstaat demotivatie. Zodra het 
personeel zich gehoord en gemotiveerd voelt, zullen zij meer inzet tonen. Ook is het belangrijk dat het 
topmanagement meer informatie en stand van zaken deelt met de medewerkers. Dit zorgt voor meer 
verbintenis tussen medewerker en organisatie.   
 

5.1.3 GAP-situatie  
Om te komen van de huidige naar de gewenste situatie zal er een extern bureau ingeschakeld kun-
nen worden. Dit bureau zal de processen onder de loep nemen en zorgen voor een verbeterde samen-
werking. 
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In dit hoofdstuk worden de financiële en juridische aspecten beschreven. Het financiële aspect wordt 
aan de hand van een cashflow schema en de financiële kengetallen verantwoord. In het juridische as-
pect wordt er gekeken naar de verschillende regelgevingen.  

 

6.1.1 Cashflow schema 
De cashflow is een begrip dat veel wordt gebruikt in de financiële wereld. De cashflow wordt ook wel de 
kasstroom genoemd. Cashflow is het verschil in geld dat de onderneming ontvangt en het geld dat de 
onderneming uitgeeft in een bepaalde periode, bijvoorbeeld het huidige jaar. Een cashflow staat los 
van de winst- en verliesrekening. Voor het gehele cashflowschema wordt er verwezen naar de bijlage. 
 
Investering: 
Doordat de samenwerking tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool niet optimaal verloopt is er een 
offerte-aanvraag gedaan bij een externe partij. De offerte voor het samenwerken is te vinden in de bij-
lage.  
 
Om de samenwerking te verbeteren wordt er een traject aangegaan van 2,5 jaar. Dit wordt gedaan 
door regelmatig korte trainingen en workshops te geven aan de medewerkers. Dit wordt niet op een 
klassikale manier gedaan, maar op de werkvloer, in het openbaar, waarbij alle medewerkers betrokken 
worden. Er worden persoonlijke gesprekken gevoerd met de medewerkers en er worden verschillende 
tips gegeven. Kortom, er wordt gewerkt aan de sfeer binnen de organisatie, de samenwerking, het initi-
atief nemen en het worden van een samenhangend geheel.  
 
Het u
onvoorziene kosten. Doordat de bijeenkomsten op de werkvloer plaats vinden, is er bijna geen sprake 
van productieverlies. Niet alle medewerkers volgen de trainingen en workshops te gelijk, zodat er altijd 
medewerkers op de werkvloer aanwezig zijn. Hiermee wordt in het cashflowschema dus geen rekening 
gehouden.  
 
Zoals in de bijlage te zien is, zou de offerte vanaf kwartaal twee van 2019 zijn ingegaan. Doordat de 
bibliotheek op het moment bezig is met de veiligheid rondom het gebouw, is dit met een jaar uitgesteld. 
Dat betekent dat de bijeenkomsten vanaf het tweede kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal 
van 2022 lopen. Het externe bedrijf is maximaal 250 uur gedurende de 2,5 jaar aanwezig. Dit is een 
maximaal aantal uren, alleen de aanwezige uren worden gefactureerd. Voor het cashflowschema wordt 
ervanuit gegaan dat de volledige 250 uur wordt benut. Er is gekozen om de investering een looptijd te 
geven van vier jaar. 
 
Opbrengst:  
Aan het einde van 2022 is er een opbrengst zichtbaar in het samenwerken. Er heerst een gehele sfeer 
binnen de organisatie. De medewerkers werken beter samen en er is geen verschil meer zichtbaar tus-
sen een medewerker van De Domijnen en Zuyd Hogeschool, waardoor de bibliotheek een geheel is. 
Het is lastig om deze opbrengst in cijfers uit te drukken.  
 

dat 
 

 

6.1.2 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 
De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit wordt berekend aan de hand van de gemiddelde netto 
ontvangst. Dit wordt gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (Ensie, z.d.). Hiervoor worden 
de volgende formules gehanteerd: 
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(Som van alle primaire geldstromen / looptijd) / gemiddeld geïnvesteerd vermogen * 100%  

* 100% = 36,3% 
 
 Gemiddelde winst: - investering + (alle cashflows) / jaren  

 - 42.500,00 / 4 = 4.468,75 
 
 Gemiddelde geïnvesteerd vermogen: (investering + restwaarde) / 2  

  12.312,50  
  

6.1.3 Terugverdientijd 
De terugverdientijd is de tijd tussen het tijdstip waarop de investeringsuitgaven worden gedaan en de 
tijd waarop de uitgaven worden terugontvangen door middel van de netto inkomende geldstromen. De 
netto inkomende geldstromen worden ook wel cashflow genoemd, dit is de winst na belastingen en af-
schrijvingen (Numan & Schreurs, z.d.).  
 
Jaar Beginsaldo Opbrengst Eind saldo  
0 -   -  
1 -   -  16.625,00 
2 -   -  
3 - 6.625,00     
4        

Terugverdientijd schema  

 
Zoals in het schema hierboven te zien is, wordt de investering in jaar drie terugverdiend. Afgerond is de 
investering na 31 maanden terugverdiend. Dit betekent na twee jaar en zeven maanden.  

 
In deze paragraaf worden de juridische aspecten beschreven.  
 

6.2.1 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 
Sinds november 2014 is er een wet voor bibliotheken, namelijk: Wet stelsel openbare bibliotheekvoor-
zieningen. De projectgroep heeft ervoor gekozen om de belangrijkste zaken en de zaken die van be-
lang zijn voor het adviesrapport uit de wet uit te werken.  
 
Begripsbepaling  
In de wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 Koninklijke Bibliotheek 
 Landelijke digitale bibliotheek 
 Lokale bibliotheek  
 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 Provinciale ondersteuningsinstellingen  
 WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) 

 
Publieke waarden van de bibliotheek  
Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die de bibliotheek voor het algemeen pu-
bliek vervult op basis van de volgende waarden: onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, 
pluriformiteit en authenticiteit.   
 
Bibliotheekfuncties  
Een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende func-
ties, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen 
van het algemene publiek: 
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 Ter beschikking stellen van kennis en informatie 
 Bieden van mogelijkheden tot ontwikkelen en educatie  
 Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur  
 Organiseren van ontmoeting en debat 
 Laten kennis maken met de kunst en cultuur 

 
Netwerken en deelnemers 
De lokale bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek vormen 
samen een netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen.  
 
Subsidieverstrekking van de Koninklijke Bibliotheek  
Indien de Koninklijke Bibliotheek subsidie verstrekt stelt het algemeen bestuur een reglement vast 

waarin in ieder geval wordt vastgelegd de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij 
het verstrekken van subsidies hanteert, alsmede de verplichtingen die aan de subsidieontvanger wor-
den opgelegd. 
 
In een reglement kunnen ook regels worden gesteld met betrekking tot de vaststelling van een subsi-
dieplafond en de wijze van verdeling daarvan, de betaling en terugvordering van de subsidie alsmede 
de verlening van voorschotten op de subsidie. De Minister kan met betrekking tot genoemde onderwer-
pen het algemeen bestuur voorschrijven ter zake een reglement te wijzigen. 
 
Een besluit tot vaststelling van een reglement of een wijziging daarvan treedt slechts in werking na 
goedkeuring door Onze Minister. Goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of 
het algemeen belang . - Regeling - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen - 

 
 

6.2.2 Cao De Domijnen en Zuyd Hogeschool  

van de medewerkers.  
 
De salarisschalen  
Tussen de salarisschalen van het HBO en de bibliotheken zit weinig verschil. Iemand werkzaam in het 
onderwijs, die i

Hogeschool en medewerkers De Domijnen overeenkomende taken hebben, is het geen probleem dat 
hier weinig tot geen verschil in zit.  
 
Ontwikkeling  
Scholings- en loopbaanbeleid, De Domijnen  
De werkgever dient een plan op te stellen met betrekking tot de scholings- en loopbaanmogelijkheden 
van de medewerkers gericht op hun huidige en toekomstige functievervulling binnen en buiten de in-
stelling, en dit ter instemming aan de ondernemingsraad voor te leggen. 
 
Dit plan dient in ieder geval bepalingen te bevatten omtrent de volgende onderwerpen: 

 Welke (categorieën) medewerkers in aanmerking komen voor een loopbaangesprek. 
 De wijze waarop met instemming van de werkgever een door de medewerker gekozen deskun-

dige kan worden ingeschakeld ten behoeve van het loopbaangesprek. 
 De wijze van facilitering (tijd en kosten). 
 Welke mogelijkheden door de werkgever worden geboden ter bevordering van doorstroming 

naar hogere functies. 
-  
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Professionalisering op hogeschoolniveau, Zuyd Hogeschool 
De werkgever stelt op hogeschoolniveau een professionaliseringsplan op. De werkgever dient jaarlijks 
minimaal zes procent van het totale jaarinkomen te besteden aan professionalisering. De helft daarvan 
(drie procent) wordt besteed aan een basisrecht in uren. De andere helft wordt besteed aan verschil-
lende zaken zoals out of pocketkosten voor alle vormen van professionalisering en scholing, ook als 
deze intern worden verzorgd. Het plan wordt ter instemming aan de PMR voorgelegd. Het plan wordt 
voor advies aan de studentengeleding van de MR voorgelegd.  
 
Professionaliseringsactiviteiten in opdracht van de werkgever die worden ingegeven vanuit het bedrijfs-
proces en die de medewerker in principe niet kan weigeren worden voor 100 procent in tijd en geld ver-
goed  

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de kosten en baten in kaart gebracht. Bij de financiële analyse is er gekeken 
naar het cashflowschema. De minimale gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit was gesteld op tien 
procent, het werkelijke percentage ligt boven deze aanname. Hieruit kan men opmaken dat de investe-
ringsbeslissing aanvaard kan worden. De investering is na twee jaar en zeven maanden terugverdiend, 
wat ook een positieve uitkomst is.  
 
Verder is in dit hoofdstuk het juridische aspect uitgewerkt. Er is speciaal voor bibliotheken een wet ge-
maakt, waarin staat wat de kernactiviteiten van een bibliotheek zouden moeten zijn. Ook staat erin 
weergegeven wie de bibli
bibliotheken de salarisschalen. Als die met elkaar vergeleken worden, is te zien dat hier weinig verschil 
in zit. Dit is positief omdat de medewerkers van de bibliotheek twee verschillende werkgevers hebben 
en ongeveer dezelfde taken moeten uitvoeren. Ook is er gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden. 
Zowel in de cao van het HBO als die van de bibliotheken, staat beschreven dat er ontwikkelingsmoge-
lijkheden zijn.  
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In dit hoofdstuk wordt allereerst een algemene conclusie beschreven, vervolgens worden er een aantal 
aanbevelingen gepresenteerd. Voor het implementatieplan wordt er verwezen naar de bijlage. Verder 
wordt er in dit hoofdstuk deelvraag vier en vijf beantwoord.  

