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DURF! is een interactief magazine in pdf. De interactiviteit komt 

het beste tot zijn recht als deze pdf gelezen wordt op een laptop 

of computer. Bij het lezen van DURF! op een tablet kan sommige 

interactiviteiten niet volledig werken. Voor het lezen van deze pdf op 

een iPad, raden we de app GoodReader aan.

DURF! is met zorg samengesteld. Mochten er toch fouten in zijn 

geslopen, laat het ons dan alsjeblieft weten via E: durf@cubiss.nl. |→|
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DURF! #5

Deze DURF! is losjes gekoppeld aan de bijeenkomst Frisse Geesten op 22 januari 2015. 
Bij Strand Binnen in Breda krijg je de tips & tools die je nog miste in je persoonlijke 
Happy-Go-Lucky-Box. Een dag met mini-workouts, mindfulness, een geluksprofessor 
en een generatie-expert en heel veel frisse inspiratie. Enkele sprekers en meer vind je 
alvast in DURF! 

VEEL LEESPLEZIER!
DURF! is het e-zine voor bibliotheken en andere ondernemende organisaties die een 
stap verder willen. We verzamelen vernieuwende praktijken, sprekers en thema’s om 
onze volgers uit te dagen en te inspireren.  

Stuur een mail aan durf@cubiss.nl en je ontvangt DURF! automatisch in je mailbox. 
Op de hoogte blijven? Volg @DURFzine op Twitter
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:-)
De cijfers liegen er niet om: bijna driekwart van de 
werknemers in de bibliotheekbranche is vijftigplus. 
Daar komt bij dat natuurlijke uitstroom nauwelijks 
wordt vervangen. Op een bepaald moment past dat 
oude hoofd niet meer bij die jonge geest. En er 
is geen ruimte voor extreme make-overs. Gevolg: 
herstelwerkzaamheden blijven uit. Hoe krijg je dan 
een frisse wind door de organisatie? 

Door buiten de bieb te denken bijvoorbeeld. Niet 
vast te blijven zitten in een jong of oud lijf, maar te 
werken aan een wendbare geest. Of door domweg 
gelukkig te zijn. De happiness-cultus doet geloven 
dat geluk maakbaar is. 

Hoe blijf je fris en fruitig als het om je heen gonst 
van de bezuinigingen en verzuimcijfers? Wat is het 
rendement van geluk en waarom doet dat ertoe? 
Gaat het om ‘human resource’ of over menselijke 
wezens? En hoe is dat voor mensen die wat verder 
van de arbeidsmarkt af staan? 

In DURF! belichten we het thema ‘vitaliteit’ van 
verschillende kanten. Een frisse geest gaat ook 
over het belang van je persoonlijke ‘drive’ – wat 
jou gaande houdt. Met oefeningen om je geest los 
te maken, zodat je goed in je vel blijft zitten. Of niet 
blijft zitten maar juist in beweging komt. Op zoek 
naar een werkvloer vol overschat geluk.

Happy workday!

Marianne Hermans, redactie DURF!

happy
workday

voorwoord
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Heb jij ook een tip voor de lezers van DURF!?, 
laat het weten via durf@cubiss.nl. |→|. 

HET NIEUWE ZITTEN 
Zitten wordt het nieuwe roken genoemd, vanwege de desastreuze 

gevolgen die een dag zittend doorbrengen heeft. En dan doelen we niet op 

die strakke derrière, maar vooral op je geestelijke carrière. Zoals ‘DWDD’ 

hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder verkondigt: “Laat je hersenen 

niet zitten”. Beweging houdt het brein in conditie. Alle reden om op zoek 

te gaan naar speelgoed voor de kantoortuin. We lieten ons inspireren door 

vijf manieren van niet-zitten op kantoor.

Brood en 
spelen
Brood en spelen. In klassieke 
tijden werkte dat uitstekend 
om het volk zoet te houden 
en op het moderne kantoor 
is dat niet anders. Hoe je een 
omgeving creëert waarin 
werk net zo natuurlijk voelt 
als spelen is voor een kind, 
dat is waar gamificatie om 
draait. Door het inzetten van 
regels en elementen uit de 
gaming scene in de ‘gewone’ 
wereld, gaat werk lijken op 
spelen. De trend is alweer 
over zijn piek heen in Silicon 
Valley, maar wat let je om het 
eens te proberen. Werk mag 
best plezierig zijn, toch?

