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Voorwoord

1

Beste lezer,

Dit is een inspiratieschrift. Het is gemaakt naar aanleiding van het traject Stimuleren van Innovatie en 
Ondernemerschap vanaf de werkvloer, een initiatief van de Brabantse Netwerkbibliotheek (BNB) en Cubiss. Tijdens 
dit traject hebben de deelnemers een samenwerkingsactiviteit opgezet samen met een lokale partner. Het doel? 
Het versterken van de innovatiekracht van de individuele deelnemers. 

We zijn op een andere manier gaan kijken naar problemen. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van een 
vernieuwend instrumentarium en een andere samenwerkingsvorm. In dit inspiratieschrift lees je hoe we dat 
hebben aangepakt en hoe de deelnemers dit hebben ervaren. Ze hebben geleerd van de successen, maar juist ook 
van de dingen die mis liepen. ‘Zo ga ik het nooit meer doen’, werd er dan geroepen. We willen dan ook delen wat 
we ontdekt én bereikt hebben. Zodat je onze werkwijze ook in jouw eigen bibliotheek kan toepassen en dat het 
een bron van inspiratie is voor andere bibliotheken om vergelijkbare trajecten zelfstandig uit te voeren op een 
vernieuwende manier. 

Hoe werkt dat dan? Hoe stimuleer je als bibliotheek 
de innovatiekracht en het ondernemerschap van 
je medewerkers? Ik realiseer me dat het best een 
lastige vraag is. Alleen al omdat innovatie zo’n 
containerbegrip is. Wat wordt er nou precies mee 
bedoeld? Ben je al innovatief als je met een leuk 
nieuw idee komt of moet er meer gebeuren? 
En welke stap heb je als bibliotheek te maken om 
écht te kunnen innoveren? Vraagt dat om andere 
kennis, een andere houding of anders kijken? Wat 
moet je doen, en misschien beter nog, wat moet 
je laten om innovatief te zijn? Vereist het directe 
actie? Of is het belangrijker om eerst te vertragen 
en na te denken? Brengt vertraging wellicht betere 
en meer passende antwoorden? 

INNOVATIEkracht verSTERKen
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De essentie van innovatie is dat je dingen 
daadwerkelijk op een andere manier aanpakt. 
Dat lijkt in eerste instantie een open deur en heel 
eenvoudig. Maar schijn bedriegt. Peter Senge 
heeft in zijn boek Presence wetenschappers en 
ondernemers geïnterviewd om er achter te komen 
hoe verandering plaatsvindt, bij mensen en in 
organisaties. Een van de belangrijke aspecten van 
diepgaande verandering is volgens hem dat je 
met een frisse blik, met nieuwe ogen kan kijken. 
En dat is inderdaad gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Want ongemerkt zitten we vast in oude 
denkpatronen. Daardoor denken we dat we nieuwe 
ideeën hebben, terwijl we eigenlijk steeds herhalen 
wat we al kennen en denken. Daarmee pak je 
nieuwe trajecten gewoon op de vertrouwde en 
bekende manier aan. Senge noemt dat downloaden. 
Herhalen van wat we al eerder deden. Pas als we 
onze ideeën en denkwijze kunnen loslaten, kan 
je een gegeven situatie op een nieuwe manier 
bekijken. Zonder vooringenomenheid en zonder 
oordeel. 

Een mooi voorbeeld was de voorbereiding van 
de intakegesprekken. Ik wilde samen met de 
bibliotheken kijken wat het traject zou moeten 
opleveren. Voordat ik het wist, had ik een standaard 
intakeformulier erbij gehaald met standaard 
vragen. Maar wat zou er eigenlijk nodig zijn tijdens 
zo’n intake? Precies! Dat de gesprekspartners met 
een open blik kijken naar de beginvraag. Peter 
Senge noemt dit uitstallen. Het is de eerste stap om 
tot echte nieuwe beelden te komen. Ik realiseerde 
me ter plekke dat dat om een andere aanpak vraagt 
dan de gebruikelijke. Ook voor mij!

Tijdens het intakegesprek dus geen standaard 
vragenlijst, maar gekleurde klei en duploblokken. 
De deelnemers en de begeleider lieten in een beeld 
zien waar de eigen bibliotheek staat. En vervolgens 
welke stap de bibliotheek nog zou moeten zetten 
om tot innovatie te komen. Beide beelden werden 
samengevat in drie woorden of zinnen. En daarmee 
was de essentie van de huidige situatie en de 
gewenste toekomst verwoord.