 
Uit de interviews is gebleken dat communicatie het grootste probleem is, hierdoor wordt een prettige 
samenwerking belemmert. 
 
Er zijn twee partijen die samen met elkaar moeten werken om zorg te dragen voor een goed resultaat 
van de bibliotheek. Het gaat in dit geval om medewerkers in dienst van Zuyd Hogeschool en medewer-
kers in dienst van De Domijnen. Het gaat om twee verschillende organisaties die beide hun eigen be-
leid hebben. Dit botst met elkaar, juist omdat dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd maar waar 
er op twee verschillende manieren naar gekeken wordt. Om de botsing te voorkomen is het belangrijk 
dat er een gezamenlijk plan wordt vastgesteld die leidend moet zijn voor beide organisaties. Normaal 
gesproken zou het ideaal zijn als managers en medewerkers samen met elkaar komen om alles op een 
lijn te zetten. Echter is dit in praktijk minder makkelijk en gaat dit niet altijd goed. Iedere organisatie 
heeft zijn eigen belang, het mooie is als de individuele belangen van beide organisaties een gezamen-
lijk belang zal worden. 
 
Er is gesproken over het inhuren van een extern bureau die de samenwerking tussen de twee partijen 
kan verbeteren. Deze plannen zijn nog niet concreet omdat er momenteel veel overlast is rondom de 
Ligne. Dit wordt door verschillende partijen, zoals onder andere de gemeente, aangepakt.  
 
De aanbeveling hierin is dat het verbeteren van de samenwerking ondanks de overlast prioriteit dient te 
worden. Het verbeteren van de samenwerking is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is daarom ver-
standig om een extern bureau in te huren die hierin de leiding nemen. Een extern bureau is onafhanke-
lijk en kan vanuit verschillende opzichten het gezamenlijke probleem vaststellen. Hiernaast gaat het om 
een onafhankelijke partij zonder voorkeur voor een bepaalde organisatie met een bepaald belang. Er 
wordt neutraal gekeken naar welke veranderingen er toegepast dienen te worden zodat dit in het voor-
deel is van beide organisaties. 
 
Het doel van het verbeteren van de samenwerking is dat het onderscheid tussen de verschillende orga-
nisaties minder zal worden en uiteindelijk er niet meer zal zijn en dat ze door kunnen als een geheel.  
Hiernaast kan communicatie pas worden verbeterd als men weet hoe ze met elkaar kunnen samenwer-
ken.  
 
Binnen de organisatie wordt er slecht gecommuniceerd. Het gebeurt of via de werkvloer en niet via bij-
voorbeeld werkoverleggen. Hierdoor zijn niet alle medewerkers geïnformeerd over belangrijke zaken en 
werken ze langs elkaar heen. Hiernaast is het zo dat beide organisaties met een ander systeem com-
municeren. De systemen zijn niet hetzelfde en dit maakt het voor bijvoorbeeld een Zuyd Hogeschool 
medewerker moeilijker om te overleggen met een medewerker van De Domijnen. Op dit moment zijn er 
werkoverleggen maar dat verloopt in een grote groep en hierdoor is het niet altijd overzichtelijk. Er is 
nauwelijks structuur. In deze context kunnen we concluderen dat er op bepaalde hoogte wel wordt ge-
communiceerd maar dat dit niet effectief is. 
  
De aanbeveling in deze situatie is dat er een gezamenlijke intranetpagina dient te komen waar alle be-
langrijke zaken over de bibliotheek op worden vermeld. Er zijn op dit moment verschillende middelen 
waarmee gecommuniceerd wordt en waar informatie wordt gedeeld. Dit is alleen voor beide organisa-
ties anders. Hierdoor mist de ene partij belangrijke informatie omdat het niet op de juiste manier ge-
deeld wordt. Een gezamenlijke intranetpagina zorgt ervoor dat informatie makkelijk gedeeld kan wor-
den. Het is de verantwoordelijkheid van de managers om informatie over het beleid te delen en infor-
matie in het kader van de bibliotheek.  
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De intranetpagina kan ook worden gebruikt voor medewerkers om leuke (werk gerelateerde) zaken te 
delen. Hierbij kan worden gedacht aan een bericht over de Kinderboekenweek of een ander evenement 
wat gekoppeld is aan de bibliotheek.  
 
Naast de gezamenlijke intranetpagina om mee te communiceren, is er systeem nodig waarbij de mede-
werkers op een snelle manier in contact kunnen komen met ander. De medewerkers hebben allemaal 
een computer tot hun beschikking. Het idee is dat alle medewerkers een Skype-account krijgen waar-
mee ze door middel van chatberichten met elkaar kunnen communiceren. 
 
Er moet wekelijks een vaste dag komen waarbij de managers van beide organisaties bij elkaar komen. 
Hierin worden belangrijke zaken besproken en vooruitgekeken. Het idee is dat de verslaglegging om en 
om gebeurt. De ene week de manager van De Domijnen en het andere moment de manager van Zuyd 
Hogeschool. Hiermee krijgen ze de verantwoordelijkheid om beide teams te informeren. 
 
Hiernaast moet er maandelijks een werkoverleg komen die bedoeld is voor de medewerkers. Het idee 
is dat er maximaal zes medewerkers deelnemen aan dit werkoverleg. Om dit evenredig te verdelen zul-
len er drie medewerkers van De Domijnen en drie medewerkers van Zuyd Hogeschool aanwezig zijn. 
De verslaglegging gebeurt net zoals bij de managers roulerend. Hiermee leg je meer verantwoordelijk-

niet aanwezig waren. 
 
Veranderstrategie 
De veranderstrategie die bij de aanbeveling het beste van toepassing is, is het vijfkrachtenmodel van 
Annemarie Mars. De start situatie in dit geval is dat de samenwerking nog niet optimaal verloopt. Het 
streven is dat beide organisaties als een geheel aan het werk gaan en dat er een belang is die voor 
beide organisaties van toepassing is. Hierbij is het belangrijk dat de identiteit van de bibliotheek blijft 
hoe hij momenteel is. 
 
Urgentie 
Het is van belang om de samenwerking te bevorderen omdat dit de eerste stap is naar een betere com-
municatie voor de gehele organisatie. Er moet iets veranderen in het gedrag van beide organisaties.
 
Ambitie 
Het externe bureau zorgt ervoor dat er vanuit een neutraal oogpunt wordt beoordeeld over de belangen 
van beide organisaties. Het is verstandig om voor de wijzigingen alle medewerkers te informeren over 
de plannen m.b.t. de verandering, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.  
 
Planning 
De veranderingen worden doorgevoerd m.b.v. de kleuren van de Caluwé. Op dit moment is er gecon-
cludeerd dat er sprake is van een machtscultuur binnen de organisatie. De managers bepalen en de 
medewerkers hebben op dit moment niet veel invloed. Als we kijken naar de kleuren van Caluwé zit de 
organisatie nu op geeldrukdenken. Er worden namelijk pas veranderingen doorgevoerd als rekening 
wordt gehouden met het eigen belang van de eigen organisatie. Het plan is dat de organisatie overgaat 
tot groendrukdenken. Hierbij is het de bedoeling dat medewerkers door het leren van elkaar overgaan 
tot een prettige samenwerking met betere communicatie. Uit de enquête is gebleken dat medewerkers 
van mening zijn dat er sprake is van een mensgerichte cultuur. Dit is momenteel dus niet aan de orde 
maar dit is wel het streven. 
 
Interactie 
De medewerkers worden allemaal betrokken in deze verandering en worden als het ware in een positie 
gezet dat ze moeten meegaan. Dankzij het rouleren krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn stem te la-
ten horen. Hierbij krijgen ze de mogelijkheid om input te geven en om informatie te delen. 
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Leiderschap 
De managers van beide organisaties zijn betrokken bij deze verandering. Door wekelijks in contact met 
elkaar te komen worden ze verplicht om met elkaar te communiceren en wordt er tijd vrijgemaakt in het 
belang van de organisatie. 

 
In de conclusie wordt antwoord gegeven op de centrale vraag: 
worden om een gedrags- cultuurverandering te verwezenlijken om zo de samenwerking te bevorderen 
tussen De Domijnen   
 
Uit de aanbevelingen is gebleken dat communicatie tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool een kri-
tiek punt is. Er is nog veel onderscheid te merken tussen beide partijen, wat niet de bedoeling is. Om 
dit verschil te verkleinen, wordt een extern bedrijf ingehuurd voor een traject.  
 
Een tweede stap die genomen wordt om de samenwerking te bevorderen is een algehele cultuur bin-
nen het gebouw. Nu zijn er nog twee culturen, die van een school en van een openbare bibliotheek. 
Hierdoor werken zij veel langs elkaar heen.  
 
Een gedragsverandering bij beide partijen is nodig om een cultuurverandering te bewerkstelligen. Mo-
menteel is het een machtscultuur die heerst bij een geeldrukdenkwijze. Opmerkelijk is dat een deel van 
het personeel van mening is dat het een mensgerichte cultuur is. Nu moeten alle neuzen dezelfde kant 
op gaan, waardoor het samenwerkende teams worden, met veel coaching. Dit hoort bij groendrukden-
ken.  
 
De werkelijke stappen die gezet moeten worden, staan in het implementatieplan in de bijlagen. Middels 
al deze handelingen is de projectgroep overtuigd dat de samenwerking bevorderd kan worden tussen 
De Domijnen en Zuyd Hogeschool. 
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DESTEP is een afkorting voor zes factoren die samen een beeld geven van de macro-economische 
omgeving. Namelijk: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en poli-
tiek-juridisch (Eelants, 2018).  
  
Demografisch  
Door middel van demografische factoren wordt gekeken hoe groot de bevolking binnen Limburg is. De 
bevolking in Limburg is afgelopen jaren licht gekrompen. Eind november 2017 woonden er bijna 
1.118.000 mensen in de provincie Limburg, een jaar later waren dat er ruim 1.000 minder (1Limburg, 
2019).  
  
De samenstelling en omvang van de Limburgse bevolking verandert. Sinds 2004 heeft Limburg te ma-
ken met een structureel sterfteoverschot, dit komt door de vergrijzing. De mate van ontgroening en ver-
grijzing van de Limburgse bevolking kan ook worden geïllustreerd aan de hand van de groene en de 
grijze druk. Voor het berekenen van de groenen en de grijze druk zijn de volgende leeftijdsgroepen re-
levant: 0 tot 20 jaar (jongeren: in principe zonder werk), 20 tot 65 jaar (potentiële beroepsbevolking: in 
principe aan het werk) en 65 jaar en ouder (ouderen: in principe niet meer aan het werk).    
   