Voor inspiratie kijk op de 
website van de Funtheory. 

De speeltuin die 
Google heet
Je kantoor opnieuw inrichten met ruimte voor 
beweging? Doe je inspiratie op in de kantoren 
van Google. In China, New York, Santa Monica of 
Amsterdam, de kantoren van Google zijn overal 
anders. Neem bijvoorbeeld Google Zürich: liggend 
werken in je hangmat, met de skilift naar boven en 
op de glijbaan omlaag. Ontspannen doen de 
Google-medewerkers op kantoor door te mediteren, 
muziek te maken of een (echt) balletje op te 
werpen. Wil je het ook zien? Google even op 
‘google & offices’. 

Have fun!

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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Robots op de werkvloer
Fijn als we allemaal gezond of gelukkig kunnen zijn op het werk, maar dat 
is geen garantie voor nul procent verzuim. Waarom vervangen we onszelf 
niet door robots? Die zijn pas duurzaam inzetbaar! Geen dure dutjes, 
sportblessures of rondvliegende bacillen. Hooguit ergens een schroefje 
los maar voor wie geldt dat nou niet? De Westport Library in Connecticut 
verwelkomde onlangs Nancy en Vincent, twee menselijke NAO Evolution 
robots. Hoewel ze 19 talen spreken en tai chi beheersen, is hun primaire taak 
om kinderen te leren programmeren zodat die op hun beurt de robots weer 
kunnen instrueren.

Wij zijn benieuwd: in welke Nederlandse bibliotheek heeft de eerste 
robots op de werkvloer?

Deskercise: 
oefeningen die 
niemand ziet

Stel nou dat je echt 
MOET zitten de 
hele dag. Omdat je 
moet tijdschrijven 
bijvoorbeeld. Dan zit 
er maar één ding op: 
beweeg stiekem. Zoek 
op ‘deskercise’ en je 
scherm vult zich met 
minstens 33 oefeningen 
met benamingen als 
The Twinkle Toe, The 
Cubicle Wanderer en 
The Celebratory Split 
Squat Jumps voor wie 
een grote klant heeft 
binnengehaald. 

Wat de beste momenten 
zijn om deze exercises 
toe te passen, laten we 
aan je verbeelding over. 
Komen je hersenen ook 
nog in beweging!

The End of Sitting
Wie heeft er nog stoelen en tafels nodig om te kunnen 
werken? Werken in de toekomst vraagt niet om een kantoor 
maar om een landschap dat uitnodigt tot bewegen. Mocht je 
het in de media gemist hebben, kijk dan eens op de website 
van ontwerpstudio RAAAF [Rietveld Architecture-Art-
Affordances] voor The End of Sitting. 

Samen met beeldend kunstenaar Barbara Visser ontwierpen 
zij een ruimtelijke installatie op het snijvlak van beeldende 
kunst, architectuur, filosofie en empirische wetenschap. 
Ze noemen het “…een denkbeeld voor de toekomstige 
werkplek waarin de stoel en tafel niet langer het 
uitgangspunt zijn”. The End of Sitting is een eerste stap 
richting een toekomst waarin staand werken de nieuwe 
norm is. Het project is een ruimtelijke voortzetting van de 
eerdere animatie ‘Sitting Kills’ van RAAAF | Barbara Visser, 
ontwikkeld voor het Atelier Rijksbouwmeester. Alles is nog 
te bekijken op de website.

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://www.wsj.com/articles/coming-soon-to-the-library-humanoid-robots-1412015687
http://greatist.com/fitness/deskercise-33-ways-exercise-work
http://www.raaaf.nl/nl/projects/927_the_end_of_sitting/951
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Daar 
heb 

je 
DURF 
voor 

nodig!

Daar 
heb 

je 
DURF 
voor 

nodig!