Dit inspiratieschrift dient twee doelen. Het is 
bedoeld als herinnering voor de deelnemers, als 
fysiek bewijs van de weg die ze hebben afgelegd. 
Maar misschien belangrijker nog, dit schrift dient 
ter inspiratie en motivatie bij nieuwe initiatieven 
en projecten die door jouw bibliotheek opgepakt 
zullen worden in de toekomst. Daarom een 
speciaal woord van dank aan alle deelnemers voor 
hun tomeloze inzet, voor de moed die ze hebben 
getoond om verder te gaan als ze het niet meer 
wisten, en voor het plezier om nieuwe dingen uit te 
proberen. 

Arlette Bordes
Projectleider SIO vanaf de werkvloer 
en Adviseur Ontwikkeling en 
Opleiding (Cubiss)

KIJKENmetnieuweogen

kijk met een 
open blik 

naar 
de BEGINVRAAG
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Leon Burgers is bibliotheekmedewerker Plus bij Bibliotheek Midden-Brabant, 

vestiging Oisterwijk. Tijdens het intakegesprek formuleerde hij de gewenste 

toekomstsituatie van de bibliotheek met Duplo. Zijn ontwerp staat voor de 

bruggenbouwer die hij als bibliotheek wil zijn samen met zijn partners, voor het 

lef om op een andere manier te werken, meer vanuit de ondernemersgeest, en 

voor een bibliotheek die letterlijk meer toegankelijk is.
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‘We kunnen geen 
problemen oplossen door 
dezelfde manier van 
denken te gebruiken als 
toen we ze creëerden.’

Albert Einstein
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1 Innovatie
Zou het niet fi jn zijn als je  innovatie zou kunnen 
vangen in een defi nitie? Lekker handig als het 
een recept zou zijn, toch? Je zorgt dat je alle 
ingrediënten in huis hebt, volgt de bereidingswijze 
en hoppa, daar komt je innovatieve ‘ik’ boven. 
Maar helaas, zo werkt het niet.

Wat zou dan wél helpen? Wat heb je nodig om 
tot een innovatief idee te komen? Mensen die 
een creatief beroep hebben, zijn vaak gewend om 
innovatief te denken, om nieuwe en vernieuwende 
ideeën te laten ontstaan. Wat maakt nou dat ze 
dat kunnen? John Cleese legt dat uit in het On 
Creativity.  Kijk op You Tube als je het fi lmpje wilt 
zien.

Creativiteit is heel veel wel, maar ook heel veel niet. 
Heel veel mensen denken dat het een talent is, dat 
het aangeboren is. Maar dat is niet zo. Het is een 
manier van doen. Creatieve mensen kunnen zichzelf 
in een bepaalde stemming brengen, waardoor ze 
openstaan voor nieuwe dingen. Spelen met ideeën, 
samen strategieën onderzoeken en inzichten 
uitwerken zonder iets te moeten bereiken. 
Niet omdat het moet of omdat het praktisch is. 
Gewoon omdat het kan en leuk is. 

Creativiteit is vooral fun!  

Open versus gesloten
Die stemming, die is belangrijk. Daar zoomen 
we op in. Eigenlijk zijn er maar twee manieren 
waarop mensen functioneren in hun werk: open 
en gesloten. De meeste mensen zitten tijdens hun 
werk in de gesloten modus. Je kent het wel. Je hebt 
het druk. Er moet nog veel gebeuren. Je moet door. 
In deze modus voel je de druk. En die voelt niet 
fi jn. Je wordt er gestresst van en hebt maar weinig 
geduld, met jezelf en met je omgeving. 

Laten we je maar meteen uit de droom helpen. 
Zit je in de gesloten modus? Schrijf die creativiteit 
dan maar op je buik. Je moet zorgen dat je in de 
open modus komt. Daar is het namelijk relaxed. 
Dan ben je ontspannen en ‘ready to play’, met 
humor en vol nieuwsgierigheid. De druk om snel 
iets gedaan te krijgen, is weg. Je hebt alle ruimte 
om te spelen. Er is ruimte voor creativiteit.

Alexander Fleming was arts en microbioloog. In september 
1928 was hij aan het werk en onderzocht bacteriën. Net 
als anders. Bij een kweekschaaltje was iets misgegaan. 
Het afdekglaasje was weggegleden en daardoor waren er 
schimmels op gegroeid. In de gesloten modus zou hij die 
gewoon weggegooid hebben. Maar hij was nieuwsgierig 
en legde het onder de microscoop om het verder te 
onderzoeken. Op de plekken waar de schimmels groeiden, 
was de bacterie verdwenen. En zo vond Fleming penicilline 
uit. Juist omdat hij open stond voor nieuwe ontdekkingen. 
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‘No pressure’
Hitchcock wilde niet 
onder druk werken. 
Zodra hij merkte dat het 
proces blokkeerde, ging 
hij over een heel ander 
onderwerp praten. 
Hij vertelde een verhaal 
dat niks te maken had 
met waar ze mee bezig 
waren. Zijn motto: 
‘Relax! Dan komt de 
oplossing vanzelf.’