   
Ontwikkeling groene en grijze druk in Limburg, 2015-2050  

  
In de grafiek worden de ontwikkelingen van de groene en de grijze druk in Limburg weergegeven. De 
grafiek geeft een overzicht van 2015  2050. Hierin is te zien dat het totale aantal inwoners in Limburg 
daalt. De grijze druk neemt de komende jaren sterkt toe. ("Kennisknooppunt bevolkingsdaling - Bevol-
kings en huishoudensprognoses Limburg | Pagina 20-21", z.d.)  
  
In de jaren zeventig en tachtig was er sprake van een hbo-opleiding die studenten zou opleiden tot een 
echte bibliothecaris. Tegenwoordig is die opleiding er niet meer en dat werd voor een tijd gezien als 
een knelpunt. Dit knelpunt is ontstaan omdat de bibliothecarissen die destijds de opleiding hebben ge-
volgd, langzaam het vak verlaten. Dit komt omdat ze met pensioen kunnen gaan of omdat ze juist een 
hele andere kant op willen gaan. Daarvoor in de plaats worden jongeren aangenomen om het werk 
over te nemen, echter zijn dit geen echte bibliothecarissen omdat ze nooit eerder de opleiding hebben 
afgerond.  Het 
is namelijk zo dat ook de jonge bibliotheekmedewerker kan bijdrage aan een mooi bestaan van de bibli-
otheek door de manier van denken en doen die past bij de tijd van nu. (nobb, 2018)  
  
Bibliotheken in Limburg   
In de provincie Limburg bevinden zich vijftien bibliotheken en het hoofdkantoor van Cubiss, de Provinci-
ale Ondersteuningsinstelling.  
  
De vijftien verschillende bibliotheken bevinden zich op de volgende locaties:  

1. Bibliotheek Brunssum  
2. SCHUNCK Bibliotheek Heerlen  
3. Bibliotheek Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal  



 

2
7 

4. Centre Ceramique Maastricht   
5. Bibliotheek Bibliorura Roermond   
6. De Domijnen Sittard   
7. Bibliotheek Venlo  
8. BiblioNu Venray  
9. Bibliocenter Weert  
10. Bibliotheken Maas en Peel, Reuver   
11. Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken  
12. Bibliotheek Nuth  
13. Heuvelland Bibliotheken Valkenburg   
14. Bibliotheek Meerssen  
15. Bibliotheek Gulpen-Wittem  

(De Bibliotheken, z.d.)  

Economisch    
Voor een maatschappelijke instelling als een bibliotheek is het lastig om economisch uit te drukken wat 
de toegevoegde waarde is. Wel kan er op basis van de geïnvesteerde tijd en de kosten die men moet 
uitgeven ongeveer worden bepaald wat een bezoek oplevert.  

Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers gemiddeld 24 minuten moeten reizen om bij de bibliotheek te 
komen om vervolgens gemiddeld 25 minuten in de bibliotheek te verblijven. Het aantal bezoeken in een 
bibliotheek ligt gemiddeld op 60 miljoen per jaar. Om op basis van bovenstaande de gebruikswaarde in 
een getal uit te drukken wordt er gekeken naar het gemiddelde uurloon in een bibliotheek, dit ongeveer 

 Dit betekent dat de economische gebruikerswaarde van de bibliotheek in Nederland neer-
 Hiernaast is het gemiddelde bedrag wat men gemiddeld kwijt is in een 

 (KB, 2015.)  

  

  
Sinds 2017 groeit de economie van Limburg minder hard dan voorgaande jaren. 2,3% groeide de eco-
nomie in 2018, waarmee de provincie lager scoort dan landelijk, namelijk 2,7%. Binnen de provincie 
presteerde Zuid-Limburg het minste (Zuid-Limburg.nl, z.d.).  

Aan de andere kant is er wel een sterk ontwikkelende kenniseconomie in Limburg. Deze is vooral zicht-
baar op de Brightlands campussen waar kennis en business gecombineerd worden. Onderdeel van 
de Brightlands zijn vier campussen: de Chemelot Campus te Sittard-Geleen, de Smart Services Cam-
pus te Heerlen, de Maastricht Health Campus en de Campus Greenport Venlo. Hier werken bedrijven, 
onderwijs- en kennisinstituten en overheid hand in hand samen (Gerritsen, 2019).  
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Sociaal-Cultureel   
Door middel van sociaal-culturele factoren wordt de consument van Limburg in kaart gebracht. Op dit 
moment oriënteert de bibliotheek zich over welke toegevoegde waarde ze kunnen bieden voor de sa-
menleving. Er dient gekeken te worden wat momenteel noodzakelijk is in de maatschappij om een 
meerwaarde te creëren voor de bibliotheek. (ad, 2016)  
  
De bibliotheek heeft in vergelijking met andere organisaties uit de boekensector een stoffig imago. On-
danks het stoffige imago neemt de populariteit steeds meer toe binnen de boekensector, dit is gebleken 
uit een het Boekensector Merkenonderzoek. In het onderzoek werd de naamsbekendheid en het imago 
bekeken van organisaties die behoren tot de Nederlandse boekensector. De conclusie is dat de Biblio-
theek, na de webshop bol.com, het meest vernieuwend is. De veranderingen zijn ontstaan doordat de 
Bibliotheek is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats met verschillende functies. Het is niet meer de tra-
ditionele plek om boeken te lenen, mensen komen er tegenwoordig bij elkaar voor cursusessen, om te 
studeren en bij hulp voor het invullen van de belastingaangifte. (bibliotheekmb, z.d)  
  
Technologie   
Door middel van technologische factoren worden kenmerken van de technologische ontwikkelingen in 
kaart gebracht. In Nederland is het gebruik van de digitale bibliotheek flink toegenomen. In een tijdperk 
van de groeiende technologie is het niet vreemd dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van een 
digitale database. Dit is voor de bibliotheek niet anders, het aantal digitale producten dat wordt uitge-
leend via de bibliotheek is ongeveer 58% gestegen. In het jaar 2017 is er in totaal van 6,4 miljoen digi-
tale producten gebruik gemaakt. Het gaat voornamelijk om e-books. De boeken die normaal gesproken 
fysiek in de bibliotheek te lenen waren, zijn steeds vaker ook online te verkrijgen. Het lenen van een e-
book gaat makkelijk en snel. (CBS, 2018)  
  
De reden dat er steeds vaker online wordt geleend, dan in de bibliotheek is omdat de vrije tijd die men-
sen hebben anders worden besteed. Een aantal jaren geleden veel mensen de tijd om naar de biblio-
theek te gaan voor een goed boek of om gebruik te maken van een computer met internet. Tegenwoor-
dig is alles digitaal en is gemak erg belangrijk. Er wordt minder moeite gedaan om naar een bibliotheek 
toe te gaan omdat het ook online te verkrijgen is. (Radar, 2017)  
  
Politiek  juridisch   
Door middel van politiek-juridische factoren wordt de invloed van de overheid in kaart gebracht. In het 
politieke domein is er al enige tijd een toenemende lijn in het stemgedrag van burgers en de toene-
mende populariteit van lokale partijen. Het vertrouwen in regering en politieke partijen is historisch ge-

neergaande cijfers worden zichtbaar in het dalende opkomstpercentage bij verkiezingen en in het da-
lende aantal mensen dat lid is van een politieke partij. Verder is er binnen het politieke domein sprake 

nemen toe. (Kennis Openbaar Bestuur, 2014)  
  
De overheid vindt het belangrijk dat de openbare bibliotheek een plek is waar: mensen informatie kun-
nen vinden, mensen kunnen lezen en leren, mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discus-
sie kunnen gaan en mensen kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Dit staat ook in de wet voor 
openbare bibliotheken. Omdat veel informatie digitaal is, zorgt de wet ervoor dat bibliotheken hun taken 
ook digitaal kunnen uitvoeren.  
  
De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld 
door laaggeletterdheid te bestrijden of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Leren stopt 
niet na het afronden van een opleiding, mensen zullen een leven lang moeten leren. Dit levert voor de 
bibliotheken ook een bijdragen op.   
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wet voor openbare bibliotheken in. In de wet staat wat een bibliotheek allemaal 
moet doen. Ook is er nu een digitale bibliotheek. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld e-boeken lenen. Zo 
is de openbare bibliotheek klaar voor de uitdagingen van de toekomst.   
  
De Rijksoverheid stelt 1 miljoen euro per jaar beschikbaar tot en met 2021 voor gemeenten en biblio-

tijdelijke subsidie kunnen zij in kleine gemeenten een bibliotheekvestiging 
openen of zorgen dat de bibliotheek kan blijven bestaan. Bibliotheken in kleine gemeenten hebben het 
moeilijk. Dit komt door bevolkingskrimp en bezuinigingen van gemeenten.  
  
De wet zorg ervoor dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als er af-
spraken zijn gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. Iedere inwoner van Nederland heeft 
namelijk recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Inwoners mogen ook zelf een eigen 
plan maken om een bibliotheek voort te zetten. (Rijksoverheid, 2019)  
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Voor de interne 
tussen drie harde en vier zachte factoren. De harde factoren zijn strategy, systems en structure. De 
zachte factoren zijn shared values, style, staff en skills (Creativecreation.nl, z.d.).  
  
Strategy   
Wat is de visie van De Domijnen: Cultuur is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven. Wij ge-
ven die verbinding handen en voeten via een divers en toegankelijk kwaliteitsaanbod. Cultuurconfronta-
ties, talentontwikkeling en cultuurbelevenissen zijn onze gereedschappen om het contact tussen pu-
bliek en cultuur te intensiveren. Zo maken we het culturele profiel van de stad en de regio zichtbaar, 
voelbaar en tastbaar .  
  
Wat is de missie van De Domijnen: Wij inspireren, prikkelen en dagen uit tot voortdurend beleven, le-
ren en verwonderen. Wij bieden mensen nieuwe ervaringen en inzichten over hun herkomst en toe-
komst en plaatsen zo cultuur in het hart van de samenleving .  
  