Aart Bontekoning | → | 

Dr. Aart Bontekoning is expert op het gebied van generaties in organisaties. 
Hij is spreker op de bijeenkomst Frisse Geesten op 22 januari in Breda. 

tegenlicht > column

Flow, frisheid en vitaliteit creëren, 
dat komt de vele vergrijzende 
organisaties niet aanwaaien. 
Ik generaliseer, maar in 80 % van de 
Nederlandse organisaties, waaronder 
bibliotheken, zijn de oudste generaties 
de grootste. Zij hebben de neiging 
om te herhalen, ‘zoals ze hun werk 
nu eenmaal doen’. Niet omdat ze het 
willen – dat denken jongeren vaak, 
maar daar vergissen ze zich in -, maar 
omdat ze op de automatische piloot 
staan. Wat inhoudt dat je niet meer 
nadenkt bij wat je doet. En dat is linke 
soep in deze tijd. Gedragspatronen 
- manieren van samenwerken, 
leiden, communiceren en dergelijke - 
hebben net als voedingsmiddelen een 
houdbaarheidsdatum. Na die datum 
begint zo’n verouderend patroon 
steeds meer werkenergie weg te 
nemen. Ook bij degene die ze herhaalt! 

Van nature is de jongste generatie 
het gevoeligst voor verouderde 
manieren. Hun reactie is direct 
afnemende werkenergie en frisheid 
en veelzeggende opmerkingen als 
‘waarom doen jullie dat zo …’? 
De bedoeling van moeder natuur is - 
heb ik wetenschappelijk aangetoond, 
het is maar dat je het weet - dat de 
oudere generaties wakker worden, 
van de automatische piloot af gaan, 

en zich laten updaten door de jongste 
generatie. Dat wakker maken vergt 
DURF om tegen de verouderde stroom 
in te gaan. ‘Waar is dat goed voor?’ 
hoor ik een (enkele?!) senior lezer al 
denken. ‘Welnu mevrouw of meneer, 
daar heb je zelf ook veel baat bij’! 
Hoezo? ‘Je wordt er zelf vitaler van’! 
En steeds meer senioren vinden 
dat heel belangrijk, ook vanwege 
de verlenging van ons werkleven. 
Bovendien: het updaten houdt de eigen 
organisatie bij de tijd, met eigentijdse 
diensten. Dat wordt hoog tijd, want 
de generaties na de protestgeneratie: 
de verbindende generatie x (1955-
1970) en de pragmatische generatie 
(1970-1985) pasten zich aan een aantal 
verouderde patronen aan. 

Er is in vergrijzende organisaties nog 
veel achterstallig generatiewerk te 
doen. Daar heb je DURF voor nodig!

Let op: in onze vergrijzende economie 
vormt de jeugdigheid binnen alle 
generaties onze toekomst! Lees het 
nieuwste boek van Aart Bontekoning 
"Nieuwe generaties in vergrijzende 
organisaties."

Daar 
heb 

je 
DURF 
voor 

nodig!

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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Marianne Hermans, redactie DURF!  - Foto's: Tientjes Breda

Interview met de mensen 
achter Tientjes Breda

...en 
de hond

heet 
Jippie 
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Stichting Tientjes

Stichting Tientjes zet zich in voor mensen die op 
een of andere manier uit het arbeidsproces zijn 
geraakt. Met erkende trainingen en activiteiten 
voor en door vrijwilligers helpt Tientjes hen 
om mee te blijven doen aan de maatschappij. 
De activiteiten variëren van Tientjeswandeling 
tot Tuingroep en van Inspiratiebeurs tot Repair 
Café. Ook vraagt Tientjes inspirerende mensen 
en bedrijven om van hun product een Tientjes-
aanbod te maken: voor een tientje een lezing, 
product, seminar, workshop of cursus. 
Hun visie: laat mensen hun talenten ontdekken 
en geef ze weer een doel in het leven. 
Zingeving, daar draait het om.

Trots en enthousiasme
De setting: een wat duister lokaal met her 
en der verdwaalde schilderijen aan de grijze 
muren, spellendozen op de hellende kasten en 
de gekleurde vlaggetjes aan het plafond. Een 
donker hondje scharrelt onder de tafels, het is 
Jippie “de Tientjeshond” en hij mag geen koek of 
snoep meer. Boven tafel wordt een verhit gesprek 
gevoerd over het schoonmaakrooster – iets waar 
weinig deelnemers warm voor lopen, maar het 
lukt: ‘Wil niemand aan mijn familie thuis laten 
weten dat ik in de schoonmaakploeg zit’ grapt 
iemand. 

We vallen de vergadering binnen op een spannend 
moment, want het animo voor de club lijkt even in 
te zakken – te veel komt op te weinig schouders 
terecht. Na wat soebatten is het ergste leed snel 
geleden. De mensen voelen zich gehoord en 
gesteund. Het is tekenend voor de teamspirit van 
de Tientjes. Ze leggen zich nergens bij neer. 
Alles kan worden opgelost.