Tip!
Loop jij wel eens 
vast? Of voel je te veel 
werkdruk naar je zin? 
Probeer de Hitchcock 
benadering eens.  
Je moet in de open 
modus zitten om een 
probleem op te kunnen 
lossen. Het werkt echt!

Open én gesloten
Goed, die open modus heb je dus nodig om tot ideeën te komen. 
Maar er komt een moment dat je in een maakproces ook de gesloten 
modus nodig hebt. Die vereist dat je juist niet alle mogelijkheden 
openhoudt en dat je geen twijfel hebt over wat je wel en niet 
aanpakt. 

Als je je plan eenmaal op de rit hebt (gesloten), switch je weer terug 
naar de open modus. Sta open voor feedback en luister goed of je 
je idee nog moet aanpassen. Ben je klaar voor de start? Is je idee 
voldoende uitgewerkt om het de wereld in te helpen? Implementeer 
het dan vanuit de gesloten modus.

 

Tunnelvisie
Je bent het meest eff ectief als je weet hoe je moet 
switchen tussen de open en de gesloten modus. 
De gesloten modus is het meest gewoon, dat is 
onze normale manier van doen. Blijf je te lang 
hangen in de gesloten modus? Dan krijg je vanzelf 
last van tunnelvisie. 
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Wie weet de weg?
De route naar de open modus kent vier tussenstations. 

Herkenbaar?

Als er (te) veel op je afkomt, kies je vaak voor die 

dingen die het meest op je gemoed drukken. 

Een mailtje, een boodschap, een telefoontje. Geen 

zorgen! Iedereen doet dit. Omdat het nu eenmaal 

gemakkelijker is om kleine dingen te doen waarvan 

je weet dat je ze al kunt, dan grote dingen waarvan 

je nog maar moet afwachten of ze zullen lukken. Of 

anders gezegd, iedereen heeft de neiging om eerst 

de onbelangrijke dingen te doen die dringend zijn, 

dan de belangrijke dingen aan te pakken die niet 

dringend zijn, zoals denken. 

1. Ruimte
Creativiteit die onder druk loskomt? Bestaat niet. Geef 
je creatieve geest daarom de ruimte. Letterlijk. Weg van 
eisen, los van verplichtingen. Zoek een fijne, stille plek 
waar je ongestoord kunt werken. 

2. Tijd
Ruimte alleen is niet genoeg. Het duurt even voordat 
je uit je gesloten modus kunt komen. Neem de tijd 
om je los te maken van je dagelijkse beslommeringen. 
Spelen is pas mogelijk als je je losmaakt van je normale, 
dagelijkse leven. Houd er rekening mee dat je minimaal 
een half uur nodig hebt om in die open modus te 
komen. 

Heb je de rust gevonden? Neem dan ook de tijd! 
Als je ergens langer over nadenkt, wordt het idee 
of de oplossing alleen maar beter. We snappen het 
wel hoor. Het is geen lekker gevoel als je tegen een 
oplossing aan zit te hikken of nét geen briljant 
idee hebt. Maar neem geen beslissing omdat je 
je er beter door voelt. Neem een beslissing omdat 
het de beste beslissing is. 

De meeste creatieve mensen tolereren dat 
oncomfortabele gevoel een stuk langer. Omdat 
ze meer denktijd creëren, zijn hun oplossingen 
creatiever. Geef je geest de tijd om met iets 
origineels te komen. 

3. Vertrouwen
Gek, onlogisch, verkeerd? Het bestaat niet in 
de open modus. Daar kan en mag alles. Voel je 
angst om fouten te maken? Twijfel je aan je eigen 
woorden? Dan staat dat je creatieve vermogens 
in de weg. Heb vertrouwen dat je niets verkeerd 
kunt doen. Echt, echt, echt niet!

4. Humor
Lachen ontspant. Dat effect ken je vast wel. 
Humor is de kortste weg van de gesloten naar 
de open modus. En tegelijkertijd vaak taboe. 
FOUT! Echt een grote vergissing. Want juist 
serieuze onderwerpen kun je prima met  humor 
benaderen. 
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Creativiteit killers
Alles kan kapot. Ook creativiteit. Hier 4 tips om je creatieve vermogens om zeep te helpen.
1. Verbied humor.
2. Heb vooral kritiek. Zeg alles wat verkeerd gaat.
3. Denktijd is uit den boze. Laat mensen altijd iets doen. 
4. Gebruik dreigende taal: ‘Het is 5 voor 12!’
5. Sta niet open voor nieuwe ideeën. Beperk je tot sturen en controleren.