Wat betekent dat in de praktijk: Vernieuwen, verwonderen, verfrissen en prikkelen. Cultuur is van ieder-
een en in ons dagelijks leven altijd om ons heen. Het amuseert en verrijkt ons, het laadt ons letterlijk 
op. Deze kracht bindt ons. Daarom willen we: bevlogen, inventief, ondernemend en verbindend zijn. 
Trends en ontwikkelingen volgen we op de voet. We zoeken jou en onze partners op en ontwikkelen 
voor hen en met hen nieuwe producten en producties. In onze gebouwen maar ook daarbuiten. We 
bundelen krachten en investeren in onszelf maar ook in de samenleving. Met maar één doel: De Domij-
nen, culturele partner van de maatschappij. (De Domijnen, 2018)  
  
Structure  
De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit Financiën, Facilitair Beheer, Personeelszaken, ICT en Vrijwil-
ligerscoördinatie. De afdeling Financiën is geherstructureerd naar de maatstaven van de tegenwoor-
dige tijd waardoor de Planning en Control cyclus is geoptimaliseerd. Binnen de bestaande functies zijn 
taken herbelegd op dusdanige wijze dat het vierogen principe geheel is ingevoerd. Eind 2017 zijn de 
voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2018 over te stappen op cashless betalen in al onze vesti-
gingen. Het is voor onze medewerkers in de huidige tijd niet meer wenselijk om met grote kasbedragen 
te werken. Door deze manier van werken wordt de kans op overvallen gereduceerd. Afgelopen jaar zijn 
de voorbereidingen getroffen om de SharePoint omgeving verder te ontwikkelen, waarbij de intranet 
omgeving als een startpagina wordt ingericht.  
  
De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur. De leden van de 
raad van toezicht hebben afgezien van een geldelijke vergoeding en verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd. De raad van toezicht is als volgt samengesteld:   

 Odile Wolfs, voorzitter   
 Nick Bos, vicevoorzitter   
 Bert Kip, lid   
 Cees Sterk, lid   
 Rein de Wilde, lid  

  
Podium, collectie en informatie, expositie en educatie vormen de basis van de activiteiten die De Domij-
nen uitvoert. (De Domijnen, 2017)  
  
Style  
De Domijnen kent verschillende overlegvormen. Tweewekelijks overleggen de afdelingshoofden en 
de directeur bestuurder over onderwerpen op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. In iedere afde-
ling is er afdelingsoverleg. Bij verschillende afdelingen vindt teamoverleg plaats. Daarnaast vindt er in-
dividueel werkoverleg plaats tussen medewerkers en leidinggevenden. De projectgroepen voeren 
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overleg over de te organiseren en uit te voeren activiteiten, onder leiding van conservatoren en project-
leiders. Periodiek vindt er een instellingsoverleg plaats. (De Domijnen, 2017)  
  
Eind mei 2015 is een principeakkoord bereikt tussen De Domijnen en de vakbonden FNV en CNV over 
de bedrijfseigen cao De Domijnen. Toch zijn de overgangsmaatregelen voor het gemeentelijk perso-
neel niet tot stand gekomen. Dat leidt tot grote onzekerheid onder het personeel en bemoeilijkt het sa-
mengaan van de verschillende personeelsgroepen tot één geheel. Op de werkvloer ontstaat daardoor 
frictie tussen medewerkers, wat een bedreiging vormt voor de verdere uitbouw van De Domijnen.   
(De Domijnen, 2017)  
 
Staff  

 
Organogram De Domijnen, jaarverslag 2017  
  
Bij De Domijnen werken circa 100 medewerkers verdeeld over ruim 60 fte. De jaarlijkse omzet be-
draagt circa 13 miljoen euro. Voor de organisatie heeft De Domijnen een zelfstandige cao die passend 
is in de culturele sector. Alle functies zijn gewaardeerd conform de cao.   
  
De Domijnen kan de taken niet uitvoeren zonder de circa 250 vrijwilligers die zich inzetten voor de 
kunst en cultuur in onze stad. De vrijwilligers helpen niet alleen met het uitvoeren van de activiteiten, 
maar zijn ook de ambassadeurs van de organisatie. Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren actief. De 
coördinatoren onderhouden persoonlijk contact met de vrijwilligers, onder andere tijdens de vergaderin-
gen. Daarnaast worden de vrijwilligers tweemaal per jaar uitgenodigd voor een feestelijke bijeen-
komst. (De Domijnen, 2018)  
 
Skills   
Om de bibliotheek steeds meer die bruisende ontmoetingsplek te laten zijn, kan De Domijnen veel hulp 
gebruiken. Continu zoekt De Domijnen vrijwilligers die samen met de baliemedewerkers het gezicht 
van de bibliotheek willen vormen. De vrijwilliger zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt en helpen 
graag de mensen die in de bibliotheek komen.  
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De vrijwilligers zijn vriendelijke, geduldig, klantgericht en representatief. Hebben kennis over de basis-
vaardigheden van de computer en de vrijwilligers hebben een hart voor de bibliotheek.   
  
De Domijnen biedt de vrijwilligers een plezierige en inspirerende werkplek. De vrijwilligers worden goed 
begeleid en kunnen vaak deelnemen aan een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden georgani-
seerde om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. (De Domijnen, 2018)  
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Een SWOT-analyse is een methode om de interne en externe situatie van een organisatie te verken-
nen. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands vertaalt 
zich dat naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Kansen en bedreigingen spelen zich af in de 
buitenwereld en beïnvloeden de organisatie positief of negatief. Daarnaast zijn sterktes en zwaktes ei-
genschappen van de organisatie zelf.  
 
Sterke punten  
 

 De ondersteuning van vrijwilligers  
De vrijwilligers maken de bibliotheek wat het op dit moment moet zijn. De vrijwilligers ondersteunen 
waar nodig en dragen hun steentje bij om voor een goede bibliotheek. De relaties met de vrijwilligers is 
belangrijk omdat ze onmisbaar zijn in de organisatie. Het is hartstikke fijn voor de bibliotheek dat er zo-
veel vrijwilligers klaar staan maar het is dus wel de bedoeling dat de relaties zodanig worden onderhou-
den dat ze ten allen tijden tevreden zijn.  Dit wordt o.a. gedaan door het organiseren van verschillende 
activiteiten. Hiernaast is het ook belangrijk dat er regelmatig persoonlijk wordt gesproken met de vrijwil-
ligers om te kijken of voor hen de samenwerking ook prettig verloopt.  
  

 Samenwerking met andere organisaties  
De bibliotheek werkt steeds vaker samen met andere organisaties. Deze samenwerkingen zorgen er-
voor dat de gebruikers van de bibliotheek iets laat ervaren wat ze wellicht helemaal niet gewend zijn 
van de bibliotheek. Door samen te werken met de omliggende organisaties zoals Coop, Subway, Cof-
fee Mundo en de bewoners wordt de bibliotheek meer op de kaart gezet. Hierbij is het wel van belang 
dat deze samenwerking op den duur wordt verbeterd omdat er nog steeds sprake is van knelpunten 
waardoor het niet altijd optimaal kan verlopen.   
  
Zwaktes  
 

 Communicatie tussen de medewerkers 
De communicatie tussen de medewerkers van Zuyd Hogeschool en De Domijnen medewerkers ver-
loopt niet altijd soepel. Dit komt mede dankzij de verschillende communicatiesystemen die er worden 
gebruikt. Er wordt door beide partijen anders gecommuniceerd waardoor soms de communicatie niet 
op de juiste manier overkomt. Hiernaast is de hulpverlening anders. Bij de studenten is dit bijvoorbeeld 
goed zichtbaar. De medewerkers van de bibliotheek zijn van nature gewend om gebruikers te helpen, 
sturen en begeleiden in het gene wat ze zoeken. De medewerkers van Zuyd Hogeschool willen het lief-
ste dat studenten zo zelfstandig mogelijk te werk gaan en bieden die begeleiding dan bijvoorbeeld 
niet.   
  
Kansen  
 

 Opleiden van de huidige medewerkers  
De medewerkers vormen het gezicht van de organisatie. Het zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn 
om regelmatig hierin te investeren. Deze investering kan door middel van bijvoorbeeld een training of 
cursus. Bij de bibliotheek is het natuurlijk van belang dat de opleidingsmogelijkheid in het kader blijft 
van wat de bibliotheek te bieden heeft. Voor de oudere medewerkers in de organisatie is een training 
voor de computer bijvoorbeeld noodzakelijk zodat ze ook mee gaan met de tijd van nu. Nu zien we 
steeds vaker dat ouderen zonder problemen achter een computer kunnen werken. Er is wel nog een 
heel deel wat daar moeite bij blijft hebben (50plus, z.d.). Bovenstaande is echter maar een voorbeeld. 
Door een goed draaiende organisatie te blijven is het goed om naar de medewerkers te kijken. 
  

 Samewerking maatschappelijke organisaties  
Een samenwerkingsverband met een maatschappelijke organisatie kan zorgen voor meer maatschap-
pelijke betrokkenheid. De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen en dat moet zeker zo blijven. Er 
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worden in de huidige bibliotheek jaarlijks dagen georganiseerd waarbij mensen worden geholpen met 
hun belastingaangifte. Dit is vooral fijn voor mensen die daar zelf moeite mee hebben. Hiernaast zou er 
bijvoorbeeld samen kunnen worden gewerkt met uitkeringsinstanties. Hieruit kun je ook diverse samen-
werkingsverbanden halen.  
 
Bedreigingen  
 

 Technologische ontwikkelingen  
De digitale tijd waarin wij op dit moment leven verandert continu. Dit kan op den duur voor de biblio-
theek een bedreiging zijn. 
deze artikelen makkelijker en sneller online te verkrijgen zijn dan zal dit voor een groot deel een optie 
zijn waar ze gebruik van gaan maken. Het is dus goed dat de bibliotheek het aanbod wil uitbreiden en 
niet alleen als boekenleverancier op de markt wil blijven staan.  
  

   
Er was rond de jaren 80 sprake van een opleiding tot bibliothecaris. Deze is er hedendaags niet meer 

 zijn 
of dat ze langzaam het vak aan het verlaten zijn. Het is natuurlijk zo dat tijden veranderen en dat kennis 
van de jaren 80 wellicht niet altijd meer van toepassing is anno 2019. Ondanks dit zijn het wel fijne 
kneepjes van het vak die verloren gaan. Het zou de bedoeling moeten zijn dat noodzakelijke kennis 
binnen de organisatie blijft en wordt overgebracht op nieuwe medewerkers.  
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Leveranciers zijn stakeholders die een groot belang hebben bij de bibliotheek, omdat dit de vraag van 
benodigdheden beïnvloed en dus hun zaken. Echter hebben zij weinig invloed op de organisatie. Me-
dewerkers hebben een groot belang en een groot invloed, waardoor ook zij zijn opgenomen in de ana-
lyse. Een groot belang hebben de medewerkers omdat wat er gebeurt in de organisatie effect heeft op 
hun dagelijkse bezigheden en werkzaamheden. Ook kunnen medewerkers redelijk veel invloed bij lei-
dinggevenden. Sponsoren hebben ook een groot belang en een grote invloed, omdat hun naam ver-
bonden is met de organisatie. Dit gaat vaak via een contract waarin duidelijke afspraken staan waarop 
de sponsoren invloed kunnen uitoefenen en waarin zij kunnen meepraten. Daarbij is het dus belangrijk 
dat de organisatie goed in de maatschappij staat omdat de naam van de sponsoren gekoppeld is. De 
concurrenten hebben ook een groot belang bij de organisatie, omdat dit hun eigen zakendoen beïn-
vloed. Concurrenten passen zich continu aan elkaar aan. Daarom kunnen de concurrenten dus ook 
veel invloed uitoefenen.  
 