Het artikel is geschreven op basis van een interview met Karin Holthuis, 
Hans Udo, Erna Smeekens, Marga Peters, Ron van Lemmeren en Annie de Nijs.

Tientjes Breda  | → | 
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Tientjesgevoel
‘Vraag me niet wat het is, maar het ís dus iets. 
Waar Tientjes komt, maken we iets los. Niels 
Roemen (uit: Durf te vragen) gaf ons ooit het 
advies dat je nooit om geld moet vragen. Vraag 
iets waar mensen véél van hebben. Zo kregen 
we de plaatselijke supermarkt zo ver dat ze het 
sinterklaasfeest van lekkers hebben voorzien 
en levert de biologische winkel spullen voor de 
Tientjeswandeling. Wij zijn experts in weinig geld. 
We raken niet in paniek.  

Toekomstperspectief en zingeving
De ‘return on investment’ van Tientjes? 
In geld uitgedrukt komen ze op pakweg zes ton. 
Maar wat te denken van de besparing op pillen 
en psychiaters, en van het gemeenschapsgevoel 
dat de levenslust van mensen aanwakkert van 
een magere drie naar een vette acht? 
‘Als mensen uitvallen, worden ze vermorzeld door 
het systeem. Het is als met een vormendoos voor 
kleine kinderen. De maatschappij probeert onze 
sterretjes door een vierkantje te slaan.’  

Ben je verantwoordelijk voor je eigen geluk?
In de kern wel, maar je kunt elkaar daarbij helpen. 
Kijk, bij ons zijn de vrijwilligers óók de doelgroep. 
Dat maakt het soms lastig, dingen verlopen niet 
altijd volgens schema. 

Scharrelaars
In 2013 heeft Tientjes een coöperatie voor 
scharrelondernemers opgezet. De Vrije Uitloop 
maakt part time ondernemen naast een uitkering 
mogelijk. Geld verdienen met je passie. Mensen 
hebben wel ideeën maar doorpakken is lastig. 
Met de coöperatie wordt hen veel gedoe uit 
handen genomen. Wij zeggen ‘ga dan scharrelen’.

En…. zijn jullie frisse geesten??
Ja! We zijn pioniers van de nieuwe tijd. 
Als je deelt heb je meer…Wij zijn de 
participatiemaatschappij 3.0 (= doe het samen).

Ja! We laten een frisse wind waaien door je geest, 
zo kom je uit je vastgeroeste overtuigingen.

Ja! In de maatschappij overheerst negatief 
denken, dat leren kinderen al op de basisschool: 
2 fout, in plaats van 8 goed. Wij denken vanuit 
kansen.

Ja! We doorbreken allerlei grenzen. Bij ons zijn 
de professionals vrijwilligers en de vrijwilligers 
professionals. 

Ja! Beren op de weg! Is het wel een beer? 
Bestáát ie eigenlijk wel? Ga met de beer spelen.

Ja! Omdat de vrijwilligers voor een groot deel 
ook de doelgroep zijn. We zijn allemaal gelijk.

Op het moment dat Tientjes verschijnt, worden 
mensen geprikkeld. Ook ambtenaren, wethouders 
willen wel anders denken. Aan Tientjes zien ze 
dat het ook anders kán. Wij denken niet alleen, 
wij doen! Speels, creatief en positief.

Tientjes is genomineerd voor de 
Chris van Faassen Vrijwilligerspenning 2014 
Genomineerd voor de Appeltjes van Oranje

Tientjes Breda  | → | 

Als je deelt 
heb je meer…
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Out of the bieb  | > |

OUT-of-de-BIEB is een samenwerking tussen bkkc, Cubiss en de bibliotheken Midden-Brabant en 
Den Bosch. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

De koffer 
in met…

Farid Tabarki, trendwatcher en oprichter van Studio 
Zeitgeist, is een moderne tijdreiziger. Hij komt op 
20 januari naar Tilburg voor de aftrap van Out of the Bieb! 
Vijf reislustige kunstenaars gaan de wereld over om beelden 
te verzamelen voor de bibliotheek van de toekomst. 
Farid heeft alvast 118 landen bezocht, nog 75 te gaan dus. 