Hoe ziet een creatief proces er uit?
Veel mensen vinden creativiteit een beetje vaag en zweverig. En toch is het geen los zand. Want veel creatieve 
ontwikkelprocessen zien er hetzelfde uit. Ongeveer zo. Hierna wordt elk onderdeel uitgelegd.

TIPS!
Zorg voor prettige mensen om je heen | Creëer een veilige, vriendelijke atmosfeer |  Wees 
positief  |  Denk door | Denk mee | Verbind absurde ideeën met elkaar | Doe het gewoon!

Vraag Verzamelen Kiezen Doorontwikkelen Realiseren
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2 Waarom 
innoveren ?

‘Sometimes the questions are 
complicated and the answers 
are simple.’ Dr. Seuss

Niemand innoveert om ‘zomaar’ innovatief te zijn. Je doet het om een reden. Alleen vernieuwing is 
niet voldoende reden. Als organisatie wil je een bepaalde kant op gaan en je wilt met een activiteit iets 
bereiken. Maar wat dan? 

Daarom begint elk maakproces met het helder krijgen en formuleren van de achterliggende vraag. Weet 
wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen. Veel mensen hebben de neiging om meteen aan de slag 
te gaan, zonder te weten wat ze eigenlijk willen bereiken. Heel natuurlijk en begrijpelijk. Maar toch, het 
‘waarom’ is zeker zo belangrijk.  

Alice vraagt aan de kat: ‘Welke kant moet ik op?’
De kat kijkt haar lachend aan. ‘Dat hangt er vanaf waar je naar toe wilt’, zegt hij.

‘Dat weet ik niet’, zegt Alice.
‘O’, zegt de kat, ‘dan maakt het ook niet uit welke kant je op gaat!’

Uit: Alice in Wonderland 

11



121212121212

In een strategische sessie hebben de deelnemers nagedacht over het waarom van hun activiteit. Door de oefeningen 
te doen die hieronder staan, kom je tot een strategie. Heel belangrijk als vertrekpunt voor innovatie. Als je wilt, kan je 
ook voor jouw activiteit deze vragen invullen.

1. Belang van je onderwerp of doelgroep
Wat wil je als bibliotheek bereiken of uitstralen? Noem 3 dingen:
( Waarom kies je bijvoorbeeld voor deze specifi eke doelgroep? Waarom kies je juist voor dit thema?)

1. ........................................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................................................

3.  ........................................................................................................................................................................................................................

2. Urgentie
Noem 3 redenen waarom je plan nu aan- en opgepakt zou moeten worden:
(Waarom nu? Heb je je al afgevraagd waarom jouw onderwerp juist nu aangepakt moet worden? Waarom wil je deze 
doelgroep juist nu bereiken?)

1. ........................................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................................................................................

3. Waarden
Waarden verwoorden kernachtig wat jij belangrijk vindt en waar je voor staat als organisatie. Maar ook wat je 
samenwerkingspartners en je klanten van jou verwachten. Hiernaast vind je een hele verzameling. 

*** STRATEGISCHE SESSIE ***

Hoe wil jouw organisatie graag 
overkomen? Zoek 3 waarden uit.

1.  ......................................................

2.  .....................................................

3. ......................................................

Hoe denk je dat de omgeving jouw 
organisatie ziet? Zoek ook voor deze 
vraag 3 waarden uit.

1.  ......................................................

2.  .....................................................

3. ......................................................

Welke waarden zijn belangrijk voor 
jouw samenwerkingsverband of 
jouw activiteit? Kies 3 waarden.

1.  ......................................................

2.  .....................................................

3. ......................................................

12
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*** STRATEGISCHE SESSIE ***

Verbondenheid
Dynamisch

Authentiek

Betrokken

Avontuurlijk

Traditioneel

Uniek

Creatief

Stoffi g

Gesloten

Herkenbaar

Prikkelend

Verfrissend

Deskundig
Eigentijds

Kwaliteit

Verrassend

Hedendaags

Stralend

Innovatief

Ouderwets

Cool
Verantwoord

Dienstvaardig

Positief

Stoffi g

Toegankelijk

Energie

Gezelligheid Origineel

Statig

Vertrouwd

TrendsetterVernieuwend

Speels

Rebels

Echt

Variatie
Zekerheid

4. Waarom is jouw project of initiatief belangrijk?
Stel, je plan gaat niet door. Wat zou er dan verloren gaan? Wat missen mensen dan?
Bedenk 2 dingen die gemist worden of die verloren zouden gaan:

1. ........................................................................................................................................................................................................................

      ........................................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................................................