De maatschappij heeft op alles en iedereen veel invloed. Als er vanuit de maatschappij een boodschap 
komt dat iets niet meer gepast of gewenst is, zal elke organisatie hierop moeten inspelen, willen zij 
goed blijven liggen in de maatschappij. Daarom heeft de maatschappij veel invloed. Ook hebben ze 
veel belang bij organisaties omdat veel mensen uit de maatschappij iets te maken hebben met de bibli-
otheek en dus baat hebben bij wat hier gebeurt. Zuyd Hogeschool en De Domijnen hebben vanzelf-
sprekend veel invloed op en belang bij de bibliotheek omdat dit de partijen zijn werkzaam in het ge-
bouw. Dit zijn dus de belangrijkste stakeholders.  
 
De media, omliggende bewoners en het facilitair bedrijf van de bibliotheek hebben weinig belang en 
weinig invloed, maar niet niks. Als er echt iets aan de hand zou zijn, zou dit natuurlijk altijd bespreek-
baar gemaakt kunnen worden. Echter is het niet zo dat deze partijen een dergelijke invloed hebben dat 
de bibliotheek verplicht is er gehoor aan te geven. Ook hebben de partijen niet zo veel effect van de 
bedrijvigheden van de bibliotheek dat het waardig is om dit bovenaan boven aan de matrix te zetten. 
De opleiders van de medewerkers van de bibliotheek hebben veel invloed op de bibliotheek door de 
wijze waarop zij deze mensen opleidt, maar niet belang verder bij de zaken van de organisatie. De ge-
meente en overheid hebben eveneens veel invloed in verband met regelgeving en wetten, maar matig 
tot weinig belang omdat dit een klein gedeelte maar is van de bezigheden van de gemeente en/of over-
heid.  
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9.5.1 Verandermanagement  
Verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het ver-
anderen van de structuur, cultuur en/of de werkwijze van een organisatie.  
 
De acht veranderstappen van Kotter   
Professor JP Kotter heeft acht succesfactoren voor verandering beschreven, die een organisatieveran-
dering kunnen ondersteunen. Er moeten acht factoren in een logische volgorde aandacht krijgen om 
een verandering te kunnen laten slagen. Hieruit ontstaan de volgende achter veranderfasen:  

1. Zorg voor voldoende urgentiegevoel   
2. Vorm een leidende coalitie  
3. Ontwikkel een visie en strategie  
4. Communiceer en creëer zekerheid   
5. Creëer de juiste randvoorwaarden   
6. Creëer korte termijn successen   
7. Bewaak de verandering   
8. Borg de verandering  

  
Fase 1  Zorg voor voldoende urgentiegevoel   
Urgentiebesef bij alle betrokkenen is een belangrijke voorwaarden om te veranderen. Je kunt het ur-
gentiebesef stimuleren door aandacht te schenken aan de emoties als hoop, vertrouwen, optimisme en 
enthousiasme. Urgentiebesef kun je creëren door te visualiseren, door te kijken hoe klanten naar de 
organisatie kijken en een krachtig toekomstbeeld te creëren. In de eerste fase ga je onderzoeken wat 
de oorzaken van zelfgenoegzaamheid binnen de organisatie is en ga je de rol van de managers bij ver-
anderprocessen verduidelijken.   
 
Fase 2  Vorm een leidende coalitie   
Als organisatie moet je eerst bepalen wie, en dan pas bepaal je wat. Leiders binnen een organisatie 
hebben vaak ondersteuning nodig van een groep mensen uit alle hoeken van de organisatie. Kotter 
noemt dit de leidende coalitie. In de coalitie zitten mensen die een formele en informele invloed hebben 
in de organisatie. Deze mensen kunnen ook voldoende kritisch zijn en kunnen makkelijk afstand ne-
men. De drie aspecten waar een leidende coalitie zich mee bezig houdt zijn actief en betrokken leider-
schap, het opgang brengen van een activerende beweging en personeelsbeleid. Door de juiste mensen 
met persoonlijke doelstellingen, passende beoordelingen en beloning in de positie te brengen en 
nieuwe medewerkers aan te trekken creëer je een succesvolle coalitie.   
 
Fase 3  Ontwikkel een visie en een strategie   
De leidende coalitie ontwikkeld gezamenlijk een concrete, realistische en eenvoudige visie. Het doel is 
om de essentie te zoeken: welke verandering is nodig en waarom wil de buitenwereld deze verandering 
van ons? Onderzoek de gemeenschappelijke waarden en de onderliggende veronderstellingen die ten 
grond slag liggen aan het gewenste gedrag van de verandering. Deze fase heeft een aantal aandachts-
punten: maak duidelijk waarom een verandering nodig is, ontwikkel en analyseer de veranderstrategie, 
verduidelijk de rol van het team bij het ontwikkelen en verduidelijken van de visie en als laatste plan het 
veranderproces.   
 
Fase 4  Communiceer en creëer zekerheid   
Het is belangrijk dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn om angst, onzekerheid en wantrouwen te 
voorkomen of te beperken. Het is dus belangrijk dat de organisatie de verandervisie communiceert met 
de medewerkers en informeer de medewerkers op een duidelijke en geloofwaardige manier over de 
aanstaande veranderingen. Veiligheid is belangrijke voorwaarde om gedrag met elkaar te kunnen be-
spreken. Het management moet zich hierbij kwetsbaar, open en vrij op te stellen.   
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Fase 5  Creëer de juiste randvoorwaarden   
Zonder steun is elke verandering gedoemd te mislukken. Daarom is het belangrijk om een draagvlak te 
creëren voor de verandering. De belangrijkste randvoorwaarden hierbij is commitment van het topma-
nagement. Een andere belangrijke randvoorwaarden is om de barrières weg te halen die de verande-
ring belemmeren of bemoeilijken.   
 
Fase 6  Creëer korte termijn successen   
Maak de korte termijn successen zichtbaar voor iedereen. Dit vormt een snelle beloning voor degenen 
die hard werken om de nieuwe visie en strategie te realiseren. Het stimuleert geloof in het succes van 
de nieuwe visie en strategie.   
 
Fase 7  Bewaak de verandering   
Als de eerste successen een feit zijn is het niet de bedoeling dat organisaties overmoedig gaan worden 
en het gevoel krijgen dat het veranderproces bijna voltooid is. Onderzoek wat werkt, verfijn de aanpak 
en breng veranderingen over naar andere organisatieonderdelen. Op dit moment zit de organisatie in 
een tussenfasen, sommige werkzaamheden doe je op de oude manier en sommige op de nieuwe ma-
nier. Hierdoor kan een hoge werkdruk ontstaan voor de medewerkers waardoor het veranderproces 
bemoeilijkt wordt. In deze fase ligt de nadruk op het consolideren van de verandering, afstemming en 
fine-tuning.   
 
Fase 8  Borg de verandering   
De verandering is geborgd als deze periodiek en systematisch worden gemeten, geëvalueerd en bijge-
stuurd. Hierbij het gaat om systemen, maar ook om veranderingen gedisciplineerd te doen. Ook het 
doorzettingsvermogen om dingen anders te doen is van belang. - 

 z.d.-b).   
 
Het vierballen-model   
Veel veranderkundige benaderingen kunnen worden teruggebracht tot een tweedeling. Een lineaire be-
nadering (van A naar B) versus een cyclische en meer continue beweging. Beide benaderingen stellen 
dezelfde kernvragen. Het vier-ballenmodel gaat achtereenvolgens om de volgende vragen.  
 

 Waarom: Bij de eerste bal worden de volgende vragen gesteld: Waarom wil een organisatie ver-
anderen? Waarom moet het eigenlijk anders? Wat zijn de aanleidingen? Wat zijn de heden-
daagse problemen? Naar welke gedroomde bestemming zijn we op weg?  

 
 Wat: De tweede bal stelt organisatiekundige vragen, zoals: Wat is de huidige situatie en wat is 

de gewenste toekomstige organisatie? Daarbij wordt er gekeken naar de huidige structuur, 
technologische middelen, de competenties van medewerkers en het gezamenlijke gedragspa-
troon in de cultuur. Ook wordt er gekeken naar de droombestemming. Zo kan er gekeken wor-
den wat er mist en wordt er een gap-analyse opgesteld.  

 
 Hoe: Hoe het veranderproces op gang wordt gebracht is de derde bal. Hoe geef je een veran-

derproces vorm waarin de gewenste situatie wordt gerealiseerd of werkelijkheid wordt? Hoe 
wordt de verandering benaderd en welke interventies worden daarbij gehanteerd?  

 
 Wie: De laatste bal in het model draait om de vraag welke partijen bij de verandering betrokken 

zijn en welke rollen deze betrokkenen in de verandering aannemen. Een van de belangrijkste 
betrokkenen is de veranderaar zelf. Deze verbindt als het ware in persoon de beantwoording 
van de waarom-, wat- en hoe-vraag en stapt daarmee in het veranderproces. Niet vanaf de tri-
bune, maar door in het veld te treden en het spel te spelen. Het antwoord op de wie-vraag is in 
de veranderpraktijk dus altijd: ik . Nu maar hopen en ervoor zorgen dat veel anderen betrokke-
nen gaan deelnemen aan de verandering.  
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De kracht van het vier-ballenmodel is dat de vier vragen die in elke verandering zitten, samenhangend 
beantwoord worden. Het model is meer ordenend dan verklarend en het brengt de kernvragen uit de 
veranderkunde samen. (De Winter & Jonker , 2014)  

9.5.2 Veranderstrategieën   
De kleuren van de Caluwé   
Verandertrajecten zijn allemaal uniek. Het denken over veranderen in termen van kleuren komt voort uit 
de wens veranderingen in organisaties te kunnen beïnvloeden. De kleuren kunnen belangrijk bij het 
kiezen van de veranderaanpak voor een bepaald probleem binnen een organisatie. Het communiceren 
over de verandering gaar hierdoor makkelijker. 