Reden voor DURF! om aan Farid te vragen hoe het met onze 
Zeitgeist is gesteld: is die een beetje fris?
Ik moet zeggen dat ik jullie tijdgeest erg fris vind. De wereld 
bereizen om zo beelden te verzamelen voor de bibliotheek 
van de toekomst, komt eigenlijk erg overeen met mijn eigen 
manier van verzamelen. Om een zo goed mogelijk beeld 
van de Tijdgeest te krijgen heb ik mezelf voorgenomen om 
zoveel mogelijk landen te bereizen.
 
Daarnaast is de eerste stap naar een frisse Zeitgeist, 
het openstaan voor ontwikkelingen en veranderingen. 
En zo te zien zijn jullie daar al actief mee bezig!
 
Als je zelf een reisbeurs zou winnen, 
waar zou je dan heengaan?
In mijn missie om alle landen ter wereld te hebben gezien, 
zou ik kiezen voor een land waar ik nog niet geweest ben. 
Ik ben nu net terug van mijn reis door Congo, Rwanda 
& Burundi waarbij ik weer veel nieuwe inzichten heb 
gekregen. Ik moet nog een flink aantal andere Afrikaanse 
landen maar er zijn ook nog hopeloos veel eilanden die ik 
nog moet bezoeken. Voor de afwisseling ga ik daar begin 
2015 misschien dan maar heen!

Out of the Bieb
Ben je kunstenaar of ontwerper? 
Dan zijn we op zoek naar jouw onorthodoxe 
visie, ideeën en onverwachte invalshoeken 
rond de bibliotheek van de toekomst. 
We dagen je uit ze te vangen in beelden 
van overal ter wereld.

Jouw reisplan 
Wat moet je doen? Stuur jouw gemotiveerde 
reisplan op. Waar wil je naartoe op deze 
wereld? Waarom daar en wat heeft deze plek 
te maken met de functies van de bibliotheek 
van de toekomst? Stuur een begroting mee 
(van maximaal ¤ 6.000,- inclusief btw) voor 
een reis die je wilt maken in de periode 
maart-juni 2015. Uiterste inleverdatum van 
je reisplan: 1 maart 2015. De jury selecteert 
begin maart de vijf winnende voorstellen. 
Winnaars pakken gelijk hun koffer en 
gaan op reis.

Foto: gettyimages
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The Happy Library 
Work(s)?

tekst  - John Matthijs

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn de huidige toverwoorden 
binnen verschillende bedrijven waarvoor ik werk. Zij willen hun 
personeel tot op hoge leeftijd binnen de organisatie behouden. 
Maar ook willen bedrijven aantrekkelijk zijn voor nieuw en jong 
personeel, zeker bedrijven die te maken hebben met een 
vergrijzende werknemersgroep.

Happiness works  | → | 
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Hoeveel aandacht moet je nu besteden aan 
gezondheid en geluk in de bibliotheek? Wanneer 
gooi je het geld in een bodemloze put? Wanneer 
je als werkgever en werknemer samen zorgt voor 
een prettige werksfeer, met aandacht en respect 
voor elkaars goede en minder goede kwaliteiten, 
zorg je er in ieder geval voor dat mensen met een 
goed gevoel naar het werk komen en ook weer 
tevreden naar huis gaan. En als werkgever wil je 
toch graag dat jouw werknemers de ambassadeurs 
zijn van jouw organisatie, niet alleen wanneer je op 
zoek bent naar nieuwe collega’s, maar ook naar de 
klanten toe. Fijne collega’s, werkplezier en een fit 
en gezond lichaam zorgen voor The Happy Library 
en daar moet je samen iets voor doen, want 
The Happy Library Work(s)!

Al eeuwen wordt aandacht besteed aan mensen en 
hun inzetbaarheid op de werkvloer. Dit noemden 
we vijftien jaar geleden arbo- en verzuimbeleid 
of Disability Management. Dat gezonde mensen 
productiever zijn lijkt logisch, en uit onderzoek 
blijkt dit ook daadwerkelijk zo is. Dat effect wordt 
versterkt wanneer werknemers ook nog eens 
gelukkig zijn. Dat levert rendement op volgens 
Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam, zowel voor jonge als oudere 
werknemers. Zelfs zoveel rendement  dat er  een 
hele leergang aan wordt besteed onder de vlag 
van de European Happiness Economics Research 
Organization (EHERO).

