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iWonder

Wat nou, soms heb ik al voor het ontbijt

zes onmogelijke dingen geloofd!

We leven niet in Wonderland / ‘anders komt Alice elke dag langs’

Wonderland bestaat.
Ergens in het hoge Noorden ligt een onherbergzaam stukje
niemandsland waar onlangs een nieuw staatje is gesticht.
Niet door godsdienstfanaten maar door moderne hippies.
Er hoefden geen koppen voor te rollen, er zijn geen strenge
wetten nodig om de wanorde te handhaven… Het regelt zich
lekker zelf.

tekst: Marianne Hermans

organisaties: dynamische, een tikje chaotische stadsstaatjes
zonder formele structuren, functiebenamingen of managers.
De enige aansturing die ze zichzelf veroorloven is een setje
First principles. DURF! heeft maar één principe en dat is
een nieuwsgierige neus. En zo vragen we ons af…

Tijdens de zoektocht voor dit nummer van DURF! stuitten we
op het Alice-in-Wonderland-syndroom:

redactioneel

4

5

Het Alice in Wonderland-syndroom is eigenlijk geen ziekte
op zichzelf maar een kenmerk of symptoom van bepaalde
aandoeningen. Mensen met dit syndroom nemen de omgeving
anders waar dan deze in werkelijkheid is. Bron: Wikipedia

- welke aardverschuivingen de projecten in
het bibliotheeknetwerk veroorzaakt hebben;
- of het misschien al heel wát is om een
zandkorrel aan het rollen te brengen;

Het syndroom komt soms voor bij kinderen, die groeien daar
doorgaans overheen. Maar het zijn niet de minsten die er een
geheel eigen waarneming op na hielden. Zo verwees Steve Jobs
naar zijn eigen reality distortion field toen hij citeerde uit Lewis
Carroll’s Through the Looking Glass: ‘Wat nou, soms heb ik al
voor het ontbijt zes onmogelijke dingen geloofd.’

- of het de bibliotheken gelukt is om zelf de regie
te pakken en in allerijl nog wat transities te
‘managen’

Hoeveel organisaties leven nog in hún eigen reality distortion
field? De centraal aangestuurde organisatie als op zichzelf
staand systeem is in rap tempo aan het verdwijnen. Ook het
bibliotheeknetwerk verandert, net als de bibliotheek zelf. Die is
straks overal en nergens meer, als één van de partners in een
netwerk met welzijn, cultuur of educatie. Netwerkorganisaties
zijn helemaal van deze tijd. De problemen waarvoor we als
samenleving gesteld zijn overstijgen de menselijke maat, dus is
samenwerking geboden.

- of drie-punt-nul nu eindelijk klaar is;

Samenwerking vraagt om een gedeelde visie, maar het vraagt
vooral om nederigheid. Het vraagt om over je eigen ego heen
te stappen en te genieten van het succes van de ander. Dat
lukt alleen als je écht open staat voor de inbreng van de andere
partij en voor de mogelijkheden die zich aandienen. Met een
wijd uitzicht in plaats van een oogversmallende focus op een
stip in de verte – wie zou daar géén staar van krijgen.
Niet de sterkste of slimste organisaties zullen overleven,
maar wendbare organisaties die blijven veranderen en steeds
nieuwe kennis weten aan te trekken. Dat zijn per definitie open

- wat de lessen zijn van een knellend kennisplatform tussen mens, techniek en organisatie;

- wat er gebeurt als je je eigen omweg
organiseert en hoe netwerkorganisaties in
Europa dat doen;
- hoe je leiding geeft aan een netwerkorganisatie
(niet doen!)?

Wat een vragen! Heb jij na al die netwerkborrels ook zo’n zin in
een retraite, in een kluizenaarshoekje in de naïeve hoop dat dit
wel weer overwaait?
Veel leesplezier!

redactioneel

beeldverhaal

“HE
might
bite,”
Alice cautiously
fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland

replied, not feeling
at all anxious
to have the
experiment
tried.
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Who
Who
are
YOU
YOU?
are!

voorwoord

De gebruikte citaten komen uit Lewis Carroll’s Alice’s Adventures
in Wonderland en Through the Looking Glass

Mind your own business

Wat we toen waren, zijn we nu niet meer. Er is in het
project ongelooflijk veel veranderd. Het maakt me
boos als mensen zeggen dat er niets verandert in de
bibliotheekbranche. In de afgelopen drie jaar is er wel
degelijk een verschil gemaakt: de gedachtegang
‘van speelbal naar spelmaker’ is op alle fronten gaan
leven. Iemand zei na een Regie 3.0-masterclass dat hun
directieoverleg nooit meer hetzelfde zal zijn. Ze redeneren
nu meer vanuit eigen kracht.

Echt niet! Maak gebruik van elkaars kennis en expertise.
Maar het ‘mind your own business’ is wel iets waar we
in dit project mee te maken hebben gehad. Bibliotheken
hebben ook hun eigen opdrachtgever en hun eigen plan.
Bemoei je met elkaar. We kennen allemaal de uitspraak
‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Ik blijf zelf goed
op de hoogte van alle other business. Als echte prater bel,
klets en borrel ik. Misschien heet dat wel netwerken.
Het scheelt wel dat ik de mensen ken, ik kom namelijk
uit deze business. Wat echter het verschil maakt is dat ik
dicht bij de mensen ben, in plaats van dat ik dicht in hun
(beleids)stukken zit.

“Who are YOU?” said the Caterpillar. This was
not an encouraging opening for a conversation.
Alice replied, rather shyly, “I – I hardly know,
sir, just at present at least I know how I WAS
when I got up this morning, but I think I must
have been changed several times since then.”

Voor de draad
Deze Deze publicatie is
tevens de afsluiter
van het project Samenwerking Brabantse
Netwerkbibliotheek
(BNB). Reden om
de netwerkende projectleider Astrid Kraal het
vuur aan de schenen te
leggen net voor zij de
hielen licht. Wat is er in
drie jaar tijd bereikt voor
het Brabantse netwerk ?

Who are YOU?

Ook voor mezelf geldt dat ik nu al niet meer ben wie ik
vanmorgen was. Je moet jezelf iedere ochtend de vraag
stellen: wie ben ik en hoe verhoud ik me tot de wereld?
De truc is om niet alleen op jezelf te focussen. Ik weet
niet alles en laat me verbazen en verrassen door jonge
branchegenoten die mijn geest scherpen. Je moet je niet
omringen met gelijkgestemden. Als je het meteen snapt
is het niet interessant. Ik word pas wakker als ik het niet
begrijp.
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“If everybody minded their own business,’
the Duchess said in a hoarse growl, ‘the world
would go round a great deal faster than it does.”

Run keeper

“Now, here, you see, it takes all the running you
can do, to keep in the same place. If you want to
get somewhere else, you must run at least twice
as fast as that!”

“Explain all that”, said the Mock Turtle. “No, no!
The adventures first”, said the Gryphon in an
impatient tone: “explanations take such a
dreadful time.”

Henriëtte de Kok (oud-directeur Bibliotheek MiddenBrabant) zei ooit tegen mij: ‘Hoe trek je jezelf bij de haren
uit het moeras?’ Kun je in deze branche jezelf helpen?
Het werkt niet om aan je eigen haren te trekken. Je hebt
iemand van buiten nodig. De jonge generatie, start-ups,
stagiaires kunnen daar een bijdrage aan leveren. Zij voegen
nieuwe kennis toe aan de branche. Het brengen van
spirit en nieuw elan was een doelstelling die we met
de expertisepool wilden bereiken. De expertisepool
bestond uit stagiaires en werkervaringsmedewerkers die
opdrachten deden vanuit een gezamenlijke vraag van
Brabantse bibliotheken. Hoewel het een ideaal blijft, is
het wat beperkter uit de verf gekomen. Het bleek lastig
om een stagiair vanuit één opdracht bij meerdere
bibliotheken tegelijkertijd te plaatsen. Bibliotheken hebben
liever iemand voor zichzelf en dan het liefst een schaap
met vijf poten.

Ik spreek liever van avonturen als werkwoord. Je moet
jezelf afvragen: wat valt er vandaag te avonturen? Zo kom
je in aanraking met iets nieuws. In het project hebben we
ook World Café sessies gehouden. Spannend, omdat
klanten, stakeholders en medewerkers met elkaar aan de
slag gaan voor het ontwerpen van een nieuwe bibliotheek.

In het vervolg zou ik het niet meer zo doen. Het stimuleren
van jong talent in de branche, mensen gezamenlijk
aannemen; ik denk dat we bibliotheken veel meer zélf
een rol in dit proces hadden moeten geven. Wij hebben ze
vanuit het project zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar ze
moeten zelf de spelmaker willen zijn.

We hebben het avonturen in ieder geval niet alleen gedaan.
Hoe meer externe partners je betrekt, hoe lichter de last
op je schouders. Maar ook: op het moment dat iets je
raakt, kijkt niemand meer op een uurtje. Het argument dat
je geen tijd hebt, omdat je zo nodig SMART te werk moet
gaan, is een non-argument. Je moet kiezen waar je
je energie in steekt. Dat je geen tijd hebt, ligt aan de
aanvliegroute die je neemt en aan de keuzes die je maakt.

Moraal van dit verhaal

In het project Samenwerking BNB hebben we bewust
andere, nieuwe kennis van buiten naar binnen gehaald,
zoals het Imagineering-traject van de Academy for Leisure
in Breda. Daardoor gingen bibliotheken nadenken over
hun eigen missie en doel in relatie tot hun imago.
Eén bibliotheek heeft daar zelfs het logo op aangepast,
omdat men toch iets anders wilde uitstralen.

THE ADVENTURES FIRST

“Everything’s got a moral, if only you can find it”
We hebben de wereld niet veranderd. Wel hebben we er
een kleine bijdrage aan geleverd. Daarvoor zijn anderen
nodig. Een zekere naïviteit in het traject is positief.
Verwondering, verbazing. Start met de gedachte
de wereld te verbeteren. Dáár kom ik mijn bed voor uit.

voorwoord

trends

IT IS NOT THE
STRONGEST OF
THE SPECIES THAT
SURVIVES, NOR THE
MOST INTELLIGENT,
BUT THE ONE THAT IS
MOST ADAPTABLE
TO CHANGE.
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Succesvolle opkomende
organisaties zijn wendbaar,
zelfvormend en zelfleidend.
Ze zijn als een open systeem
dat een vloeiend geheel vormt
met de omgeving. Succes in de
21e eeuw gaat over het delen
van ideeën, kennis, resources
en competenties, dwars door
alle lagen van de organisatie
heen, dwars door culturen
en generaties om het doel
te bereiken. Grenzen?
Die bieden uitzicht op
ontmoeting en uitwisseling.
Vijf voorbeelden.