        ........................................................................................................................................................................................................................
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1. Wat wil je als bibliotheek bereiken of 
uitstralen (noem 3 dingen):

• Langdurige samenwerking met nieuwe 
partner

• Gebruikmaken van elkaars kwaliteiten, 
diensten en ruimten

• Een vernieuwende, creatieve uitstraling

3. Hoe wil de organisatie graag 
overkomen (3 waarden):

• Innovatief
• Toegankelijk
• Kwaliteit

Hoe ziet de omgeving de organisatie (3 
waarden):

• Vertrouwd
• Herkenbaar
• Traditioneel

Welke waarden zijn bij mijn 
samenwerking belangrijk?

• Innovatief/verfrissend
• Verbondenheid
• Creatief

4. Wat als mijn initiatief er niet zou zijn? 
• Een aantal mensen maakt geen kennis 

met de bibliotheek.
• Er is geen samenwerking.
• Er komen geen nieuwe locaties of 

ruimten om te delen.
• Er is geen verdieping van projecten en 

initiatieven.

Waarom zijn de doelgroepen jeugd en jongeren belangrijk? 

Jongeren haken te veel en te vaak af bij de bibliotheek. 

Theater de NWE Vorst in Tilburg onderhoudt contacten 

met studentenverenigingen en organiseert jaarlijks een 

jongerenfestival met debat, dans en theater. Wellicht kan 

de bibliotheek hierbij aansluiten. De NWE Vorst zou graag 

meer kinderen bereiken met hun programma. De bibliotheek 

heeft goede contacten met scholen en peuterspeelzalen, en is 

laagdrempelig.

Ook in tijden van bezuinigingen is samenwerken heel 

belangrijk. Gebruikmaken van elkaars kwaliteiten, ruimten 

en bekendheid leveren voor alle partijen voordelen op. Zeker 

als verbeelding en verhalen speerpunten zijn van zowel 

de bibliotheek als de NWE Vorst. Dit kan leiden tot nieuwe 

gezamenlijke programma’s, zoals voorleesmiddagen en 

kinderclubs. Ook kunnen partners aansluiten bij bestaande 

programma’s, zoals het kinderboekenfeest, Monumentendag, 

nationale gedichtendag, theatervoorstellingen en het 

jongerenfestival.

De opdracht om drie weken iets te doen wat ik nog nooit 

gedaan had, was voor mij een uitdaging. In het begin vond 

ik het dan ook best moeilijk. Maar ik begon het steeds leuker 

te vinden en het ging me ook steeds makkelijker af. Als je niet 

overal meteen beperkingen ziet, kun je veel opener en creatiever 

brainstormen met eventuele nieuwe partners!

*** STRATEGISCHE SESSIE ***
van Doreth Verhagen
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‘Mijn missie was om nog 

meer activiteiten te 

organiseren voor kids. Dat 

is gelukt. Applaus voor de 

samenwerking met 

de NWE Vorst!’

15
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‘Ik dompel me onder in de wereld 
van de laaggeletterden...’

16
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HET VERHAAL VAN
Rianne de Bie

Ik wilde de bibliotheek Waalwijk op de kaart zetten en 

vooral lokaal netwerken. Al snel bleek dat ik deze activiteit 

erg breed had ingestoken, te veelzijdig en te omvangrijk. 

Daarom heb ik besloten me te verdiepen in één activiteit. 

Ik ga iets organiseren voor de laaggeletterden binnen 

de gemeente Waalwijk. Er ligt een prestatiecontract 

tussen de bibliotheek Waalwijk en de gemeente, 

waarin het benaderen, bereiken en ondersteunen van 

laaggeletterden een speerpunt is. Ik ga me verdiepen in de 

mogelijkheden voor deze doelgroep. Daarvoor heb ik de 

hulp ingeroepen van Cubiss. Momenteel liggen er plannen 

om iets te organiseren met de Mediabar.

Ik ben heel enthousiast geworden over het organiseren 

van diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

Ik zie de mogelijkheden en de kansen nu. Daarvoor heb ik 

wel heel bewust de belangrijke beslissing genomen om te 

focussen en keuzes te maken binnen dit traject.

Rianne de Bie, Bibliotheekmedewerker Plus Bibliotheek 

Midden-Brabant, vestiging Waalwijk
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‘Als je doet wat je deed, 
krijg je wat je had.’

Bart Veldkamp, geïnspireerd door Anthony Robbins

18
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3 Verzamelfase
Elk proces begint ergens. Met een probleem, 
een uitdaging, kans of idee. Hieruit komt je doel 
voort. Om dit te kunnen realiseren, heb je input 
nodig. In deze fase van een ontwikkelproces leg je 
verschillende mogelijkheden en opties naast elkaar. 
De uitdaging is om het ‘meteen weten’ uit te stellen. 
Zo lang als het je lukt. Het antwoord mag langzaam 
groeien. En dat zijn we niet zo gewend. 