 
De kleuren van de Caluwé   

De kleuren kunnen organisaties helpen om bewust te worden van de eigen denkbeelden over verande-
ren. Het biedt een handvat om opvattingen van anderen te herkennen en daarover met andere mensen 
in gesprek te gaan. Ook helpt het organisaties een bewuste en passende aanpak te kiezen om de ver-
andering succesvol te realiseren.   

Idealen bij organisatieverandering   
Elke van de vijf kleuren bij een organisatieverandering heeft een eigen ideaal. Een ideaal waarnaar 
men streeft op lange termijn.   

Geeldruk-denken (macht-gerichte)   
 Het ideaal bij geeldruk-denken is dat mensen een overkoepelende belangen zien en collectieve 

effecten willen nastreven. Volgens dit ideaal willen en kunnen mensen het eens worden.   
Blauwdruk-denken (systeemgericht)   

 Het ideaal bij blauwdruk-denken is alles maakbaar en beheersbaar en kan volgens rationele 
planning tot stand gebracht worden.   

Rooddruk-denken (mensgericht)   
 Het ideaal van rooddruk-denken is het zoeken naar de juiste fit tussen mensen en instrumenten, 

tussen organisatiedoelen en individuele doelen en naar de goede manier om mensen te prikke-
len.   

Groendruk-denken (lerengericht)   
 Het ideaal van groendruk-denken is de lerende organisatie waarin alles is te leren waarin inten-

tioneel leren bewust wordt toegepast.   
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Witdruk-denken (stroomgericht)  
 Het ideaal ligt in de spontane evolutie. In het toevallig veranderen en leren. Er is bovendien een 

positieve houding ten opzichte van conflict en crisis.   
 
 

Valkuilen bij organisatieveranderingen   
Kleur   Valkuilen  
Geeldruk-denken   De valkuil bij geeldruk-denken ligt bij de lose-lose-effecten dit wordt ook 

wel een machtsstrijd genoemd. Verder is een valkuil dat de doelen en 
middelen niet met elkaar zijn verbonden.   

Blauwdruk-denken   De valkuil bij blauwdruk-denken is dat er geen rekening wordt gehouden 
met irrationele aspecten. Hierdoor ontstaat meer weerstand tegen de 
verandering. Een andere valkuil is ongeduld, blauwdruk-denken heeft 
haast bij de verandering, er wordt niet genoeg tijd voor genomen.   

Rooddruk-denken   De valkuil bij rooddruk-
men. Een andere valkuil is dat er gebrek is aan individuele motieven en 
voor maatwerk. Ook is er weinig macht in een organisatie.   

Groendruk-denken   De valkuil bij groendruk-denken is dat mensen niet willen (bij een con-
flict of door macht) of niet kunnen (door het ontbreken van vaardighe-

 en is er soms 
een gebrek aan actie.   

Witdruk-denken   Bij witdruk-denken is de valkuil dat mensen vaak denken dat andere 
mensen het wel doen. Dus het laten gaan van dingen. Ook is er onvol-
doende inzicht, waardoor er chaos wordt gecreëerd.   

  
Beschrijving per kleur   
Geeldruk-denken is gebaseerd op socio-politieke opvattingen over organisaties. De volgende aspecten 
spelen een rol bij het veranderen van organisaties: belangen, conflicten en macht spelen een belang-
rijke rol. Geeldruk-denken gaat ervan uit dat machtsvorming al een veranderingsproces op zich is. Het 
bijbrengen van belangen is bijvoorbeeld een beleid maken of een projectprogramma tot stand brengen. 
Het gaat gepaard met een machtsvorming en het oplossen en onderhandelen van tegenstrijdigheden 
en conflicten. Als er eenmaal een macht is gevormd, kunnen er veranderingen worden afgedwongen. 
De machtsbalans blijft een constante opgave.   
  
Doelen stellen, het beleid bepalen, het programma formuleren gebeurt door het creëren van een draag-
vlak. Ook gebeurt het door:  

 Belangen te bundelen   
 Win-win situaties te maken   
 Het politieke spel te spelen   
 Macht in te zetten   
 Te onderhandelen   

 
De achterliggende gedachten van geeldruk-denken is dat elk mens eigen belangen, strevingen en keu-
zes heeft. En elk mens wil die graag realiseren. Geeldruk-denken vereist van de veranderaar de vol-
gende aspecten:  

 Politieke vaardigheden   
 De competentie om, om te gaan met een complex belangenveld  
 Onafhankelijkheid   

 
De favoriete interventies van een geeldruk-denker zijn: communiceren, onderhandelen en werken met 
derde partijen.   
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Blauwdruk-denken is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen. Net-
werkplanning is hier heel belangrijk in. Het doel van blauwdruk-denken is het zo zorgvuldig omschrijven 
en definiëren van de uitkomst of het resultaat. Wat er moet gebeuren om hier te komen wordt zoveel 
mogelijk volgens de rationele argumenten beredeneerd en gepland. Streven naar een maximale voor-
spelbaarheid van de uitkomst. Onderweg kan worden bijgestuurd ten goede voor het bereiken van het 
resultaat. Eerst denken, dan doen is het motto van blauwdruk-denken. De competenties van de veran-
deraar liggen in het:  

 Aandragen van expertkennis, die de rationaliteit ondersteunen  
 Plannen   
 Het vasthouden van doelen  

 
De favoriete interventies van een blauwdruk-denken zijn: doelen stellen en vastleggen, activiteiten 
plannen, rationele analyse maken.   
 
Rooddruk-denken is gebaseerd op de klassieke Hawthorne-experimenten. Uit deze experimenten is 
gebleken dat mensen niet alleen door economische factoren worden gemotiveerd maar ook door de 
goede onderlinge verstandhoudingen en gezamenlijke doelen die mensen hebben. Mensen veranderen 
onder invloed van lok- en strafmiddelen. Mensen kunnen worden verleid en gestimuleerd. Het moet 
aantrekkelijk en aangenaam worden gemaakt om te kunnen -
te behoren tot een sociale groep of familie is sterk ontwikkeld in rooddruk-denken.   
 
Rooddrukdenkers maken veel gebruik van:  

 De adequate inzet van HRM-instrumenten, zoals belonen, beoordelen, carrières, structuur, as-
sessments, werven, saneren, outplacement, promotie etc.  

 Talentontwikkeling   
 Het beste uit mensen halen  
 Een optimale combinatie tussen mens en de organisatie  

 
Groendruk-denken is gebaseerd op de action-learning theorieën. Het eerste stappen komen af van de 
organisatieontwikkelingen en de latere stappen van groendruk-denken komen door de ideeën van de 
leren de organisatie. De achterliggende basisgedachte bij groendruk-denken is: mensen veranderen. 
Dit vindt plaats door mensen:  

 Te motiveren om te leren  
 Bewust onbekwaam te maken  
 In leersituaties te brengen  
 Hun lerend vermogen proberen te laten vergroten  
 In leersituaties andere manieren van doen eigen te laten maken  
 Ook te laten afleren en vallen en opstaan 

 
De uitkomst van de verandering laat zich meestal moeilijk voorspellen. Het een en ander is immers af-

ijze mensen willen en kunnen leren. Dat is op zijn beurt 
weer afhankelijk van hun leervermogen, de effectiviteit van leerprocessen en dergelijke. Veel gebruikte 
interventies bij groendruk-denken zijn: motiveren, feedback faciliteren, experimenteren, leren en reflec-
tie.   
 
Denken en doen worden bij voorkeur tegelijk en gekoppeld benaderd. De groendrukdenkende verande-
raars zijn coaches. Zij scheppen ruimte en veiligheid voor het leren. Ze coachen en geven feedback. Ze 
zijn eigenlijk een voorbeeld en een rolmodel.   
 
Witdruk-denken is ontstaan als reactie op het deterministisch, mechanistisch en lineair wereldbeeld dat 

  
 Het proces waarin men binnen een systeem met elkaar interacteert.  
 Volgens de eigen gedragsregels.  
 Zonder een overall beeld dat duidelijk maakt wat men moet doen of hoe men het moet doen 
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In witdruk-denken wordt het zelforganisatieproces benadrukt. Dit wil zeggen dat her ontstaan van 
nieuwe structuren en gedragswijze tot stand komen door ontwikkelings-, leer-, vernieuwings-, en evolu-
tieprocessen.   
 
Volgens het witdruk-denken vindt verandering veelal autonoom plaats. Witdrukdenkers zijn de mening 
dat:  

 Mensen en organisaties voortdurend veranderen.  
 De eigen betekenisgeving, wilsvorming en motivatie van zowel individu als groep zijn doorslag-

gevend.   
 Beïnvloeding van buitenaf (door een veranderaar of manager) maar zeer beperkt mogelijk is: 

eigenlijk alleen als het gewild wordt door diegene die verandert.  
 
De veranderaar kan iedereen zijn. Het is van belang om beweging en verandering (met name patro-
nen) waar te nemen, dingen te laten gaan en te dynamiseren en blokkades te verwijderen. 

 z.d.)  
 
De vijf krachten van A. Mars 
Volgens Mars gaat het hier om het vergroten van een intrinsieke motivatie voor de verandering. Dit be-
tekent overigens niet dat de medewerker de verandering vol overgave in ontvangst moet nemen. Wel 
houdt het in dat de medewerker de verandering begrijpt, zich bekwaam voelt en verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn rol. Mars behandelt vervolgens het begrip weerstand als een onderdeel van het veran-
deringsproces waarin mensen een aantal fasen doorlopen. De vijf krachten zijn het middel om weer-
stand door te werken en verbinding te bewerkstelligen. 
 

 
Vijf krachtenmodel A. Mars 
 
Urgentie 
Het expliciteren van de aard, de ernst en de oorzaken van het probleem dat met de verandering moet 
worden opgelost. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten aanleidingen voor een 
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verandering: plichtsgedreven-, wensgedreven- en probleemgedreven veranderingen. Getoetst moet 
worden of het probleem ook daadwerkelijk gevoeld wordt door de betrokken personen.   
 
Ambitie 
Het concreet maken van de richting die gekozen wordt in de samenwerking. Betrokken mensen moeten 
een gedeeld beeld hebben van de eindsituatie in de samenwerking. Het is belangrijk, aldus Mars, dat 
de verandering al bij de start zo concreet mogelijk is en dat de betekenis ervan voor de doelgroep 
wordt verhelderd. 
  
Planning 
Hieronder wordt verstaan de veranderstrategie die gevolgd wordt om mensen mee te krijgen in de sa-
menwerking (weten, willen, moeten, leren en ontdekken). Dit verbindt het veranderverhaal met het ver-
anderproces.   
 