Is deze start-up
al bezet?
De Volkskrant publiceerde een infographic die in één oogopslag
laat zien of jouw start-up idee al bezet is. Een korte quiz:
Bud en Breakfast? De AirBnB van cannabisgebruikers;
Ohlala? De Uber van escorts;
Bimbimbikes? De Booking van bedrijfsfietsen
CrowdActive? De Tinder van de sportschool
En zo kun je via Chairify je keukentafel of woonkamer
beschikbaar stellen als gratis werkplek. Stel je keuken open
voor ‘co-workers’ en je ontmoet nieuwe mensen, er ontstaan
nieuwe ideeën… wel even checken of je volgende start-up
geen roemloze ondergang te wachten staat.
www.chairify.com

trends

Een creatieve
bedrijfscultuur
trends

Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze verkloten
het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en
ze verzinnen iets beters. En hoe vind je dat fantastische team

Hubs en clubs

dan, want ‘de beste mensen werken niet bij ons’?

Een Hub is letterlijk een aansluitpunt in een netwerk van pc’s,
het knooppunt waar alle verbindingen samenkomen.
Een hub is een verdeeldoos, een winkel voor uitwisseling
van digitaal vermaak, en wat al niet.

ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van ideeën, maar dan

De term ‘hub’ vinden we terug op alle plaatsen waar
verbindingen en sociale innovatie een rol spelen. Vele kleintjes
maken samen één grote beweging. Zo bieden ‘Impact Hubs’
een wereldwijd netwerk van hulpbronnen, inspiratie en
samenwerkingsmogelijkheden. Ruim tien jaar geleden ging
in Londen de eerste Impact Hub van start, een combinatie
van laboratorium, start-up, open kantoor, leeromgeving
en denktank.
www.impacthub.net

Bij de koffieautomaat natuurlijk. De werkvloer blijft de beste
moet je die omgeving wel zó inrichten dat mensen – van binnen
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Het sterkste
netwerk

13

Hier maak je geen
vrienden mee
Nu innovatie hét onderscheidende kenmerk is voor

en buiten de organisatie - elkaar daadwerkelijk tegenkomen.

organisaties, wint snelle kennisdeling aan belang. Whatsapp

Bijvoorbeeld door het zó in te richten dat mensen eerst de

maar ook voor uitwisseling met collega’s. Met Yammer en

binnenplaats moeten oversteken om bij de enige toiletten

is een prima tool voor webcare, marktonderzoek, prijsvragen,
Slack kun je behalve chatten ook bestanden bewerken

van het gebouw te komen.

en delen, agenda’s en een forum bijhouden.

Meer tips over het beschermen van de creatieve cultuur?

Minder toeters en bellen en daardoor eenvoudiger in gebruik

Lees de biografie van Steve Jobs of de beschrijving die

is bijvoorbeeld Pie. En een nieuwe loot aan deze stam is Plag,

Ed Catmull van Pixar en Disney geeft in Creativity, Inc.

een content netwerk waarmee je geen vrienden maar content

Creativity, Inc. Overcoming the Unseen Forces That Stand

op de inhoud van de berichten. Jij bepaalt wat je interessant

in the Way of True Inspiration. Ed Catmull / Amy Wallace.
Random House Export, 2014

verzamelt. De focus ligt niet op de personen in je netwerk maar
vindt en of je het verspreidt.
www.plag.com

Van je online vrienden moet je het hebben...of niet dus?
Weten wáár je de mosterd haalt is belangrijker dan alles zelf in
huis hebben. Daarom is je netwerk van onschatbaar belang.
In het tv-programma ‘Het sterkste netwerk’ strijden
twee Vlamingen tegen elkaar om een opdracht succesvol te
voltooien: ontleed een gerecht, probeer uit een (rijdende?) trein
te geraken of regel even een autorace. Afgesloten van hun
normale leefwereld, mogen ze daarbij slechts één wapen
gebruiken: sociale media.
www.een.be/programmas/het-sterkste-netwerk

trends

fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland

“Offthewith
Queen
hershouted
head!”
at the
beeldverhaal

top of her voice.
Nobody moved.
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Prof. Dr. Derk Loorbach
Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT),
Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk Loorbach
verzorgde colleges voor bibliotheken binnen
de reeks Regie 3.0.

Durven
bibliotheken
de transitie
aan?

Durven
bibliotheken
de transitie
aan?
Durven
bibliotheken
de transitie
aan?

tekst: Dr. Derk Loorbach

fotografie: Boyd Smith Photo

INLEIDING
Bibliotheken hebben van oudsher een centrale
maatschappelijke rol. Vaak fysiek aanwezig in het hart van
de lokale gemeenschap zijn ze niet alleen de plek waar boeken
te halen zijn maar bieden ze ook ruimte voor ontmoeting,
het delen van kennis en het ervaren van de diversiteit van de
samenleving. Toch staan bibliotheken in toenemende mate
onder druk: bezuinigingen, internet en de individualisering van
de samenleving ondermijnen het dominante ‘business model’
van de bibliotheek. Tegelijk zijn er allerlei experimenten en
initiatieven gaande die in de kern de functie en waarde van de
bibliotheek proberen te herdefiniëren. Deels terug naar de oude
waarden en basis, en deels inspelend op nieuwe mogelijkheden
en behoeften. In dit korte artikel bekijk ik de huidige situatie
van bibliotheken vanuit een transitieperspectief en probeer een
aantal gedachten te formuleren die een basis kunnen bieden
voor een meer strategisch en systematisch werken aan
de bibliotheek van de toekomst.
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TRANSITIES
Sinds eind jaren negentig is er een wetenschappelijke en
beleidsmatige interesse ontstaan in het fenomeen
van transities: grote schoksgewijze systeemveranderingen
die op een termijn van decennia zichtbaar worden.
In het verleden zijn er legio voorbeelden te vinden:
de overgangen die deel uitmaken van de modernisering van
onze samenleving bijvoorbeeld. Denk aan de overgang van
paard en wagen naar auto’s, van het lozen van afval en
ontlasting in open water naar riolen en afvalinzameling,
van kolen en biomassa naar een centraal energiesysteem en
van het toegankelijk maken van literatuur en teksten door
charitatieve of religieuze instellingen naar professionele
(en gesubsidieerde) bibliotheken.
Onderzoek naar de dynamiek van deze transities leert ons
dat ze voor een groot deel draaien om innovatie en nieuwe
manieren van denken, werken en organiseren. Maar ook dat
ze gaan over het afbreken en loslaten van dominante routines,
culturen en belangen. Transities zijn daarmee altijd conflictueus
en omstreden en, in wetenschappelijke termen, niet-lineair en
onbeheersbaar. De dynamiek van transities is dat er lang,
vaak te lang, wordt doorgegaan op het ingeslagen pad, met
verbetering maar geen verandering van het bestaande model.

verdieping

Door steeds te investeren in een bepaalde richting wordt het
steeds kostbaarder echt iets anders te gaan doen. Dat is niet
alleen heel logisch maar op de korte termijn ook het meest
kostenefficiënt: we maken het bestaande beter, efficiënter en
duurzamer. Het transitieperspectief laat echter zien dat dit
proces tegelijk leidt tot een toenemende kwetsbaarheid van het
grotere systeem: de diversiteit neemt af en plotselinge, soms
hele kleine, verstoringen kunnen een enorm effect hebben.
Die dynamiek is in zeker zin ook zichtbaar bij bibliotheken:
onder toenemende druk om zichzelf te bewijzen en voort
durende bezuinigingen wordt het model steeds verder
uitgekleed en daarmee steeds kwetsbaarder. Onvermijdelijk
leidt dit tot schoksgewijze en vaak disruptieve veranderingen.

verdieping

Tegelijk is er die andere kant van transities, namelijk
de opbouw van alternatieven. In de context van bibliotheken:
mensen zien dat natuurlijk ook vastlopen en reageren door te
experimenteren. Ze ontwikkelen nieuwe initiatieven zoals het
organiseren van sociale activiteiten, online communities,
het inzetten van de kennis van literatuur, het bieden van
onderdak aan ondernemers, het clusteren van voorzieningen
of het aangaan van nieuwe partnerschappen over de grenzen
van het traditionele netwerk. Dit type initiatieven ontstaat
per definitie aan de randen, ze beginnen klein en kwetsbaar,
worden vaak niet serieus genomen en worstelen om van
de grond te komen. Dit type initiatieven, wij noemen ze
transitie-experimenten, is echter een belangrijke basis om
nieuwe manieren van denken, organiseren en werken te
ontwikkelen. Ze vormen in feite de kraamkamer van een nieuw
toekomst. De transitie komt echter pas echt tot ontwikkeling
als de twee bewegingen elkaar gaan vinden: de alternatieven
die doorbreken en echt mainstream worden door de verbinding
aan te gaan met die partijen en instituties die onder de eerder
geschetste druk niet anders kunnen dan echt transformeren.
Deze dynamiek van transities, die zowel op systeem- als op
organisatie en persoonlijk niveau speelt, is weergegeven
in figuur 1.
TRANSITIEMANAGEMENT
Het interessante is dat het geschetste perspectief een
vertrekpunt biedt om ten minste de discussie aan te gaan:
waar bevinden we ons in dit proces en wat zijn daarvan de
consequenties?. In onze context hebben we het dan over
transitiemanagement. Op zich een wat ongelukkige term
omdat het transitieperspectief in de kern aangeeft dat
dergelijke grote complexe veranderingen niet te overzien of te
voorspellen zijn en dus ook niet in klassieke zin te ‘managen’.
Het woord is overigens in zwang gekomen toen het in 2001
werd geïntroduceerd in de milieudiscussie over onder andere
de energietransitie. Wat als een grap ontstond werd door toenmalig minister Jan Pronk direct omarmd (wellicht vanuit de
foutieve veronderstelling dat transities wel top down te sturen

iedere organisatie
en context is uniek,
net als de mensen
die erin opereren.
Juist daarin schuilt
de kracht van de
transitieaanpak

zijn) en tot het nieuwe nationale beleidsmodel verheven.
Wat overigens grandioos mislukte gezien de huidige positie
van Nederland op het gebied van verduurzaming van het
energiesysteem.
Ik wil dan ook een andere interpretatie aan het begrip geven:
het gaat om het slim inspelen op de dynamiek van transities
door te reflecteren, door specifiek en selectief samengestelde
netwerken te organiseren en strategisch te experimenteren.
We weten immers dat transities niet vanzelf ontstaan vanuit
de gevestigde manieren van denken en werken. Het is dus
noodzakelijk om processen te organiseren waarin een gewenste
en mogelijke transitie systematisch wordt verkend: mentaal,
gedragsmatig en organisatorisch. In het transitiejargon noemen
we dit soort verkenningsruimten transitiearenas.
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In deze transitiearenas brengen we die mensen samen die
alhoewel zeer uiteenlopende achtergronden en posities
binnen de samenleving wel de urgentie en ambitie delen om
aan grootschalige verandering te werken. Per definitie zijn dat
mensen die zowel binnen het bestaande systeem zoeken naar
nieuwe manieren van denken, werken en organiseren als
relevante personen en partijen die buiten of aan de randen van
het betreffende systeem mogelijke kiemen van oplossingen
hebben. De gedachte is vervolgens dat door het gezamenlijk
ontwikkelen van inzicht in en strategie voor een gewenste
transitie, betrokkenen in staat worden gesteld de
veranderingen in hun eigen context gestalte te geven
(zie figuur 2).