Stel, je wilt meer jongeren in de bibliotheek krijgen. 
Je hebt wellicht al ideeën over hoe je dat zou 
kunnen aanpakken. Maar je kunt de vraag ook aan 
andere belanghebbenden voorleggen. Aan degene 
met wie je wilt samenwerken bijvoorbeeld, een 
jongere zelf of een organisatie die al succesvol met 
jongeren werkt. Herkennen zij de vraagstelling? 
En wat voor oplossingen kun je dan samen 
bedenken? 

Als je op deze manier, dus in co-creatie met 
anderen, ideeën laat ontstaan, is er meer draagvlak 
en ontstaan er betere ideeën. Als je al met een 
uitgewerkt idee bij een samenwerkingspartner 

komt, heeft de ander veel minder ruimte én 
behoefte om mee te denken. Ga eerst in gesprek, 
bedenk dan vooral heel veel vragen en kom zeker 
niet met een kant-en-klaar idee. Zo weet je veel 
eerder een partner in crime aan je te binden, 
eentje die met je meedenkt en betrokken is. 
Vraag bijvoorbeeld aan de jongeren wat ze 
aanspreekt. En bij andere organisaties kun je 
informeren hoe ze het daar aanpakken en hoe 
je jongeren het beste kan bereiken. Allemaal 
informatie die je helpt om een beter, passender 
en innovatiever plan te maken. Geen beslissingen 
nemen nog. Laat alles zich maar gewoon 
opstapelen. Je gaat ‘het’ vanzelf zien...

Th e best way to get a 
good idea is to get a 
lot ideas.

Linus Pauling

‘Durf de oplossing nog niet te weten.’
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Wat is co-creatie?

Bij een co-creatie traject werk 

je samen met je (potentiële) 

klanten en met experts uit je 

eigen en andere organisaties 

om waardevolle producten en 

diensten te creëren. Klanten 

en samenwerkingspartners 

kunnen hierbij een creatieve en 

sturende rol spelen. Zo worden 

ze betrokken bij het bedenken 

van nieuwe ideeën, maar ook bij 

het uitwerken van concepten en 

producten. In de realisatiefase 

kan je klant een evaluerende rol 

spelen. 

De voordelen: 

• Hogere slagingskans van 

innovaties

• Klantgerichtere producten, 

diensten en organisatie

• Verbeterde klantrelatie

Voorbereid onvoorbereid
Het is begrijpelijk dat je geen kant-en-klaar plan wilt presenteren als 
je je samenwerkingspartner voor het eerst treft. Maar je wilt toch wel 
voorbereid zijn? Zo weet je wat je belangrijk vindt om te noemen en wat 
je idee voor de bibliotheek mag opleveren. Hier wat tips hoe je voorbereid 
onvoorbereid het gesprek in kan gaan.

• Aanleiding 
Wat is de situatie? Is er een aanleiding voor je gewenste activiteit? 
Heb je een specifi eke wens?

• Doel 
Wat wil je bereiken? Maak dit zo concreet mogelijk. Je wilt bijvoorbeeld 
twintig scholen betrekken en informeren over een bibliotheekactiviteit in 
plaats van meer naamsbekendheid voor je bibliotheek.

• Doelgroep 
Op wie richt je je?

• Acties 
Maak zo concreet mogelijk wat, wie, wanneer en hoe.

• Planning 
Wat doe jij en wat doet je samenwerkingspartner op welk moment?

• Budget 
Hoeveel uren of kosten kun je maken en hoe verdeel je deze met je partner?

We zijn gewend om de werkelijkheid te veel vanuit één perspectief te 
bekijken. Vaak vanuit vooronderstellingen en aannames. Vanuit dat wat we 
al kennen en weten. Hierdoor worden er oplossingen bedacht die al lang 
bestaan of in de praktijk niet werken. Omdat ze simpelweg niet aansluiten 
bij de nieuwe behoeften. Dus door meerdere partijen te betrekken bij 
de vraagstelling én bij het maak- en ontwikkelproces, vind je vaak meer 
passende en innovatievere oplossingen.
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Beetje gek
Wel even een waarschuwing vooraf. Voor veel mensen 
voelt deze fase en werkwijze niet lekker. Het is een beetje 
oncomfortabel. Je vraagt je af of er wel een antwoord komt. 
Of dat je niet eens moet gaan beslissen wat te doen. Als je het 
op deze manier aanpakt, kun je ook minder sturen. Als je met 
anderen samen gaat creëren, moet je ook een deel van de regie 
loslaten. Komt het wel goed?