Om gezondheid en geluk te optimaliseren heeft 
de Fin Ilmarinen op basis van wetenschappelijk 
onderzoek het Huis van Werkvermogen gelanceerd 
(Illmarinen, 1995). Zijn model geeft inzicht in de 
aspecten waarop zowel werkgever als werknemer 
invloed kunnen uitoefenen. De werknemer moet 
fit genoeg zijn en heeft de juiste kennis nodig. 
De werkgever moet zorgen voor een goede 
werkplek en voor een organisatie waarbinnen 

de werknemers op een fijne manier samen het 
werk kunnen doen. Het sociale aspect blijkt de 
belangrijkste factor te zijn om The Happy Library te 
kunnen realiseren.  

Op veel manieren kan de bibliotheek zorgen voor 
goede sociale contacten en arbeidsomstandigheden. 
De bibliotheek kan de werknemers in de 
gelegenheid stellen om bijvoorbeeld te fitnessen 
via het bedrijf of om deel te nemen aan meditatie of 
een workshop mindfullness. Ook kan ze activiteiten 
organiseren die een bijdrage leveren aan een goede 
werksfeer, en zorgen voor goed meubilair en goede 
verlichting. Voldoende daglicht zorgt voor fitte en 
beter inzetbare werknemers. “Happy” werknemers 
zorgen daarbij ook nog eens voor “Happy” klanten.  
Voldoende redenen om ook binnen de bibliotheek 
aandacht te schenken aan geluk op de werkvloer.
En wat levert het op? Onderzoeken op dit gebied 
spreken elkaar nogal eens tegen en zijn moeilijk 
met elkaar te vergelijken. Rendementen variëren van 
¤ 1,- investeren levert niets op, tot ¤ 1,- investeren 
levert ¤ 8,- op. Er zijn wel een paar succesfactoren 
te benoemen, zoals: directie en management 
beleven er plezier aan om leuke en gezonde 
activiteiten te ontplooien binnen het bedrijf. Tevens 
is het van belang dat een bedrijf budget vrij wil 
maken om deze activiteiten uit te kunnen voeren.  
Op basis daarvan worden samen plannen opgesteld 
die de inzetbaarheid verhogen en het bedrijf in een 
FLOW brengen. Successen behalen op het gebied 
van verzuim en medewerkerstevredenheid, zonder 
dat je het in de gaten hebt. Kortom, Happy Work(s).

John Matthijs is deskundige op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van leven op 
de werkvloer. Op de bijeenkomst Frisse Geesten 
zal hij laten zien hoe je als organisatie duurzame 
inzetbaarheid op een praktische manier kunt meten 
en verbeteren. Het Huis van Werkvermogen vormt 
hiervoor de basis.

Happiness works  | → | 

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://www.happinessworks.com/blog/


DE 
BESTE 

POWERNAP
Uit 
de 
la...

In ‘Uit de la’ nemen we jullie 
mee in een aantal belangrijke 
ontwikkelingen. We zetten 
ons vergrootglas op diverse 
(markt)onderzoeken, trends 
en statistieken. 

Onderzoeken moeten niet 
in de la belanden, ze moeten 
‘uit de la’ om er van te leren! 
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Slaap is voor watjes, zei Margareth Thatcher eens. Niets is minder waar 
natuurlijk. Een klein dutje tegen de dip, een nanoslaapje in de file voor 
de koffie-automaat. De originele powernap verlost je hoofd van nutteloze 
informatie, maar langer slapen voelt als dronkenschap. Of je moet er écht 
de tijd voor nemen, dan komt het de creativiteit en het geheugen ten goede. 

Best ingewikkeld als je je baas wilt overtuigen. Daarom uit de la gevist: 
wetenschappelijk onderbouwde slaaptijden voor de moderne kantoortijger. 
Zet je wekker maar!  

20 
minuten

MEER CREATIVITEIT (goed voor de creativiteit en 

voor het emotionele en procedurele geheugen)
90 

minuten

BETER GEHEUGEN (goed voor het geheugen 

maar voelt als een kater)
60 

minuten

SLAAPDRONKEN (je loopt een half uur 

met een duffe kop rond)
30 

minuten

DE ORIGINELE POWERNAP! (leegt je hoofd 

van nutteloze informatie, goed voor het 

langetermijngeheugen) 