van de vanzelfsprekendheden en aannames binnen een
organisatie en het actief op zoek gaan naar partijen en ideeën
die buiten je eigen netwerk en comfort zone liggen.
Toch blijkt uit onderzoek en praktijk dat dat de beste zo niet
de enige manier is om tot nieuwe energie, inspiratie en
oplossingen te komen. Daarbij horen verwarring, weerstand
en mislukkingen; deze zijn onlosmakelijk verbonden met het
proces van sociaal leren en transformeren. Dat is in eerste
instantie ook niet iedereen gegeven, dus zeker in eerste
verkennende fases van transitie moet dit selectief en niet via
de polder. Dat vraagt naast persoonlijk leiderschap van
vernieuwers, friskijkers en dwarsdenkers ook meer bestuurlijk
en politiek leiderschap om de ruimte voor dit zoeken, leren
en innoveren te creëren.
Dat een dergelijk schaduwspoor veel kan opleveren leert
inmiddels de ervaring die we hebben opgedaan met het
organiseren van tientallen transitiearenas. Bijvoorbeeld dat
van een transitietraject met het bedrijf Van Houtum dat
hygiënische producten waaronder zeer duurzaam toiletpapier
maakt. Het prijswinnende model waarbij oud papier vanuit
kantoren de basis vormt voor het produceren van toiletpapier
dat in dezelfde kantoren terugkomt is een prachtvoorbeeld van
circulaire economie. Tegelijk loopt de hoeveelheid papier uit
kantoren terug en komt dit papier nog steeds van bomen.

Ook in de context van bibliotheken vormen zich eigenlijk al
zulke transitiearenas of zijn er tal van personen en partijen
bezig met vernieuwing. Maar om dat te zien moeten we wel
het perspectief verbreden: zorg en welzijn decentraliseren,
onderwijs gaat steeds meer de samenleving in, er ontstaat een
nieuw veld van sociaal ondernemerschap, co-workingspaces
en maatschappelijk initiatief, kennis en data zijn steeds
overdadiger en openbaar beschikbaar en de mogelijkheden tot
digitalisering en digitale uitwisseling nemen in rap tempo toe.
Vanuit de kernfunctie en plek van bibliotheken zijn dit allemaal
elementen (en er zijn er waarschijnlijk meer) die een
vertrekpunt vormen voor het reflecteren op de eigen
historische transitie, de huidige dominante cultuur, structuur
en werkwijzen en mogelijke transitierichtingen.

Door een transitiearenaproces met vernieuwers vanuit het
bedrijf en koplopers vanuit gemeenten, waterschappen,
energiebedrijven en industrie ontstond een geheel nieuw
perspectief, namelijk dat de kernkwaliteit van het bedrijf,
het omzetten van vezels in papier, evengoed toepasbaar was
op afvalstromen uit de waterzuivering, gemeentelijk afval of
reststromen vanuit de industrie. Dat het bedrijf dus eigenlijk een oplossing kon gaan bieden voor allerlei bestaande
afvalstromen, hetgeen bijna direct leidde tot nieuwe
business-ontwikkeling, investeringen en partnerschappen.
Maar tegelijk leidde het ook tot een tweede spoor waarin
verkend wordt wat er op termijn mogelijk is met wateren papierloze toiletten. Het verbreden van perspectief, netwerk
en strategie leidt dus niet alleen tot een nieuwe impuls voor
innovatie maar kan ook daadwerkelijk tot een compleet nieuw
model leiden, niet van vandaag op morgen, maar wel een
perspectief dat richting geeft aan de evolutionaire overgang
van oud naar nieuw.

DURVEN BIBLIOTHEKEN DE TRANSITIE AAN?
Filosoferen over transities is deels vrijblijvend en gemakkelijk,
het wordt pas echt spannend als het ook praktisch wordt.
Op persoonlijk niveau heeft het immers veel te maken met het
leren omgaan met onzekerheden, de confrontatie aangaan met
je eigen routines en opvattingen, het ter discussie stellen

Willen bibliotheken in plaats van het passief ondergaan van de
transitie proactief op zoek naar een meer gewenste transitie,
dan is een dergelijk proces noodzakelijk. Het verbreden van het
perspectief, het opzoeken van nieuwe partners en het slim en
strategisch experimenteren met alternatieven die op termijn zelfs
de bestaande vorm fundamenteel zouden kunnen bedreigen.

verdieping

Dat vraagt zoals gezegd leiderschap, ruimte en slimme
strategie. Daarbij kunnen de volgende vragen een vertrekpunt
bieden:

•

In welke transitiecontext zitten bibliotheken,
welke complexe opgaven moet aangepakt?

•

Welke andere domeinen, perspectieven en vernieuwingen
zijn relevant en bieden kansen?

•

Wie zijn zowel binnen de organisatie als daarbuiten de
change agents, welke mix is nodig en welke impuls
kunnen ze geven aan de gewenste transitie?

•

Hoe creëren we ruimte voor het transitiespoor en welke
stappen nemen we?

Ik wil heel graag met u praten, meneer!

verdieping

TOT SLOT
De geschetste transitieaanpak is een basis voor doendenken,
tegelijk reflecteren en proberen. Maar iedere context is uniek
en vereist dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden.
Er is zoals aangegeven geen blauwdruk of standaardoplossing:
iedere organisatie en context is uniek, net als de mensen
die erin opereren. Juist daarin schuilt de kracht van de
transitieaanpak. Het biedt een gemeenschappelijk vertrekpunt,
maar het proces van duiden, experimenteren met en werken
aan die transitie om gaandeweg het eigen en gewenste
transitiepad te vinden ís transitiemanagement. Dat komt niet
van buiten, maar moet dus van binnen komen: uit betrokkenen
zelf die over de eigen grenzen heen durven te gaan, elkaar
vinden en de ruimte krijgen om aan het nieuwe te werken.

En u meneer weet u wanneer?
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Ik wil nu met u praten over snoep en patat,
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over woorden, ideeën en Perzische kleden,
mooie muziek, het heelal en verleden,
over liefde die u ooit vergat!
U wil maar praten over targets en winst,
over Powerpointslides en drie punt nul,
competenties, verslagen en flauwekul,
maar over uzelf het allerminst.

Gezien de druk op bibliotheken maar ook de enorme
mogelijkheden die een verbreding van het perspectief
en allerhande sociale innovaties bieden lijkt met dat er niet
eens zoveel lef voor nodig is om die uitdaging aan te gaan.

We staan bij tafels met nummers erop
ik trek er geen, we zijn er een
iedereen praat en kiest meteen
de volgende kop, de volgende pop.
De zoemer gaat, ik ben aan de beurt
ik stamel wat en neem een slok,
onmiddellijk ben ik afgekeurd.
Ik wilde u spreken tot diep in de nacht
Esther Porcelijn, 10 november 2015

Maar nu ik het moet, heb ik me bedacht.

gedicht

beeldverhaal

“
If I had a
world of
my own,

everything
would be
nonsense.

”

fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland
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Netwerken is theater

In de theaterwereld wemelt het van de leuke,
lieve mensen die je altijd willen zoenen. Ze hanteren
hun eigen netwerkcodes:

1

Paul Cornelissen is directeur
van Cultureel Centrum
Jan van Besouw in Goirle.

Je doet altijd aardig tegen elkaar. Let op: áltijd. Je weet
nooit of je de ander morgen nodig hebt of dat hij net
verkering heeft genomen met de kunstrecensent van
de Volkskrant.

tekst: Paul Cornelissen
fotografie: Boyd Smith Photo

in de praktijk

‘Ik ben
liever echt
aan het werk’
Ons moeder vond, toen ik een jaar of tien was, dat ik maar moest proberen
om met praten mijn brood te verdienen. “ Gij bent een echte mondfiat” zei ze.
Wat een heerlijk Brabants woord is dat toch. Ze had natuurlijk al lang gezien
dat ik het niet van mijn handen of van m’n studievaardigheden moest hebben.
Veel is er niet veranderd in de ruim veertigjaar daarna.
Kletsen met mensen vind ik fijn om te doen, ik vind het zó leuk
dat ik er zelfs mijn verlegenheid voor overwon.

2

Je zet niet meteen je afspraken op papier. Je handelt in
vertrouwen met elkaar. Daar zitten overigens hele prettige
kanten aan. Netwerk-wise is het verstandig om vertrouwen
te geven. Je bouwt zo een reputatie op van “betrouwbare
vent of vrouw”. Dat spreekt zich rond. Dat maakt die ene
keer dat iemand je vertrouwen schendt duizend keer goed.
En het theaternetwerk is supersnel.

3
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Iedereen doet alsof hij (en jij dus ook) alles en iedereen
kent. “Heb je die nieuwe solo van Henk al gezien?” Je denkt
“Henk? Wie is Henk?” Maar je zegt op de gok: “Nee, heb ik
niet gezien, maar ik hoorde dat het erg goed was!”.
Eenmaal thuisgekomen zoek je gauw op wie Henk is en
je voegt hem toe via Facebook of Instagram. Dan zie je
meteen wat-ie maakt. Welcome to my world Henk!
En je deelt Henk genereus met de rest van je netwerk.

Het huis-tuin-en-keuken netwerk

“Zeg, die zus van jou is toch interieurarchitect? Kan ze eens
naar die vergaderruimte komen kijken?” “Nee joh, daar
moet je háár echt niet voor vragen, dat wordt heel ordinair.
Maar ze kan voor wel tachtig man paella maken in één
pan!” Hebbes! Vrijwilligers hebben een enorm reservoir aan
goede contacten in het dorp en daarbuiten. Zo zitten ze
nou eenmaal in elkaar: ze zijn niet voor niks vrijwilliger bij
ons geworden.

Standvastig in Goirle

Goirle is een cadeautje, een prachtig netwerk met
professionals en gepassioneerde dorpsgenoten, honderden
enthousiastelingen die zich inzetten voor culturele en
sociale activiteiten. Heel Goirle kijkt over de schouder
mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De vele
ambitieuze gepensioneerden zijn een onuitputtelijke bron
van tips en contacten, niet op de laatste plaats door hun
kinderen die door heel Nederland interessante functies
vervullen. Goirlenaren zijn een ondernemend volk,
netwerkers pur sang.