Interactie 
Het communiceren met de betrokken mensen, waarbij inbreng geleverd kan worden, weerstanden op-
gevangen worden en waarbij medewerkers gestimuleerd worden om mee te denken over de inrichting 
van de samenwerking. Welke vormen van communicatie of interactie werken wel of niet bij welke ver-
anderstrategie.  
 
Leiderschap 
Leidinggevenden op verschillende niveaus moeten betrokken zijn in het opzetten van de samenwer-
king. Ook moeten de leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen door de interactie met mede-
werkers aan te gaan en medewerkers te stimuleren mee te helpen om de samenwerking aan te gaan.  
(managementmodellensite.nl, z.d.)  
 
Veranderstrategie A. Mars  
  

  
Veranderstrategie A. Mars 

 
Er zijn verschillende veranderstrategieën, deze worden gezien als verschillende vervoersmiddelen om 
een reis mee te maken. Een veranderstrategie is bij voorbaat niet goed of fout, het is de situatie die be-
paald wat of welke er wordt gekozen. Er zijn vijf veranderstrategieën, deze zijn:  

 Weten  
 Moeten  



  

4
3 

 Leren en ontdekken  
 Willen   
 Loslaten  

 
Weten 
Bij de veranderstrategie weten geeft iemand adviezen en verstrekt informatie. Waarin er kennis ge-
deeld wordt met een ander persoon zodat deze daarmee een eigen richting kan kiezen. De waarde van 
deze strategie is dat een verandering legitimiteit krijgt. Over de verandering is goed nagedacht. Als ie-
mand de weten-strategie gebruikt dan staat er iemand anders aan het stuur. Degene heeft de ruimte 
om het advies niet over te nemen, zich niet overtuigd te tonen of de kennis niet te gebruiken.   
 
Moeten 

Als de eten veranderstrategie wordt gebruikt, dan sta jijzelf aan het stuur. Deze persoon bepaalt wat 
er gaat gebeuren. Moeten is de veranderstrategie die de ander de minste ruimte geeft. De ander kan 
altijd de ruimte nemen om nee te zeggen, of nee te doen. Moeten heeft als waarde dat het een snelle 
strategie is en dat er tegengestelde belangen mee kunnen worden doorkruist. Omdat de belangen van 
derden of die van jezelf zwaarder wegen dan die van een ander.  Moeten wordt gebruikt om een kader 
te schetsen waarbinnen de ander kan bewegen. Binnen die ruimte kan de ander zelf eigen keuzes ma-
ken en kunnen de andere veranderstrategieën nog gebruikt worden om de ander te adviseren, begelei-
den of inspireren.   
 
Willen 

Bij willen is er een persoon die een verandering aantrekkelijk maakt of minder onaantrekkelijk maakt
om de ander te motiveren. De waarde van deze veranderstrategie is dat deze warmte en positiviteit 
brengt. Deze veranderstrategie maakt het ook mogelijk om een ander tegemoet te komen. De ander 
heeft in deze strategie de ruimte om het aanbod aan zich voorbij te laten gaan.  
 
Leren en ontdekken 

Bij leren en ontdekken is er een coach in de zoektocht van de ander. De persoon adviseert niet, be-
paalt niet en verleidt niet. Het enige wat de persoon doet is vragen stellen om de ander te helpen zijn 
eigen richting te vinden. Deze strategie heeft als waarde dat het een natuurlijke weg is naar eigenaar-
schap én het vergroot het probleemoplossend vermogen van de ander. De ander heeft in deze strate-
gie veel ruimte. Het enige waarmee hij de ruimte nog zou kunnen oprekken is door de hulp niet aan te 
nemen.     
 
Loslaten 

Bij loslaten wordt er afstand genomen van de rol als veranderraar, er wordt niet meer gestuurd. Het 
klinkt raar om loslaten een veranderstrategie te noemen. Dit kan de ander enorm activeren als degene 
aan het stuur wordt gezet en de maximale ruimte geeft om een eigen pad te vinden. Loslaten kan ook 
betekenen dat de verandering wordt losgelaten.  Ook kan het betekenen dat de ander wordt losgelaten. 
Dan kiest iemand ervoor om zonder het pas te volgen verder te gaan. (A. Mars, 2016) 
 

9.5.3  
Bij samenwerking is er sprake van minimaal twee personen die beide een gezamenlijk doel hebben 
waar die personen naar toe willen werken. Het gaat om een team dat succesv  Op het mo-
ment dat er wordt samengewerkt dan is het belangrijk om te weten wat het doel is, wat er minimaal be-
reikt moet worden. Om het doel te kunnen nastreven moet er een gedeelde visie worden gevormd. Dit 
zorgt ervoor dat de groep een richting op kan wijzen, de visie en het gezamenlijke doel is de verbin-
dende factor.   
 
De basis voor een goede samenwerking is respect en duidelijke communicatie. Als de leden van een 
groep elkaar vertrouwen en elkaar op een respectvolle manier behandelen dan is de samenwerking 
voor ieder een fijne ervaring. Hiernaast is het bij samenwerking van belang dat de onderlinge 
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communicatie goed verloopt. Het is prettig als de ander kan worden aangesproken over zowel positieve 
 juiste taakverdeling van belang, op deze manier weet ieder-

een waar hij of zij aan toe is en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Alles staat op papier en miscom-
municatie kan worden voorkomen. Bij een team dat goed op elkaar is afgestemd ontstaat de minste 
miscommunicatie en verloopt de samenwerking goed zonder dat er veel woorden uitgesproken moeten 
worden. Verder is het fijn dat er een juiste taakverdeling is zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. 
Op deze manier staat alles op papier en wordt miscommun
kaar is afgestemd zijn er weinig woorden nodig om de samenwerking goed te laten verlopen. (Appli-
net B.V., 2019)   
 
Individuen die op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken, kunnen goed omgaan met het 
gedrag van andere. Hiervoor zijn communicatie en sociale vaardigheden nodig. Om te bepalen welke 
vaardigheden nodig zijn moet er gekeken worden op welke manier er wordt samengewerkt. De stijl van 
samenwerken heeft te maken in hoeverre een persoon in een groep dominant, introvert, extrovert of 
volgend is. Het is niet zo dat een gedrag beter is dan het andere, het is namelijk de bedoeling dat ver-

  
  
Er zijn enkele factoren die de samenwerking kunnen belemmeren. Dit kan komen door gebrek aan in-
houd en duidelijkheid. Hiernaast kan het ook komen door de kennis van teamleden en de onderlinge 
afstemming. Ook kan de stijl van leidinggeven een belemmering zijn op de samenwerking van een 

Om bovenstaande te voorkomen is het van belang dat de kwaliteiten en competenties van een 
leidinggevende wordt afgestemd op de behoefte van de groep. (Medicinfo   
  

Sturen van samenwerking   
De sturing van samenwerking wordt ondersteund door de leidinggevende, omdat deze centraal staat 
tussen de verschillende medewerkers. Samenwerking kan worden gestuurd op verschillende niveaus, 

  
 

  
Dit is de eerste fase, het gaat namelijk om het contact onderling. Een leidinggevende kan hierin onder-
steunen door medewerkers bij elkaar te brengen. Dit kan op hele simpele manieren, zoals bijvoorbeeld 

 dan 
wordt de stap eerder gezet om de naar de medewerker toe te stappen dan wanneer je de persoon in 
kwestie amper kent. Het leren kennen van elkaar kan ervoor zorgen dat bepaalde informatie en exper-
tise wordt gedeeld onderling. ndividu kent, dan is de stap om samen te wer-
ken als een team makkelijker gezet. In een team ben je continu in contact met elkaar omdat er sprake 
is van een gezamenlijk doel, het is dan ook prettig als de samenwerking op een fijne manier ver-

ng op samenwerking zijn enkele aspecten van belang om dit succesvol te laten verlopen. 
Hieronder worden de aspecten benoemd en verder toegelicht (Leren.nl,   
 
Open communicatie 
Zoals eerder aangegeven is communicatie van cruciaal belang. Door duidelijke en eerlijke communica-
tie wordt er geïnterpreteerd hoe de ander iets ervaart. 

Communicatie is een lastig onderwerp, dit komt omdat iedereen op een andere manier communiceert. 

nicatie passend is binnen de organisatie of binnen het desbetreffende team. (Viva,    
  
Goede werkafspraken  
Bij open communicatie horen duidelijke afspraken. Het gaat over goede werkafspraken die duidelijk en 
gangbaar zijn binnen de organisatie of binnen het team. De afspraken moeten op papier worden vast-
gelegd, zo voorkom je onduideli
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Ga rond de tafel zitten met het team en stel samen op welke afspraken van belang zijn. Het kan gaan 
over bijvoorbeeld de overdracht van bepaalde werkzaamheden of de registratie van bepaalde zaken.   
  
Een goede taak  en rolverdeling  
Bij goede werkafspraken hoort een duidelijke taak- 
gen is dit van belang omdat alles dan overzichtelijk blijft. Het gaat niet alleen op de taken die worden 
uitgevoerd, maar ook om wie er verantwoordelijk en bevoegd is. Het maken van een verdeling is in de 
meeste gevallen vanzelfsprekend. Het aandachtspunt is dat er regelmatig moet worden geëvalueerd of 
de verdeling nog goed is op dat moment of dat er juist verandering nodig is. (leren.nl, z.d.)  
 

9.5.4 Organisatieculturen   
Organisatieculturen geven weer hoe er op een bepaalde manier binnen een bedrijf gewerkt word. Het 
model van Quinn hanteert hierin vier verschillende bedrijfsculturen, met de bijbehorende kenmerken en 

drijf samengewerkt wordt   

  
Organisatieculturen  
 
Familiecultuur   
Bij een familiecultuur ligt de flexibiliteit hoog en de oriëntatie intern. De familiecultuur richt zich op de 
zorg voor goede verhoudingen, flexibiliteit in processen, zorg voor personeel en klantgevoeligheid. De 
relatie tussen mensen staat hie familiecultuur   

   
   
   
   
   
   
   

  
Adhocratie cultuur   
Bij een adhocratie cultuur ligt de flexibiliteit hoog en de oriëntatie extern. Bij een adhocratie staat ex-

  
   
 Leiders zijn innov   
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Hiërarchie cultuur   
Bij een hiërarchie cultuur is de flexibiliteit laag en de oriëntatie intern. Belangrijk voor een hiërarchie zijn 
goede interne verhoudingen, stabi  hi-
erarchie   

   
   
   
   

 
Markt cultuur   
Bij een marktcultuur ligt de flexibiliteit lag en de oriëntatie extern. In een marktcultuur wordt de externe 
gerichtheid aangevuld met een focus op relaties. Ook beheersbaarheid en stabiliteit zijn erg belangrijk 

  
   
   
   
 Reputatie en succes  
   
 Behoefte aan stabiliteit en beheersbaarheid 

(House of Control, z.d.) 
 