ENERGY BOOST (alertheid, uithoudings-

vermogen, leervermogen en motoriek)
10 

minuten

SLAAPVERJAGER (effectief tegen slaperigheid)2 - 5 
minuten

NANO-NAP (geen bewezen voordeel)10 - 20 
seconden

Powernaps  | → | de beste powernap  | → | 

mailto:durf%40cubiss.nl%0D?subject=Durf%21
http://www.altijdgoedslapen.nl/slaapadvies/powernaps
http://www.nrc.nl/carriere/2014/09/15/zo-hou-je-de-beste-power-nap/
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20/01/15 - startbijeenkomst

OUT-OF-THE-BIEB

20 januari om 19.30 uur in De Kennismakerij 
te Tilburg Ingang via hal 88 in de Spoorzone, 
bereikbaar vanaf het NS-plein

Farid Tabarki stelde zijn reisdoel al aan je voor 
in DURF! Wie is er nog meer bij op 20 januari?
Rob Bruijnzeels -adviseur & innovator van 
bibliotheekconcepten- En de waaghalzen die met 
camera en schildersdoek de wereld over willen 
natuurlijk. Verder schuiven betrokkenen (bkkc, 
Cubiss, bibliotheken Den Bosch en Midden-
Brabant) en juryleden aan. Kunstenaars en 
ontwerpers kunnen zich Inschrijven tot 
6 januari 2015 via een e-mail |Ç| onder 
vermelding van ‘Startbijeenkomst’.

| meer info | → |

Agenda
22/01/15 - congres

FRISSE GEESTEN

Kom in het nieuwe jaar een ochtend positieve 
energie opdoen bij Frisse Geesten. Ontvangst 
vanaf 9.00 uur. De locatie is Strand Binnen 
Tramsingel 48c, 4814 AC Breda

Sprekers Aart Bontekoning en John Matthijs 
staan in deze DURF! Welke geestverfrissers 
kom je nog meer tegen op 22 januari?

| aanmelden | → |

Workshop Happy Work(s) door Ad Bergsma

Ad Bergsma is gepromoveerd op het onderwerp 
geluk aan de Erasmus Universiteit. Bergsma laat 
in deze workshop zien hoe geluksgericht werken 
met rendement toegepast kan worden. Hij toont 
ook bijkomende voordelen voor niet alleen de 
werknemers, maar ook voor de klant.

Workshop Teamflow door Jef van den Hout

 Jef van den Hout doet onderzoek naar ‘team flow’ 
en begeleidt teams en organisaties hierin. Hoe 
bereik je dit samen? Tijdens de workshop wordt 

ingezoomd op zowel de theorie als de praktijk van 
het team flow denken. Dit inclusief een digitale 
kennis quiz in een Brabants tintje!

januari 2015 - subsidie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

DUURZAME INZETBAARHEID

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stelt 
subsidie beschikbaar met als doel de duurzame 
inzetbaarheid van werknemers te vergroten. 
Cubiss heeft organisaties bijgestaan in de 
subsidieaanvragen. In januari 2015 is bekend 
welke voorstellen voor ESF-subsidie zijn 
gehonoreerd.

Meer info bij Marinka Koppejan, HR-adviseur 
bij Cubiss en coördinator van het SBW project 
Werken in de Branche van de Toekomst.

| meer info | → |

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
mailto:outofthebieb%40bibliotheekmb.nl?subject=Startbijeenkomst%20Out%20of%20the%20Bieb
http://bibliotheekmb.nl/out-of-the-bieb.html
http://www.strandbinnen.nl/?gclid=CMayt_SW7cACFVDKtAodPxwAtQ
http://www.cubiss.nl/nieuws/frisse-geesten
http://www.grootstegeluk.nl
http://www.flowconcepts.nl/
mailto:m.koppejan@cubiss.nl
http://www.cubiss.nl/nieuws/medewerkers-actief-en-gezond-aan-het-werk-houden
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Colofon 
DURF! is een initiatief van het BNB-project Stimuleren Innovatie & Ondernemerschap 
o.l.v. Rutger van de Assem. De uitvoer wordt gedaan door Cubiss.

Coördinatie: Selma Coppoolse Redactie: Marianne Hermans 
Met dank aan:  Aart Bontekoning, John Matthijs,  Farid Tabarki en Tientjes Breda
Ontwerp en realisatie: Ontwerpbureau Het Dok, Breda.

mede mogelijk gemaakt door

DURF! wenst je veel lef voor 2015.Het E-magazine DURF! voortaan automatisch 
ontvangen? Stuur een mail naar durf@cubiss.nl. |→|. 

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://hetdok.com
mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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