Veel van hen zijn lid van De Vrienden van Jan van Besouw,
een mooi voorbeeld van een sterk lokaal netwerk, letterlijk
en figuurlijk zeer waardevol. Ondernemers zijn altijd vrij
helder in wat ze van mij, van ons willen, en wat ze daar
voor over hebben. Dat scheelt veel schijnbewegingen en
vooral veel tijd, iets waar ondernemers zuinig mee
omspringen.

Chaos en toeval

Vage kennissen, oude bekenden en nieuwe vrienden staan
allemaal vrolijk naast elkaar op Facebook en LinkedIn.
Een indeling in categorieën zou het makkelijker maken
gericht te zoeken naar een contact. Maar misschien is
ouderwetse willekeur minstens zo effectief, want
associatief. Toeval en chaos mogen graag een partijtje
meespelen, zodat er vergaderd kan worden met
de paella op tafel.

Net mozaïeken

Onlangs hadden we bij ons in huis een startbijeenkomst
rond lokaal erfgoed. Enthousiaste collega’s van de
bibliotheek en Cubiss, en vrijwilligers van verschillende
Goirlese erfgoedverenigingen zaten bij ons aan tafel rond
de Maand van de Geschiedenis. Inhoudelijk had ik niet veel
in te brengen. Het werd interessant toen we op het idee
kwamen om een Grote Geschiedenisquiz te organiseren!
“Dat kan bij ons in de foyer,” bood ik ter plekke aan.
Over geld hebben we het niet eens gehad, iedereen deed
waar hij goed in is en de quiz werd een succes. Voor mij
ook omdat ik die avond weer allerlei nieuwe contacten
opdeed die me weer van pas gaan komen, en ik weet dat
die nieuwe contacten mij durven te bellen als ze iets van
me nodig hebben. En dat gebeurde al: vorige week werd
ik geattendeerd op een verweesd wandmozaïek, dat
misschien een hele mooie plek in Goirle kan krijgen.
Wederom: hebbes!

We maken er een zootje van

Als ik verschillende belangen, typen mensen en disciplines
bij elkaar kan brengen, dan heb ik het naar m’n zin.
De jonge regisseuse die in de showroom van de plaatselijke
autodealer een voorstelling maakt met een bijrol voor de
blokfluitgroep van de plaatselijke muziekschool, zoiets.
Of de modeontwerper die in de bibliotheek een lezing komt
geven over internationaal ondernemen, voor de lokale
ZZP’ers. Daar hoort onvermijdelijk wat gezonde spanning
en irritatie bij - “Ze denkt toch niet dat die acteurs over die
auto’s mogen lopen?!”- , maar als het eindresultaat er is,
dan is het feest. Wauw!
De grootste fout die je dan kunt maken is het succes naar
je toe willen trekken. Niet doen! Nooit zeggen: “dat kwam
door mij, want ik kende iedereen en ik heb ze bij elkaar
gezet.” Dat dénk je alleen stiekem, eventjes…

in de praktijk

tekst: Iris van den Boezem

reportage

leven zonder
netwerken:
wat levert
het op?
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Stel nou dat je het beu bent om altijd deel uit te maken van een groter geheel.
Stel dat je gewoon op jezelf wilt zijn, autonoom en onafhankelijk. Kan dat wel, nu vrijwel
iedereen altijd en overal ‘connected’ is?

Verkoop je huis in Nederland, zeg je goedbetaalde baan op en
wuif je zorgvuldig opgebouwde professionele netwerk gedag
om een bed-and-breakfast te starten in een rustig bergdorp in
Frankrijk. Of past het wonen en werken in een stil middeleeuws
kasteel misschien beter bij je? Het klinkt extreem, maar het lijkt
of mensen er vaker voor kiezen om zich terug te trekken uit de
drukke samenleving. Kijk maar naar een televisieprogramma
zoals ‘Ik vertrek’.

RUST
Als je dag en nacht woont en werkt in een kasteel dan ben
jeécht op jezelf aangewezen. Samen met zijn vrouw woont
Tim Schrijver op Slot Loevestein. Sinds april 2014 is hij
beheerder van het kasteel, en organiseert hij er workshops en
evenementen. Voor noodgevallen in en om het terrein is hij
dag en nacht op het kasteel beschikbaar. “Ik vind het
beheerderschap heerlijk.

Of in de krant: de nieuwe schaapsherder-opleiding in Velp
zat binnen no time vol, en Slot Loevenstein ontving maar
liefst 1300 cv’s als reactie op de vacature voor een nieuwe
beheerder. Is hier sprake van een tegentrend bij de
netwerksamenleving, of is er iets anders aan de hand?

Als ik ‘s morgens wakker word en ik loop met de hond langs
de rivier, dan begint de dag meteen al zo mooi. Ik zie de wilde
runderen en de wilde paarden. Ik zie de zon opkomen, ik zie de
mistbanken en ik zie de boten langskomen. En ‘s avonds maak
ik weer zo’n grote ronde. Door te leven in de natuur krijg je een
soort rust over je heen, en dat is heel fijn.”

Ik had een leuke baan hoor,
maar ik zag mezelf dat gewoon
niet nog twintig jaar doen...
27

Als de kasteelbezoekers na sluitingstijd weg zijn, blijven Tim
en zijn vrouw alleen op het terrein. De dichtstbijzijnde
buren wonen vijf kilometer verderop. Maar omdat hij dagelijks
samenwerkt met collega’s en bezoekers, ziet Tim het wonen
en werken op Loevestein helemaal niet als een afscheid van de
samenleving. ”Soms missen we de reuring en het gemak van
de stad wel. Maar aan de andere kant: we plannen afspraken
met bijvoorbeeld vrienden - door de afstand - nu veel bewuster.
Gaan we een dagje naar Antwerpen, dan maken we er meteen
een weekendje van. Als we afspraken hebben, dan proberen we
er nog meer dan voorheen echt iets bijzonders van te maken.”
ZELF BEREIKT!
Kees Kromhout is al zestien jaar schaapsherder. Voordat hij
herder werd, werkte hij in de PR en voorlichting bij een bedrijf
in de voedselindustrie. “Ik had een leuke baan hoor, maar ik
zag mezelf dat gewoon niet nog twintig jaar doen”. Hij besloot
ermee te stoppen, om zich fulltime op het herderschap te
kunnen richten. Het is hard werken. Het romantische beeld van
de herder die in de zon over de hei struint is maar een klein deel
van het verhaal. Kees is altijd beschikbaar voor zijn kudde.
En zo komt het dat hij – bijvoorbeeld in lammertijd – dikwijls
midden in de nacht in de stal staat. Toch zou hij voor geen goud
terug willen naar het regelmatige leven dat hij had toen hij nog
in de voedselindustrie werkte. “Mijn werk als herder heeft me
veel vrijheid gebracht.

Als ik nu ergens ben, dan laat ik een heel tastbaar spoor achter.
Ik zie de hei veranderen, omdat ik ermee bezig ben die beter
te maken. Dat is heel bevredigend. Ik zit niet meer in een hele
grote molen waarin iets gebeurt, en waarvan je weet dat jij er
ook wat aan gedaan hebt. Ik lever echt iets dat ik helemaal zelf
heb bereikt. Dat is veel directer en tastbaarder.”
NIEUWE VORMEN VAN ZINGEVING
Volgens Robbert van Bruggen is er geen sprake van een trend
waarbij mensen letterlijk weg willen van de samenleving.
Van Bruggen is begeleidingskundige, consultant, coach,
onderzoeker en begeleider van stilte-retraites bij
‘ineenhutjeopdehei’. “Bij de mensen die ik begeleid gaat het
veeleer om een behoefte aan zingeving. Voorbij de maalstroom
van het alledaagse handelen, dat voor een groot deel bepaald
wordt door systemen, functieprofielen, rollen en plichten.”
Waar voorheen
religie een rol speelde, zoeken mensen nu naar nieuwe vormen
van zingeving. Stilte-retraites en mindfullness zijn voorbeelden
daarvan. “Mensen hebben er genoeg van om zich te laten
reduceren tot functioneel onderdeel van een systeem.
Dat doet vooral een appèl op rationaliteit en minder op de
wijsheid van je hart. Het is niet voor niets dat er het afgelopen
decennium zoveel ZZP’ers zijn gestart. Individuen die zich niet
langer willen laten beperken door systemen, maar die vanuit
vrijheid willen werken. De tragiek is natuurlijk dat ze zich vaak
laten inhuren voor (tijdelijke) lege plekken binnen dezelfde
systemen.”

reportage

“Ima
gi
na
tion”
is the only weapon

beeldverhaal

fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland

in the war

against reality.
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tekst: Jacques Malschaert

Jacques Malschaert is directeur van Bibliotheekservice Fryslân

Als klein manneke logeerde ik eens bij mijn
opa en oma. Ze woonden aan de kust in België.
Op een dag hebben we gedrieën de hele dag voor
het raam gezeten, kijkend naar wat
er op zee gebeurde.
Heel weinig.

visie

30

visie
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Ik leef in de wolken,

als ik maar
verbinding heb.

Hoe komt wie vliegt

En wie
niet vliegt

ooit tot bedaren

invoeren, maar het gedachtegoed en de resultaten van deze
revolutionaire concepten spreken me wel aan. Het betreft
een heel ver doorgevoerde manier van Rijnlands denken,
een benadering die we in minder scherpe vorm binnen de
BSF geïntroduceerd hebben en waarvan ik de overtuiging
heb dat die het beste past in deze tijd. Het past niet meer
om vanuit een strakke aansturing professionals op te dragen
wat er moet gebeuren en hoe zij hun werk moeten doen.

Dromen is natuurlijk heel belangrijk, over nieuwe kansen,
nieuwe werelden. Het levert op zijn minst spannende
verhalen op en soms succes. Het is de uitdaging om op een zeker moment - je dromen om te zetten in
gedachten, ideeën, plannen en producten. Ieder zijn
kwaliteiten, denk ik dan, laat de dromers dromen en
af en toe wakker worden waarna het tweede deel van
de titel van dit stuk in beeld komt.
Een dromer, optimist, bedenker komt niet veel verder zonder
een doener. Om in een organisatie of ergens anders tot iets
moois te komen zijn vervolgstappen nodig en verschillende
kwaliteiten, die meestal niet in één persoon verenigd zijn.
Dus je moet verbinding zoeken met anderen, ook met andere
organisaties.

In het Baskische stadje Mondragón werkt het overgrote
deel van de bevolking in coöperaties. Elke werknemer is
er mede-eigenaar en men beslist samen welke keuzes het
bedrijf moet maken. Mondragón maakt hoogtechnologische
producten en is uitgegroeid tot een multinational met
vestigingen over de hele wereld.