9.5.5   
Het is een doelbewuste, actieve en geplande ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Een inter-
ventie is dan ook van toepassing op meerdere gebieden en het hangt sterk af van de context waarin 
het wordt geplaats. Het kan dan gericht zijn op het gedrag in de dagelijkse operationele activiteiten of 
het kan onderdeel uitmaken van een verandertraject. Zo kan een interventie een kleine handeling zijn, 

  
 
Om een interventie in een groep te brengen moet er eerst een bepaald stappenplan gevolgd worden, 
namelijk:   

1.   
2.   
3.   

  
De onderstaande vijf domeinen zijn belangrijk voor samenwerking. Er zijn een aantal punten belangrijk 

  
   
   
   
   
   

  
Alle partijen moeten dan ook goed aan bod komen, alleen dan kan er een goede samenwerking ont-
staan. Er moet dan gekeken worden naar d   
  
Verder is het ook nog belangrijk dat de persoon die op regelmatige basis het proces evalueert, met in-
gebouwde momenten aan de relatie werkt om de organisatie te optimaliseren. Het beste is dan ook 
om om   
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 Inhoud -   
 Procedure - Hierbij gaat het over de manier waarop de inh   
 Interactie - Hierbij gaat het over wat er kan gebeuren tussen mensen en hoe mensen met elkaar 

  
 Gevoelens - Hierbij gaat het over de gevoelens die opgeroepen worden bij de inhoud, proce-

  
  
Op de werkvloer wordt vaak de interactie en de gevoelend vergeten, maar dit is ook belangrijk voor een 

  
 
Hoe moeizamer de samenwerking dan verloopt, hoe meer communicatieniveaus een rol gaan spelen. 
Zo zijn er dan ook een aantal mo   
 

  
De teamleden moeten leren om door te vragen op de visie, ideeën of meningen van de teamgenoten. 
Ook moeten ze leren om de eigen ideeën, visies en meningen naar voren te brengen en te onderbou-

  
  

  
De teamleden moeten leren om onderwerpen te bespreken volgens de fasen van besluitenvorming en 
duidelijkheid over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te   
  

  
  

  
  

Er moet gevraagd worden aan de teamleden om in één woord te benoemen hoe ze zich voelen op dat 
moment. Verder moeten de teamleden uitgenodigd worden om door te vragen op de gevoelens van an-
deren.   
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Meneer Maas is teamleider van de bibliotheken in Sittard, Heerlen en Maastricht, bij elkaar zes loca-
ties. In Sittard is de constructie dat de bibliotheek niet alleen een hogeschool bibliotheek is, maar ook 
een openbare bibliotheek. Dat heeft men tien of vijftien jaar geleden bedacht voor de nieuwe locatie 
van de hogeschool en bibliotheek. Dit was een mooi initiatief, maar ook een beetje weerbarstig in die 
zin dat men te maken krijgt met twee verschillende soorten personeel, die iets anders gewend zijn en 
nu te maken krijgen met andere componenten van het werk zoals verschillende soorten klanten en dus 
ander soort werk, handelen en ander soort problematiek. Dit vraagt dus om de nodige aanpassingen.   
  
Twee jaar geleden is de locatie opengegaan. Hierin is al wel het nodige gebeurd, maar niet iedereen 
kan daar goed mee overweg. Ook heeft de bibliotheek te maken gekregen met veel overlast van jonge-
ren en zwervers. Tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool zijn afspraken gemaakt, die afspraken zijn 

afstemming. Bijvoorbeeld in verband met schoolvakanties waar het personeel van Zuyd Hogeschool 
wel in meegaat, maar van de bibliotheek niet. Er is onder andere afgesproken dat de medewerkers van 
Zuyd Hogeschool niet hoeven mee te helpen met de bemensing van de locatie tijdens schoolvakanties. 
Dit is niet altijd even makkelijk, maar het werkt wel. Daarnaast hebben beide partijen een financiële be-
groting waar rekening mee gehouden dient te worden.   
  
Meneer Maas is een jaar geleden bij de bibliotheek gekomen, dus heeft het gehele aanloopproject niet 
meegemaakt, maar men is nu overeengekomen dat in ieder geval op de begane grond iemand van 
Zuyd Hogeschool aan de balie zit. Ook achter de schermen werken informatiespecialisten van Zuyd 
Hogeschool.  
  
Sinds enkele maanden heeft De Domijnen ook de medewerking van de gemeente Sittard-Geleen in 
een aanpak die vanuit De Domijnen en Zuyd Hogeschool is opgezet voornamelijk met betrekking tot de 
overlast. In eerste instantie is communicatie gezocht met alle betrokken partijen: de gemeente, Zuyd 
Hogeschool, De Domijnen, omliggende partijen zoals de Coop en de Subway en de bewoners. Hierbij 
zijn handhaving en straatcoaches ingezet. Daarnaast is sinds 1 januari 2019 voor 40 uur in de week 
toezichthouders ingeschakeld, in dienst van De Domijnen. Zij zijn het eerste (niet het enige) aanspreek-
punt voor overlast. Dit moet het gevoel van veiligheid vergroten. Omdat ze in dienst zijn van De Domij-
nen wordt 75% van de inzet ook door De Domijnen gefinancierd, de andere 25% wordt opgevangen 
door Zuyd Hogeschool.   
  
De groep jongeren die voornamelijk overlast veroorzaakt is in kaart gebracht. Het gaat over ongeveer 
60 jongeren tussen de tien en twintig jaar. Hierbij zijn de scholen van de jongeren en de ouderen be-
trokken om te kijken of er verbetering mogelijk is. Ligne is erkend als verlengd centrum, waardoor de 
politie meer bevoegdheden heeft. Ook zijn er nu camera
nauw contact met de politie. Hierdoor voelt men zich wel veiliger. Zodra deze kwestie opgelost is, kan 
er gekeken worden naar andere verbeterpunten. Een voorbeeld is dat ze met een extern bureau die 
gespecialiseerd is in partijen bij elkaar brengen, een 2,5 jaar durend traject in gaan, om te kijken wat 
De Domijnen en Zuyd Hogeschool nog meer voor elkaar kunnen betekenen.   
  
De samenwerking met Coffee Mundo verloopt soepel. In principe hebben beide partijen niet opmerke-
lijk veel met elkaar te maken. Het enige punt dat genoemd wordt is de open doorgang van Coffee 
Mundo naar de bibliotheek. De ene medewerker vindt deze doorgang lawaaierig, de ander vindt het 
juist gezellig. De Coop zit sinds het schooljaar van 2018-2019 ook op het plein en om de hoek zit de 
Subway. Dit zijn allemaal betrokkenen bij de bibliotheek in verband met klandizie.  
  
Momenteel is de samenwerking tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool nog niet optimaal. Dit komt 
onder andere doordat de medewerkers andere zaken gewend zijn zoals pauzemomenten, werktijden, 
contactmomenten met klanten en dergelijke. Zuyd Hogeschool zou graag willen zien dat het aan de 
buitenkant niet zichtbaar is wie bij Zuyd Hogeschool werkzaam is en wie bij De Domijnen.  
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Er is nu nog niet één geheel, wat wel fijn zou zijn. Er zal altijd een verschil blijven, maar het streven is 
wel om de beste samenwerking en communicatie te krijgen met elkaar. Het is ook nog even uitprobe-
ren omdat dit de eerste bibliotheek is in Nederland die samen is gegaan met een hogeschool biblio-
theek.    
  

 tegenwoordig. Daarnaast is er ook een 
verschuiving in het feit dat er fysiek ook dingen veranderen door de vermindering van boeken, zoals 
minder boekenrekken. Deze ruimte moet wel opgevuld worden. Studenten hebben behoefte aan werk-
plekken, dus zo vullen we deze ruimte dan op, met alle voorzieningen van dien. Al helemaal nu de Uni-
versiteit van Maastricht besloten heeft dat de toeging voor Zuyd Hogeschool studenten tot de universi-
teitsbibliotheek bemoeilijkt wordt, wordt de behoefte groter. Ook is er behoefte aan ruimere tijden om te 
kunnen studeren. Dit zal beteken dat in de toekomst er nog meer samenwerking nodig zal zijn tussen 
bibliotheek en het facilitair bedrijf.   
  
Zuyd Hogeschool is bezig met het schrijven van een rapport over al deze zaken en een mogelijk toe-
komstbeeld voor het College van Bestuur.    
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Liesbeth Mantel is het aanspreekpunt van De Domijnen binnen bibliotheek Ligne. De Domijnen is het 
cultuurbedrijf van Sittard-Geleen. Daar zit de openbare bibliotheek in, het filmhuis, de schouwburg, 
poppodium, twee musea en het archief. Het bibliotheekwerk wordt gedaan voor de Westelijke Mijn-
streek en Echt-Susteren. Vijf gemeentes en acht locaties. Dit is een locatie hiervan die samen is ge-
gaan met Zuyd Hogeschool. Er is een wet in Nederland die ervoor zorgt dat de openbare bibliotheken 
kunnen bestaan, met vijf functies waaraan de bibliotheek moet voldoen:   

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie  
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie  
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur  
4. Organiseren van ontmoeting en debat  
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur  

  
Momenteel is de collectie van Zuyd Hogeschool en de openbare bibliotheek samen gezet en de mede-
werkers zitten samen aan een balie, maar de samenwerking en samensmelting zou nog veel verder 
kunnen gaan.   
 
Er is ooit een document geschreven voor de opening van het gebouw waarin stond dat alles gelijk zou 
zijn tussen de twee partijen. In praktijk heeft dat niet zo uitgepakt, op het gebied van inzetten van per-
soneel heeft De Domijnen een groter aandeel.   
 
Een ander verschil is de mentaliteit van de medewerkers. Bibliotheekmedewerkers zijn meer geneigd 
om te helpen, mee te lopen naar de juiste plek en de extra stap te zetten, terwijl de Zuyd Hogeschool 
medewerkers de studenten zelfstandig willen maken en zo minder zullen helpen. Omgaan met klanten 
is een essentieel deel van het werk, dus hier zullen we het zeker over moeten gaan hebben.   
  
Communicatie onderling is prima. Werkoverleggen zijn met twintig man en v
tijd van de medewerkers, dus dat kan wel eens lastig gevonden worden. Ook de interne communicatie-
middelen zijn niet op elkaar afgestemd. De Domijnen gebruikt SharePoint, maar Zuyd Hogeschool niet, 
waardoor vaak de communicatie niet iedereen bereikt. Er is wel een systeem waar wel alle medewer-
kers gebruik van kunnen maken, maar dit wordt nauwelijks gebruikt.   
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