Ja, het komt wel goed. En nee, voorlopig nog even niet. 
Omdat je eerste oplossing vaak het meest voor de hand ligt. 
En omdat je in je eentje minder weet. Als je de tijd neemt 
om het antwoord in gezamenlijkheid te laten groeien, krijg 
je betere ideeën die ook nog eens vernieuwender zijn. Deze 
verzamelfase duurt voor je gevoel gek lang. Het is een kwestie 
van volhouden zonder houvast.

Tip! Voor mijn samenwerkingsactiviteit wilde 
ik niet in mijn eentje bepalen welke invulling die 
samenwerking zou krijgen. Het leek me juist zo 

spannend om samen met mijn collega’s te bekijken 
waar de kansen en mogelijkheden lagen. Daarom 

hebben we toen speeddates georganiseerd. Dit 
waren korte gesprekjes tussen mensen van allebei 

de organisaties en die met dezelfde doelgroep 
werkten. Samen hebben we toen gekeken waar we 
elkaar konden aanvullen of ondersteunen. Daar 

kwamen vervolgens concrete voorstellen uit voor een 
samenwerking.

Marieke Vermeer, bibliotheekmedewerker Plus Bibliotheek 
Midden-Brabant, vestiging Heyhoef Tilburg

21



22

‘Ouderen en laagopgeleiden 
worden op hun wenken 
bediend aan mijn bar!’

Tip!  Laat je huidige én toekomstige partners steeds weten waar je mee 
bezig bent. Je zult merken dat er altijd wel iemand met een idee op de 

proppen komt om samen te werken. Zet ook zelf je voelsprieten uit en spring 
in op zaken of problemen waar je partners zich mee bezig houden.

22
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HET VERHAAL VAN
Marij Rokx

Hoe profiteer je van je netwerk?

Ik heb regelmatig overleg met verschillende partners. 

Ik heb het dan vaak over laaggeletterdheid en de 

digitale achterstand van kwetsbare groepen. Toen het 

steeds duidelijker werd dat we activiteiten voor deze 

doelgroep gingen koppelen aan de Mediabar, heb ik 

dat natuurlijk meteen in de groep gegooid. Centrum 

Jeugd en Gezin Rucphen haakte daar gelijk op in met 

de vraag of het samen met ons iets kon doen rondom 

ouders en social media. Inmiddels worden ook andere 

activiteiten georganiseerd, samen met partners. Denk 

hierbij aan een lezing over dementie in samenwerking 

met Steunpunt Ouderen Rucphen, en aan exposities 

waarbij we samenwerken met diverse lokale partners en 

met het dienstverleningscentrum waarin de bibliotheek 

Zundert-Rucphen is gevestigd.

Marij Rokx, Coördinator Programma & Inhoud 

Bibliotheek Zundert-Rucphen

Creatieve Sessie
In het traject zijn de deelnemers gestimuleerd 
om dat wat ze al bedacht hadden, nog eens 
vanuit een andere hoek te bekijken. Waardoor 
er misschien andere of betere ideeën naar 
boven zouden komen. 

Dit gebeurde door op een creatieve manier 
te brainstormen over alternatieven. 
Bijvoorbeeld als iemand bedacht had om 
een tik-en-klik cursus voor ouderen aan te 
bieden. Deze cursus zou ouderen kunnen 
stimuleren om meer deel te nemen aan  
digitale ontwikkelingen. In de brainstorm 
werd aansluitend gekeken wat je nog meer 
voor ouderen zou kunnen doen op het gebied 
van digitale ontwikkelingen. Alles mocht 
voorbij komen, hoe absurd, onbruikbaar, 
ongebruikelijk en voor de hand liggend ook. 
Door de oefeningen te doen uit de creatieve 
sessie*, kan jij ook weer met een frisse blik 
naar jouw idee kijken. Zo’n sessie leent zich 
ook prima voor een co-creatie opzet. 
 
Goede, vernieuwende ideeën komen niet 
aanwaaien. Ze vergen vaak het uiterste van je 
creativiteit. En meestal kom je samen verder 
dan alleen. Je moet er dus wel iets voor doen. 
In deze verzamelfase van het maakproces 
absorbeer je zo veel mogelijk informatie, 
ideeën, gesprekken, filmpjes en ga zo maar 
door. Tijd voor een stevige brainstormsessie. 
Je zit met je hoofd misschien nog in de 
denkmodus. Dus eerst warmen we je creatieve 
brein even op...