Een organisatie on the move
visie

Kort voor mijn aanstelling in 2011 nam de provincie
Friesland het besluit om de provinciale subsidie drastisch
te verminderen (25% in drie jaar) en om bibliotheken en
andere klanten te laten betalen voor een aantal nietprovinciale taken. Ook het bestuursmodel onderging een
drastische verandering. Voorheen werkten we met een
coöperatiemodel, met een stichtingsbestuur bestaande
uit de directeuren van bibliotheken. Dat moest worden
omgevormd richting een Raad van Toezichtmodel.
Dit alles in een tijdsgewricht waarbij ook de
bibliotheken in Friesland geconfronteerd werden
met vergaande bezuinigingsopdrachten. Kortom,
werk aan de winkel!
Na een organisatiebrede discussie kwamen we tot de
conclusie dat de kern en de legitimiteit van ons bestaan nog
steeds ligt in de opdracht van de Provincie. Een opdracht
meegegeven vanuit een wettelijk kader om op provinciale
schaal ondersteuning te leveren aan het netwerk van Friese
bibliotheken. Daarnaast stelden we vast dat we te kwetsbaar
waren geworden om alleen hiervan uit te gaan. Vandaar dat
we op zoek zijn gegaan naar partners en klanten buiten de
reguliere bibliotheekomgeving.

Ruimte voor professionals
Een andere vertaalslag betrof de manier waarop onze
organisatie zelf in de wereld diende te staan. Vanuit welke
bedrijfsvorm en bedrijfscultuur gaan we werken? Nu wil ik
niet direct de coöperatiegedachte van het activistische dorp
Mondragon in het Baskenland of het Braziliaanse Semco

ooit van zijn plaats
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Semco is in Brazilië het meest geliefde bedrijf om voor te
werken: zonder vaste werktijden en andere verplichtingen,
zoals bedrijfskleding. Velen bepalen zelf hoeveel ze
verdienen, werknemers kiezen en beoordelen zelf hun baas,
financiële informatie is beschikbaar voor iedereen - en er
wordt winst gemaakt, veel winst. Werken in Semco-stijl
betekent een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende
en in alle opzichten lonende manier van werken.
In de Rijnlandse werkelijkheid is de mens belangrijker dan
het systeem. De organisatie is slechts hulpmiddel om iets
te bereiken, geen doel.

Onze uitgangspunten:
Vernieuwen doe je niet in je eentje.
Vernieuwing komt vaak uit onverwachte hoek. Daarnaast
heb je maatjes nodig die kritische vragen durven te stellen.
En heel praktisch: innovatie kost vaak geld, geld dat je niet
op de plank hebt liggen.
Durven falen is een kunst
Risico’s nemen betekent op je gezicht gaan, opstaan
en wéér op je gezicht gaan. Durven falen hoort bij het
ondernemerschap.
“Pessimists are usually right and optimists are usually
wrong but all the great changes have been accomplished
by optimists.” Een uitspraak van journalist en schrijver
Thomas Friedman. Ga uit van de gedachte dat je werk
ertoe doet, hetzij dat je er geld mee verdient, hetzij dat het
maatschappelijk relevant is en dat het publieke geld
verantwoord wordt besteed.

Deel je kennis en ervaringen
Delen en open source zijn belangrijke voorwaarden
voor de nieuwe organisatie. Naar het voorbeeld van de
makersbeweging: Charles Leadbeater plaatste de eerste
versies van zijn boek ‘We Think’ online met het verzoek er
inhoudelijk op te reageren. Zo kon hij alle tips en reacties
verwerken in de eerste druk.

Ken je sociale domein
Bouw op je partners in het sociale domein. De BSF werkt
inmiddels samen met instellingen als het Fries Sociaal
Planbureau, Wellzo voor vrijwilligers- en jongerenwerk, en
Stichting Dwarpswurk voor leefbaarheid op het platteland.
We bouwen de BSF verder uit als shared service centre, in
eerste instantie voor de Friese culturele en sociale sector,
in tweede instantie in samenwerking met noordelijke
partners in naburige regio’s.
Voor de goede verstaander, wees er van overtuigd dat
dit geen soft verhaal is van een verdwaalde dagdromer.
Het proces dat we vier jaar geleden met de BSF zijn
ingegaan heeft ons geen windeieren gelegd. Binnen enkele
jaren hebben we ons weten te positioneren als een
betrouwbare en innovatieve partner in Friesland en ver
daarbuiten.
Jaren geleden las ik een gedicht van Jan Emmens, gewoon
een gedicht over een vogel. Het bevat de volgende regels
die ik sinds die tijd bij me draag:
Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren
En wie niet vliegt ooit van zijn plaats

visie

“How she
would keep,
through
all her riper
years, the simple
fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland

beeldverhaal

and loving heart of her

”

childhood.
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“De kunst van het ‘maps’ maken is het creëren van een
context waarbinnen andere mensen kunnen denken.
Een gereedschapskist ontworpen voor het ontrafelen
van complexiteit.” Jeff Mohr, oprichter Kumu.

tekst: Rutger van den Assem, adviseur Cubiss en
Aldo de Moor, CommunitySense

Community mapping
Nu oude systemen niet in staat blijken om de complexe
uitdagingen van onze globaliserende wereld op te lossen,
nemen betrokken burgers de handschoen op. Op meerdere
plekken tegelijk ontstaan lokale alternatieven voor het falende
systeem. Om de beweging te versterken is een groepsgevoel
nodig, een besef van een gezamenlijke oorsprong en een
gezamenlijk doel. Dat is lastig wanneer activiteiten verspreid
plaatsvinden over vele locaties en online platforms. Hoe breng
je het netwerk dan bij elkaar en realiseer je daadwerkelijk
substantiële maatschappelijke impact? Dat is alleen mogelijk
als de verschillende leden van het netwerk zich bewust worden
van elkaar en van hun omgeving, als ze zichzelf gaan zien als
onderdeel van een groter geheel, samen een community gaan
vormen.
Community mapping helpt bij die bewustwording. Door de
community uit te tekenen als op een plattegrond, wordt het
grotere plaatje zichtbaar. Dat is precies wat Kumu doet.
tools
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Kumu
Kumu (kumu.io) is een dynamische tool die het grotere veld
van betrokkenen, activiteiten, resultaten en verbindingen in
een netwerk in kaart brengt. Het zien van de groeiende
verbindingen motiveert de leden om zich in te zetten voor
het grotere doel. Maar Kumu is méér dan een stukje slimme
software. Het is een manier van denken. Met een eigen
Manifest waaruit de wens spreekt om de wereld te
veranderen van onderop. Een kenmerkende uitspraak zoals
‘we are all responsible’ geeft ook aan dat lokaal doen en globaal
denken elkaar kunnen versterken waardoor er werkelijk grote
veranderingen tot stand kunnen komen.
Lokale initiatieven lijken vaak los van elkaar te werken en te pionieren, maar door ze te verbinden ontstaat het beeld van een
bredere beweging van mensen en organisaties met
dezelfde interesses.

Lokale gemeenschappen of communities hebben een enorme potentie om zaken
van onderop te veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van stadslandbouw, duurzame
energie of taalnetwerken. Toch hebben deze initiatieven vaak niet de grootschalige
impact die we verwachten. Goedwillende mensen zetten zich op allerlei manieren in
en vaak wordt er door overheden en anderen in projecten geïnvesteerd.
Maar als het niet ontbreekt aan passie, expertise en investeringsbereidheid,
wat is dan het ontbrekende puzzelstukje?

Aldo de Moor, oprichter en eigenaar van CommunitySense,
experimenteerde met Kumu om te rapporteren over de
ontwikkeling van De Stadse Boeren Community in Tilburg,
een project dat mede mogelijk gemaakt is door een subsidie
van de Provincie Noord-Brabant.

Stadse Boeren
De Stadse Boeren Community heeft als doel om bottom-up
een groter effect van de stadslandbouw op de economie en de
maatschappij te sorteren. Stadslandbouw is een relatief nieuwe
ontwikkeling met vele initiatieven; een educatieve impuls,
gezond eten, meer buiten spelen of bewuster omgaan met
onze lokale omgeving. Het zijn vaak kleine en lokale
initiatieven, maar met de behoefte om te groeien en met
elkaar verbonden te zijn.
In een aantal sessies met de stadslandbouwers is een kaart
van de community ingevuld en verder gegroeid. Vaak waren
betrokkenen zich helemaal niet bewust van het grote netwerk
waarin ze acteerden. Door het grotere plaatje letterlijk voor zich
te zien, wisten leden elkaar makkelijker te vinden om kennis en
ervaringen uit te wisselen. Gaandeweg raakten steeds meer
schakels in het netwerk met elkaar verbonden. Interessant om
te zien hoe leden die zich aanvankelijk aan de randen van de
map bevonden daarop reageerden en initiatieven namen om
de map te verrijken waardoor ze opschoven naar het centrum.
Juist in netwerkprojecten kan het een worsteling zijn om de
opbrengsten op een juiste manier voor het voetlicht te brengen.
Vooral wanneer de subsidiegever afrekent op concreet
opgeleverde producten. Een community gaat niet over
aantallen opgeleverde producten maar over connecties.
Een tool als Kumu maakt juist de groei van het sociaal kapitaal
inzichtelijk: hoe met de subsidie een duurzaam netwerk is
gebouwd van verbindingen tussen stadslandbouwers en andere
initiatieven in Noord-Brabant. Met als extra opbrengst dat de
activiteiten letterlijk in kaart zijn gebracht en er ook na de
subsidieperiode nog op voortgebouwd kan worden.
Dit artikel is een bewerking van het interview van Jeff Mohr
(co-founder & CEO of Kumu) met Aldo de Moor. Het hele
interview kun je terugluisteren via de podcast op:
www.bit.ly/1OI9PeK.

Mogelijkheden van Kumu:
• De groei en ontwikkeling van het netwerk over de tijd volgen;
• Inzoomen op activiteiten, organisaties, evenementen
of personen;
• Inzicht in de positie van personen, hun onderlinge
verbondenheid en wie er brugfuncties vertolken voor
bijvoorbeeld het delen van informatie;
• Identificeren van kwetsbare plekken in je netwerk.

tools

tegenlicht > column

Joost Steins Bisschop is
senior consultant en partner
bij Jungle Minds.
Hij was 15 jaar columnist

In Voor altijd voor het laatst schrijft Tjitske Jansen mooie gedachten over de opgroeiende vrouw
Tjitske. Een van de verhalen gaat over een schrijfcursus die ze volgt, in Maastricht. Acht lessen,
om de twee weken. Ze liftte erheen, vanuit Arnhem, en ging met de trein terug. Ze krijgt het
advies haar werk naar een uitgever te sturen. Die antwoordt per brief: ‘U kunt schrijven, dat is
duidelijk.’ Dan komen de bezwaren. De uitgever vindt het nog te veel los zand. Tjitske schrijft een
brief terug. ‘Wat is er mis met los zand?’ vraagt ze zich af.

bij Het Financieele Dagblad.
De columns werden

Haar debuutbundel Het moest maar eens gaan sneeuwen, uit 2003, werd lovend ontvangen.
Er werden meer dan 15.000 exemplaren van verkocht.

overgenomen door
Frankwatching, waar Joost
nu nog regelmatig voor
schrijft. Deze column

Ander voorbeeld: in NRC Weekend stond begin augustus een portret van singer-songwriter
Anna Rune. De jonge zangeres had vorig jaar een paar nummers geschreven en deze aangeboden
aan een platenmaatschappij. ‘Er zit niet genoeg samenhang in je muziek’, luidde het commentaar.
Weer een gevalletje los zand dus. In mei dit jaar won Anna de wedstrijd in het tv-programma
De Beste Singer-Songwriter, van BNN-Vara.

verscheen 22 augustus 2015
in Het Financieele Dagblad.

column
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Los zand. Niks is mooier dan los zand. In zand zit het element silicium. Zonder silicium geen chips
of halfgeleiders, zonder chips had de wereld er heel anders uitgezien. De vallei waar het allemaal
begint, heet niet voor niets Silicon Valley. Er is akoestisch zand, zand dat kan zingen, brullen en
blaffen. Een korrel zand wordt oud, kan duizenden kilometers reizen. Zand kan vliegen,
zwemmen, rollen, rusten. Zand is overal, een korrel kan grof zijn, een korrel kan fijn zijn.

column
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Een opmerking als ‘Het is nog te veel los zand’ is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.
Het betekent immers dat je nog de vrijheid hebt om combinaties te maken die je zou willen
maken. Om elementen bij elkaar te brengen die bij elkaar passen. Nu. Morgen kan het anders zijn.
Ook goed, dan maken we morgen iets anders.
Hoe deelbaarder de grondstof, des te rijker de mogelijkheid om te maken wat je wilt maken.
Stel, je hebt een grote gedachte. Dan is het goed om deze grote gedachte om te vormen tot een
verzameling van kleine gedachten. Welke logische stappen had je nodig om tot de grote gedachte
te komen?
En dan, mocht er iets veranderen in de wereld — en er verandert steeds meer steeds sneller in
de wereld —, dan heb je de vrijheid om een van je kleine gedachten te toetsen, desnoods bij te
schaven, desnoods niet te gebruiken, zodat je je grote gedachte opnieuw kunt vormen. Met de
wetenschap dat de veranderingen in deze tijd elkaar veel sneller opvolgen is het dus aan te
bevelen om veel met los zand te werken. De opmerking ‘Het is los zand’ suggereert het
ontbreken van samenhang. Maar dat is het ’m nu juist. Samenhang vandaag is iets geheel anders
dan samenhang morgen. Een klant is zo vluchtig als een korrel. Daarom kun je er beter voor
zorgen dat je los zand in je reactie-lade hebt liggen, in plaats van grote voorgebakken keien.
Daarom is Voor altijd voor het laatst van Tjitske Jansen zo mooi. Omdat het vol zit met los zand en
alle ruimte geeft om er duinen, verstuivingen, zandgolven of golfribbels van te maken.

fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland

“ Flamingoes
And the moral
of that is
beeldverhaal

and mustard

’Birds of a feather
flock together.'”

both bite.”
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REISVERSLAG

EEN OMWEG WAARD,
INSPIRATIE UIT EUROPA
Toulouse: New Horizons
in Cité de l'Espace

tekst

EDWIN VAN DE VELDE / LAURENS GOUDRIAAN

TACTISCH EN STRATEGISCH

Amsterdam
Marseille

De meeste netwerken hebben als basis een ambitie en
visie voor het netwerk, die de deelnemers met elkaar delen.
De verbinding tussen de mensen en organisaties in het
netwerk kan op verschillende niveaus plaatshebben.

Toulouse

COWBIRD: GEEF TEGENGELUID EEN STEM

Berlijn

Barcelona

reportage

Marseille: Musée
des Civilisations de
l’Europe et de
la Méditerranée

Wat maakt van een netwerkorganisatie een succesverhaal?
Een reis door Europa levert voorbeelden uit de wereld van
muziekfestivals, musea en platforms. Lees over het opbouwen
en in stand houden van netwerken, het zoeken naar nieuwe
partners en verrassende invalshoeken, en de prikkelende
invulling van de rol van programmamaker.
Een omweg waard?

Edwin van de Velde en Laurens Goudriaan maakten
een reis langs organisaties in Europa om inspiratie te
verzamelen voor de bibliotheek van de toekomst binnen
het project Out-of-the-Bieb in opdracht van de bibliotheken
Midden-Brabant en ’s Hertogenbosch. Hun inzichten en
beelden maken nu deel uit van een reizende expositie.
Meer over de reis is te lezen in de publicatie van
Out-of-the-Bieb en op www.outofthebieb.nl
Edwin van de Velde is bedrijfskundige en interieurarchitect
bij Siebold Nijenhuis Architect. Laurens Goudriaan is
onderzoeker en informatiemanager bij Probiblio.
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Zo is digitaal platform Cowbird ontstaan uit de vriend
schappelijke contacten van oprichter Jonathan Harris.
Ten tijde van Occupy Wallstreet in 2011 bracht de diep
gevoelde behoefte aan een tegengeluid Harris ertoe om
een platform op te zetten voor het delen van persoonlijke
verhalen, gedichten en foto’s . Een plek voor verdieping,
tijdloosheid, creatie en zelfreflectie. Daarmee biedt Cowbird
een alternatief tegen de vervlakking, vervangbaarheid en
zelfpromotie waar het web van overloopt.
De website van Cowbird heeft een weinig spectaculaire
lay-out: zonder advertenties, zonder opdringerige posts aan
deelnemers. Dat is een bewuste keuze, want zo gaat alle
aandacht naar de verhalen. Tegelijkertijd is het lastig om
op deze manier blijvende betrokkenheid te creëren.
Aanvankelijk was Cowbird 100% digitaal maar uiteindelijk
is ook gezocht naar andere verhalenvertellers, naar mensen
die niet de middelen of de kunde hebben om hun verhaal te
posten. Cowbird geeft hen letterlijk een stem.
Harris zette zijn persoonlijke netwerk met mediabedrijven
succesvol in voor zijn projecten, waardoor bijvoorbeeld de
samenwerking met radiostation NPR kon ontstaan. Maar een
organisatie die té veel leunt op de persoonlijke contacten
van een medewerker loopt een groot risico. Gaat de
medewerker weg, dan is het netwerk verloren. Het is de
kunst om persoonlijke contacten te institutionaliseren en
operationele samenwerking om te zetten naar strategisch
partnerschap.

TOULOUSE: RUIMTE BIEDEN AAN
MEDIAPARTNERS
Een goed voorbeeld van strategische samenwerking is
het verhaal van Cité de l’Espace, een omvangrijk park rond
ruimte en ruimtevaart. Om een relevante positie in deze
industrie te krijgen zocht het park bewust naar samen
werking met de media. Hoofd onderwijs en wetenschap

Christophe Chaffardon vertelt dat ze zochten naar een
duurzaam en wijd vertakt medianetwerk om een relevante
positie in de ruimtevaart te krijgen. Toen in juli 2015
NASA-ruimtevaartuig New Horizons vlak langs Pluto vloog,
heeft de organisatie dit nieuwsfeit aangegrepen om Cité
de l’Espace duidelijker te positioneren. Ze nodigden de
schrijvende pers en de omroepen uit om op het park verslag
te doen van de Pluto-verkenning. Daartoe investeerden ze
fors in goed geoutilleerde werkplekken en moderne
ICT-faciliteiten zodat de pers haar werk professioneel
kan uitvoeren. Door deze succesvolle ervaring zijn ze
inmiddels een belangrijke spil in het medianetwerk.
De pers benadert hen actief en mediapartners komen naar
het park voor live uitzendingen. Dit brengt Cité de l’Espace
veel positieve PR en daarmee meer bezoekers. De volgende
stap is het verkleinen van de afhankelijkheid van externe
nieuwsfeiten, door zelf het nieuws te creëren.

EEN OPEN HOUDING
Passie is waarschijnlijk het meest gehoorde woord tijdens
de inspiratiereis. Daarbij helpt een open houding om kennis
en successen te delen, om niet krampachtig het eigen
belang voorop te stellen. Dan is het fijn wanneer de
organisatie de waardering geeft die mensen met deze
houding verdienen. Ouderwetse afrekenmechanismen
passen niet. De openheid om andere partijen op te zoeken
en een deel van het succes te laten claimen is kenmerkend
voor echte netwerkorganisaties.

MARSEILLE: DE OPEN HOUDING
VAN EEN QUASI START-UP
In het Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) in Marseille wordt de geschiedenis
van de beschavingen rond de Middellandse Zee verteld.
In 2013 verhuisde dit volkenkundig museum van Parijs naar
Marseille, een gewaagde stap die het museum de kans
gaf om een frisse start te maken met veelal nieuwe,
jonge medewerkers op verantwoordelijke posten.
Hoofd Internationale Relaties Mikaël Mohamed vertelt dat
al die veranderingen binnen een korte periode een enorme
snelheid van handelen vergden. Met het nieuwe personeel
ontstond al snel de sfeer van een start-up. Niet eindeloos
analyseren maar volop ruimte voor het experiment, en
zoeken naar slagvaardigheid door slimme samenwerking.

reportage

Amsterdam: Allard
Pierson Museum pop-up
Barcelona: verbouwde
markt Santa Catarina

Berlijn: zicht vanaf
An der Michaelbrücke
op Holzmarkt

reportage

MuCEM is een museum dat vragen stelt. Ze willen de
ontmoeting tussen zoveel mogelijk mensen faciliteren
en het gesprek aangaan over religies in de breedste zin van
het woord, en zoeken actief naar partners met wie ze een
rijk programma kunnen aanbieden, náást de exposities.
Het bieden van een vol programma van debatten, films,
festivals en voordrachten lukt niet zonder de hulp van
vele partners in de stad. Zo benut men elkaars kennis en
ervaringen om een breder publiek te kunnen bedienen.
Niet voor niets is MuCEM verkozen tot Europees Museum
2015. Het museum is geprezen voor het aantrekken van een
breed publiek met een indrukwekkend educatief programma,
debatten met kunstenaars en schrijvers, seminars, festivals
en concerten. MuCEM heeft een grote zichtbaarheid, en niet
alleen door het bijzondere gebouw pal aan de Middellandse
Zee. De mooie vormgeving van exposities in het museum
én de vele activiteiten daarbuiten dragen aan die
zichtbaarheid bij.

AMBITIE EN VISIE
Visie en ambitie krijgen soms pas na verloop van tijd
volledig vorm en zijn ook pas na een periode van
ontwikkeling expliciet te benoemen. Juist daarom is
‘gewoon een start maken’ te verkiezen boven gedetailleerde
uitwerkingen. Duidelijkheid over de gekozen richting
ontstaat vaak gaandeweg, als resultaat van het proces
van samen werken in en aan het netwerk.

BARCELONA: MARKTEN ALS HET SOCIALE
WEEFSEL VAN DE STAD
Dat geldt zéker voor een complex netwerk zoals de
overdekte markten in Barcelona. Verspreid door de stad
liggen meer dan veertig overdekte voedselmarkten binnen
handbereik van de inwoners. De markten zijn verzameld
onder de paraplu van de gemeentelijke dienst Institut
Municipal de Mercats Barcelona (IMMB).

Stalhouders, buurtgenoten, supermarkten en soms
kinderopvang en een bibliotheek zorgen samen voor de
dynamiek in het marktgebouw. De samenstelling is voor
elke markt anders en toch werken al deze ongelijksoortige
partijen aan een gezamenlijke ambitie, namelijk de
modernisering van de markt. Òscar Martín, Hoofd
Analyse en Strategie van het IMMB: ‘Onder regie van
het IMMB werken we aan het versterken van onze positie
en propositie, delen we kennis en middelen voor het
moderniseren van onze markten. We trekken samen op in de
politieke arena. Dat kan door de gedeelde visie op het belang
van de markt, als een wezenlijk onderdeel van levendige en
economisch gezonde gemeenschappen. Markten hebben
ook nu nog bestaansrecht, maar we moeten moderniseren
om dat bestaansrecht te behouden.’
Voor die broodnodige modernisering heeft de dienst
vanaf 1992 een aanpak ontwikkeld waarmee iedere markt
onderhanden wordt genomen. De huidige aanpak van het
IMMB verschilt zeer van die waarmee in 1992 is gestart.
Toch is de oorspronkelijke aanpak met al z’n tekortkomingen
en fouten niet minder belangrijk dan de huidige – bewezen
succesvolle – aanpak. ‘De huidige aanpak is het resultaat
van ruim twintig jaar ervaring. Een markt verbouw je ook
niet in een paar maanden tijd.’, aldus Martin. ‘Je moet
gewoon van start gaan, ook al is dat met beperkte kennis.
Nieuwe inzichten dienen zich aan door de aanpak te testen
in de weerbarstige praktijk.’
Dat er nu zowel een supermarkt als een dagverse
openmarkt onderdeel zijn van een multifunctionele
accommodatie is bijzonder. ‘Juist het binnenbrengen van
de concurrent, de supermarkt, draagt bij aan de netwerk
gedachte. Diversiteit maakt een netwerk sterker, mits de
neuzen dezelfde kant op staan. Samen werken aan een
gedeelde ambitie, vanuit een heldere visie die door iedereen
omarmd wordt. In het voorbeeld van Barcelona heeft iedere
partij een ander belang: klanten willen verse producten

voor een goede prijs, marktkooplui willen in hun
levensonderhoud voorzien, een supermarkt zoekt
een gunstige locatie en de gemeente heeft vooral oog
voor economische en sociale belangen. En alle partijen zijn
gebaat bij een levendige markt.
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HOLZMARKT: KLEIN BEGINNEN,
GROOTS DROMEN
Een lange adem, gedeelde visie en ambitie, succesfactoren
die ook benoemd worden door Christian Grauvogel.
Grauvogel is bestuurslid van een van de opdrachtgevende
stichtingen voor Holzmarkt, centraal gelegen in Berlijn.
Holzmarkt ontwikkelt een braakliggend terrein aan de rivier
de Spree tot een levendige buurt. Het belang van de lange
adem is door Grauvogel en andere initiatiefnemers al vroeg
onderkend. Het was zelfs een van de belangrijkste
redenen om de financiering van de grond voor het project en
de bijbehorende pacht voor 75 jaar vast te leggen. Tegelijk
vervullen met name de bestuursleden hun functie maar voor
enkele jaren, en is iedereen zich er dus van bewust te handelen vanuit hetzelfde perspectief: hun eigen betrokkenheid
en rol staan ten dienste van het grotere geheel.
Holzmarkt wordt uitgebreid met werkplaatsen, restaurant,
hotel, sauna, club, kinderopvang, wandelpromenade, park
en studio’s. Organisaties, besturen en vrijwilligersgroepen
opgericht om de 18.000 m2 land in te richten. Met kleine
stapjes blijft Holzmarkt zichtbaar en relevant voor
bewoners, politici en financiers, maar altijd binnen het
grotere plan. Zo is het park begonnen met planten en bomen
die buurtbewoners doneerden en is restaurant FAME gestart
om ervaring op te doen met organisatie en financiële
middelen te genereren.

DE WERELD DRAAIT DOOR: GEPASSIONEERD
NIEUWE WEGEN BLIJVEN BEWANDELEN
In een netwerk van programmamakers spelen hele andere
belangen, en ook hier is een gezamenlijke visie cruciaal.

De Wereld Draait Door, tien jaar terug begonnen als live
talkshow op televisie, biedt nu een scala aan activiteiten,
uitwaaierend van popconcert tot live college, van zomer
festival tot pop-up museum. Deze diversiteit kan alleen
maar succesvol zijn als er een sterk merk achter schuilgaat.
Door de jaren heen heeft De Wereld Draait Door een enorme
variatie weten op te bouwen. Van Lucky TV en De TV Draait
Door tot de huisdichter. De vernieuwing zit niet alleen in
de programmaonderdelen, maar ook in de spin-offs die
De Wereld Draait Door buiten de uitzendingen om
georganiseerd heeft: De Wereld Draait Buiten (een
eendaags festival), live colleges met DWDD University, een
Summerschool waarin bekende experts een lezing geven.
De basis ligt in een netwerk van partners. Zo wordt het
Pop-up museum voor de tweede keer tijdelijk gevestigd
in het Allard Pierson museum. 'Het pop-up museum
is het resultaat van een samenwerking met bekende
gast-curatoren en een reeks musea. Uit de depots
van die musea stellen de curatoren hun deel in de expositie
van het Pop-up museum samen.
Hoewel men met veel partijen samenwerkt, houdt de
redactie de regie. De redactie kiest onderwerpen op basis
van eigen mening, interesse en inschatting, niet omdat het
publiek erom vraagt. Moeilijke onderwerpen worden daarbij
niet geschuwd.

PASSIE EN AMBITIE
In al deze voorbeelden strijden passie en ambitie om
voorrang, al gaat het in wezen om dezelfde kern: de
menselijke factor. Samenwerking is een proces waarin
gaandeweg pas duidelijkheid ontstaat over de richting.
De betrokkenheid en bevlogenheid van de mensen die het
netwerk maken is de succesfactor. De reis langs nationale
en internationale voorbeelden heeft geleerd dat netwerken
zich ontwikkelen over de tijd heen, en dat vraagt om een
lange adem en vooral om visie.

reportage

IN DE PRAKTIJK
Voor Brabant heeft de open groep Brabantse Netwerk
bibliotheek de functie overgenomen van de website
www.bnbibliotheek.nl die medio 2015 opgeheven is.
Deze groep heeft momenteel 617 deelnemers. Als moderator
deel ik hier belangrijke zaken uit het land, publiceer ik
projectupdates en er wordt ook actief bijgedragen door
andere deelnemers. Deze groep fungeert als een portal
voor de Brabantse bibliotheekmedewerkers en staat in
de top 10 van meest gebruikte groepen in 2015.
In aanloop naar de Hack-a-LOD 2015, die georganiseerd
werd door Cubiss en de Koninklijke Bibliotheek, werd een
besloten groep in het leven geroepen voor de onderlinge
communicatie en om samen te werken aan documenten.
Ook enkele externe partijen namen deel aan deze groep.
Deze groep werd zeer intensief gebruikt in de
voorbereiding van dit evenement. Alle deelnemers
waren hierin actief met plaatsen en reageren en
het samenwerken. Dit werd als positief ervaren.
Bibliotheek De Meierij gebruikt een besloten groep als
intranet voor de organisatie. De groep wordt actief gebruikt:
Deelnemers plaatsen er berichten over allerhande werk
gerelateerde zaken, zoals activiteiten en projecten, er wordt
managementinformatie gedeeld en er is ook plaats voor
persoonlijke zaken. Doordat deelnemers hierdoor al op
biebtobieb zijn is de kans groot dat ze ook in aanraking
komen met het nieuws uit andere groepen.

ONLINE KENNISDELEN IN DE BIBLIOTHEEKBRANCHE

kennisdeling

Bij de start van het digitaal
kennis- en innovatieplatform voor de
bibliotheeksector ‘biebtobieb’ begin
2013 zeiden we het al: het draait om
de mensen, niet om het systeem.
Het bouwen van een technische
omgeving is één ding. Maar hoe zorg
je vervolgens dat het gaat léven?
tekst: Denise van de Pas
Redacteur en Moderator biebtobieb
Brabantse Netwerkbibliotheek

En daar kom ik om de hoek kijken. Als moderator,
afgevaardigd uit Noord-Brabant, ben ik actief aanwezig op
het platform. Een moderator jaagt aan, enthousiasmeert,
verbindt, tilt op, rondt af, redigeert en waardeert. Ik fungeer
als een spin in het web, ben op de hoogte van wat er speelt
en help deelnemers op weg. In de praktijk betekent dit dat ik
berichten plaats over nieuws uit het netwerk, berichten deel
- bijvoorbeeld over landelijke ontwikkelingen -, deelnemers
attendeer op voor hen interessante content, deelnemers
verzoek hun kennis te delen, deelnemers help met vragen
over de functionaliteiten van biebtobieb, reageer op
berichten, berichten waardeer, deelnemers verzoek hun
profiel te vullen en groepsbeheerders adviseer over de
verschillende manieren om met groepen om te gaan.
‘Een netwerk ontstaat bottom-up’
Of ik de deelnemers dan bij het handje moet nemen?
Nou, juist niet eigenlijk. Ik faciliteer, maar de deelnemers
maken zélf het platform. Binnen Brabant was de afspraak
dat alle projecten biebtobieb gingen inzetten; met een
besloten groep voor onderling overleg en samenwerken en
met een open groep voor communicatie met de achterban.
Dat dit van ‘bovenaf’ werd opgelegd zorgde voor hakken in
het zand. Groepen werden wel aangemaakt, maar lang niet
allemaal actief gebruikt. De mensen die wel voortvarend aan
de gang gingen, werden teleurgesteld in het uitblijven van
reacties. Zij hadden het gevoel dat het erg bij zenden bleef
en vroegen zich af of mensen wel zagen wat er gebeurde.
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Gelukkig bleek uit de statistieken dat dit wel het geval is.
Bekend is dat op dergelijke platforms 70% van de deelnemers alleen komt halen (de ‘lurkers’), 20% af en toe
reageert of plaatst en 10% echt actief brengt.

Open de deuren
waar mogelijk
en hou het
alleen besloten
waar nodig
of gewenst
Als moderator heb ik biebtobieb ontzettend zien groeien:
wij zijn van pakweg 800 naar bijna 4000 deelnemers
gegaan en het aantal blijft stijgen. Het platform begon ooit
met voormalige gebruikers van het Gelderse Biebkracht
en de Brabantse online ‘projectruimte’. Dit was een
bewuste keuze, want we wilden gewoon beginnen en door
ontwikkelen op basis van gebruikerservaringen. Met de
wijsheid van nu misschien toch geen gelukkige keuze.
Er kwam veel kritiek dat alles achter een inlog zat en
daardoor van open kennisdeling geen sprake was.
Veel mensen kwamen een keer kijken, maakten een

account en haakten meteen weer af. Toen we later in de
doorontwikkeling wel voor een open voorkant zorgden,
was het lastig deze afhakers terug te winnen.
‘Niet alleen voor ‘de retail’, ook voor samenwerken en
netwerken geldt dat clicks ’n bricks elkaar versterken.’
Uit de werkpraktijk van de Brabantse Netwerkbibliotheek
wisten we het al: er gebeurt in een virtueel systeem niets
anders dan in de werkelijkheid. Als er geen drang tot
delen is tussen mensen, gebeurt er niets in het systeem.
De combinatie met fysieke bijeenkomsten is dan ook
succesvol gebleken. In de aanloop er naartoe, maar zeker
ook achteraf met het delen van presentaties en ervaringen.
Tijdens het Bibliotheekcongres in 2015 zetten we een
volgende stap door live te modereren op biebtobieb!

Actieve en succesvolle kennisdeling ontstaat niet vanzelf.
Mensen moeten het doen. Dat lukt pas als deelnemers het
delen van kennis als onderdeel van de dagelijkse werk
praktijk gaan beschouwen. Het helpt als organisaties dit
ook omarmen en als iedere provincie een moderator heeft.
Enthousiaste voorlopers kunnen anderen meenemen en
stimuleren tot actieve deelname aan biebtobieb. Want met
alle haken en ogen die, net als aan andere, ook aan dit
platform zitten, is het goed om één duidelijke brancheoverstijgende plek te hebben tegen versnippering en
voor kennisdeling en innovatie.

kennisdeling

fotografie: Christel Ooms
quote uit: Alice in Wonderland

beeldverhaal

“Would
you
tell me?”
said Alice,
a little timidly,
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			 “why you are
					painting those 		
								roses?”
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VIJF ERVARINGSDESKUNDIGEN OVER HUN BESTE EN
SLECHTSTE ERVARINGEN BIJ HET NETWERKEN.
Tekst: Nathan de Groot

Tim Kramer studeert Leisure Management aan
de NHTV in Breda. Hij heeft een passie voor
Wali Alizadah opende samen met zijn broer Ahmad
in 2010 een eigen restaurant: Sarban. Het eerste
Afghaanse restaurant van Zuid-Nederland is in
Tilburg uitgegroeid tot een begrip.
VALLEN EN OPSTAAN
“Toen ik naar Nederland kwam was ik veertien. In eerste
instantie kende ik hier niemand. Het voelde niet als beginnen
bij nul, maar eerder bij min twintig. Goodwill opbouwen kost
tijd en soms moet je wantrouwen overwinnen. Als je te
enthousiast bent, schrik je mensen af. Wat een gekke gast!
Dat komt ook door culturele verschillen. Wij wilden bij
voorbeeld de ambtenaren van het opvangcentrum bedanken
met een cadeau of etentje. Heel normaal voor ons. Maar het
werd niet meteen geaccepteerd, uit misplaatste angst voor
omkoperij en men was bang in het krijt te staan.”
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EEN GOED GEVOEL
“Nadat ik van het MBO was getrapt, wilde ik graag verder
studeren, maar ik had niet de juiste toelatingspapieren.
Iemand uit het onderwijs heeft me toen wegwijs gemaakt
en bij een school naar binnen geloodst. Puur uit sympathie.
Iemand helpen geeft een goed gevoel. Dat doen we ook in
ons restaurant, we vertellen altijd bij gasten aan tafel over
de gerechten die voor hen staan. In het begin vonden
mensen het vreemd – ‘ga je mee eten of zo?’ – nu is het
ritueel omarmd en wordt het erg op prijs gesteld.
Je moet soms durf en geduld hebben om door te zetten.”

Imagineering en schrijft een scriptie over
maatschappelijke initiatieven.
OVERVALLEN
“Ik heb geleerd van een tekort aan voorbereiding. Laatst was
ik aanwezig bij een evenement van BrabantKennis. Plotseling
werd mij gevraagd of ik mee wilde eten met de organisatie en
sprekers. Aan tafel zat ook een redacteur van de Volkskrant
die mij vragen begon te stellen. ‘Wat wil je met je studie?
Zijn daar banen in?’ Ik had geen waterdicht verhaal en vond
het lastig. Daarna heb ik mezelf voorgenomen om een
verhaal paraat te hebben, zodat er ook ruimte is voor
enthousiasme en passie. Goed leermoment dus.”
VOORKEUR VOOR TOEVAL
“Ik ben geen strategische netwerker, ik sta liever open voor
het toeval. Zo stelde mijn opdrachtgever me voor aan de
Commissaris van de Koning. We hadden een positief en open
gesprek over mijn stage bij de Gemeente Breda. Uiteindelijk
is hij ook bij de presentatie van mijn opdracht geweest.”

Frederiek Dijkstra werkt als adviseur vormgeving

NETWERKEN IS TEAMWORK
WAARBIJ JE RUGDEKKING EN
PARTNERS-IN-CRIME NODIG
HEBT. EINZELGÄNGER KOMEN
NIET VER.”

en architectuur bij bkkc. Ze is tevens coördinator
en programmeur bij het netwerk MozaïekBrabant.
SLECHTE INDRUK?
“Onlangs was ik met iemand aan het kletsen toen de ogen
van mijn gesprekspartner bleven steken op borsthoogte. Dat
praat een ineens een stuk lastiger! Wat ook wel eens gebeurt,
is dat de realiteit niet aansluit bij mijn verwachtingen. Bij een
netwerkevenement heb ik al een idee hoe het zou moeten
gaan. Als het dan helemaal anders loopt denk ik soms dat ik
het verpest heb. Na zo’n ‘blamage’ heb ik het wel eens
nagevraagd, maar die indruk had men dan niet van mij.
In mijn hoofd zat echter dat ik mezelf als professional wilde
neerzetten en dat dat niet gelukt was.”

interview

ZELFVERTROUWEN
“Ja, dat was tijdens het traject van MozaïekBrabant.
Bij veel evenementen deed ik het openingswoord en was ik
letterlijk het gezicht van het project. Toen ik ook belangrijke
bijeenkomsten mocht modereren heb ik me telkens goed
voorbereid, maar uiteindelijk deed ik steeds meer op gevoel.
Zo stelde ik een bekende gast een vraag en vervolgens
maakte zijn uitgebreide antwoord al mijn andere vragen
overbodig. De spreker merkte dat op, excuseerde zich en
adviseerde me de spreekkaartjes gewoon weg te leggen.
Dat ging verrassend goed en ik heb er achteraf ook
complimenten voor gekregen. Fijn om echt in gesprek te
gaan en om op je kennis te vertrouwen.”

Edwin Mermans is adviseur van de Provincie
Noord-Brabant. Hij werkt veel in internationaal
verband en organiseert Europese innovatieinterview

netwerken.
LEERZAAM
“Voor de provincie ben ik veel bezig met het bouwen van
communities met een gemeenschappelijke opgave, zoals
Smart Health Brabant. Vertrouwen is daarbij essentieel,
maar je gaat ook wel eens op je bek, zoals laatst in een
Europees netwerk met regionale clusters. Onderling was
er veel vertrouwen en de samenwerking was uitstekend.
De groep had echt lol samen. Het ging mis toen bleek dat een
nieuwe partner -die het vertrouwen kreeg- een project had
gekaapt. Onze fout was een gebrek aan communicatie
en naïviteit. We hadden de partner vooraf moeten meenemen
in onze fundamenteel andere manier van (net)werken met
nauwelijks enige hiërarchie. Achteraf konden we ze niet meer
terugfluiten.”
SYNERGIE
“Eerder deze week sprak ik een Zweedse regionale minister
die meer wil samenwerken met Brabant in een Europees
netwerk. Dat zijn leuke gesprekken. Ook heeft Noord-Brabant
recent een grote Europese conferentie mogen organiseren.
Natuurlijk niet zonder een goede lobby, maar vooral door de
samenwerking met Brabantse partners. Als provincie alleen
was dat nooit gelukt. Samen hebben we zo de Brabantse
agenda verder geholpen. Ik was aangenaam getroffen door
de actieve houding tot op directieniveau. Het diplomatieke
spel werd daar strategisch meegespeeld. Netwerken is
teamwork waarbij je rugdekking en partners-in-crime nodig
hebt. Einzelgänger komen niet ver.”

Theo Peeters is directeur van Theek5.
Deze bibliotheekorganisatie is actief in acht
Brabantse gemeenten.
NIET VERSLOFFEN
“Ik zeg wel eens: ‘je moet het dak maken als de zon schijnt’.
Dat betekent dat je als bibliotheekorganisatie die actief
is in acht gemeenten continu bezig moet zijn met het
onderhouden van lokale netwerken. Dat vraagt veel tijd en
inzet. Het gaat fout wanneer je als bibliotheek te weinig
aandacht besteedt aan actief netwerken. Dan dreig je als
organisatie toch een onbekend instituut te worden.
Met je poten in de modder staan blijft belangrijk.
Daarnaast heeft Theek5 als credo ‘open’, niet alleen wat
betreft openingstijden, maar vooral qua houding. Netwerken
is geen 9-tot-5-bezigheid en vergt een open blik op de lange
termijn.”
CONNECTIES
“Iets wat zowel mij als de bibliotheek erg geholpen heeft
is dat ik in 2012 ben uitgeroepen tot ‘Beste Bibliothecaris
in 2012’. Ik zie dat als een verdienste van de organisatie.
Een groot netwerk helpt uiteraard bij het verkrijgen van de
meeste stemmen. Als je later bij de gemeente of wethouders
aan tafel zit, dan helpt zo’n titel en is er respect voor onze
vakkennis. Een ander voorbeeld is dat we in Oosterhout
binnenkort een nieuw gebouw openen. Gelukkig hebben
we via ons netwerk een uitstekende tijdelijke huisvesting
geregeld. Dat gaat makkelijker als je mensen al kent én als ze
weten wat jouw organisatie doet. Maar die gunfactor verdien
je ook door het opbouwen en onderhouden van je netwerk.”

NETWERKEN IS GEEN
9-TOT-5-BEZIGHEID EN
VERGT EEN OPEN BLIK OP
DE LANGE TERMIJN.”
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Colofon
Deze DURF! publicatie is gemaakt in opdracht van Astrid Kraal,
projectleider Samenwerking BNB bij Cubiss. Met veel plezier
hebben bijgedragen:

onderdeel boek
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mede mogelijk gemaakt door
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