* Je vindt de creatieve sessie op pagina 26



Warming-up
• Zet je creatieve bril op. Kom in de open modus met 

deze warming-up oefeningen.
• Loop rond door de ruimte. Zie je een lege plek? Loop 

er dan naartoe. Zo blijf je met de groep in beweging. 
Gooi onderweg gerust een balletje over, zonder het te 
laten vallen natuurlijk. 

• Ga in een kring staan. Iemand maakt een 
herhaalbare beweging. De volgende herhaalt het 
gebaar, maar verandert een klein dingetje. Zo gaat de 
beweging de hele kring rond.

• Ga in een kring staan en beeld een voorwerp uit dat 
je aan je buurman of -vrouw gee� . Die verandert het 
weer in iets anders. Net zolang totdat het voorwerp 
de hele kring is rondgegaan. 

Uitvinder
De ‘uitvinder’ van de brainstorm is Alex Faikney 
Osborn (1888-1966), oprichter en directeur van 
reclamebureau BBDO. Of hij het brainstormen echt 
hee�  uitgevonden, staat niet helemaal vast. Maar hij 
was in elk geval wel de eerste die zijn bevindingen 
samenvatte in een eenvoudige methodiek en er de 
naam ‘brainstormen’ op plakte.
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Brainstorm
Het uitgangspunt van een brainstorm is om zoveel 
mogelijk ideeën te verzamelen. Daarbij is alles goed 
en niets fout. Dat valt nog niet mee, hoor! Want veel 
mensen corrigeren zichzelf bijna automatisch en 
beoordelen hun eigen idee al snel als ‘niet origineel’ of 
‘te saai’.

Bij een brainstorm oordeel je niet. Je laat je ideeën maar 
gewoon lekker komen. Dat geeft ruimte. En ruimte is 
weer een belangrijke voedingsbodem voor creativiteit 
en innovatie. Voor je het weet is je saaie of absurde idee 
zomaar veranderd in een geweldig en bruikbaar idee. 

Dat gaat trouwens niet zomaar. Eerst komen de meest 
voor de hand liggende, daarna de ongebruikelijke, 
gekke ideeën. Door te blijven associëren ga je over 
denkdrempels heen en dan begint de originaliteit. Go 
with the fl ow!

Hoe begin je een brainstorm?

• Met 1 vraag. Dus geen 2 of 3, en al zeker geen 10. 
Focus op de belangrijkste vraag. 

• Met 1 vraag die heel eenvoudig is. Dat is meestal een 
korte vraag die één gedachte uitdrukt. In duidelijke 
taal, zonder jargon en voor iedereen begrijpelijk. 

• Met 1 vraag die eenvoudig én concreet is. Concrete 
vragen leiden tot concrete ideeën.

Bron: http://www.brainssstorm.com/brainstormen-handleiding

Spelregels brainstorm

• Stel je oordeel uit. Geef geen kritiek. Niet op de ideeën 
van anderen, maar ook niet op je eigen ideeën. Alle 
ideeën worden aanvaard en genoteerd.

• Streef naar kwantiteit. En variatie. Bedenk dus zoveel 
mogelijk ideeën. Dat verhoogt de kans op een topidee. 
Geef niet te snel op.

• Laat je gaan. Wilde ideeën zijn leuk en je mag van de 
hak op de tak. Is er chaos? Prima zo.

• Li�  mee op de ideeën van anderen. Blijf niet in je 
eigen hoofd hangen. 

Wist je dat? Je 
brein informatie 
Wist je dat? 

brein informatie 
Wist je dat? 

rondstuurt met 
brein informatie 
rondstuurt met 
brein informatie 

een snelheid van 
430 km/uur?

25
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In deze creatieve sessie bepaal je met wie je wil samenwerken en wie je doelgroep is. 
Je bedenkt wat je kan gaan doen en hoe je dat wil aanpakken.

Wat heb je nodig?
• Geeltjes
• Pennen
• Witte vellen papier
• Voorwerpen
• 1,5 uur de tijd
• Minimaal 6 deelnemers

*** CREATIEVE SESSIE ***

***OEFENING HAMSTEREN***

In deze oefening krijg je antwoord op de vraag wat je 
met deze doelgroep of samenwerkingspartner kan gaan 
doen. 

Zet 3 ideeën op een vel papier. Geef het papier door aan 
een ander. Deze persoon leest wat er staat en associeert 
daarop door en zet 3 nieuwe ideeën op het papier. Geef 
het papiertje nog 2 keer door aan een ander. Als het 
papier weer terugkomt bij de eerste persoon, kies je er 3 
uit die je aanspreken. Deel deze met de groepsleden. 

***OEFENING FOCUSSEN***

Weet je wie je doelgroep is? 
En met wie je wil samenwerken?

Zet zo veel mogelijk ideeën op een geeltje. 
Op elk geeltje 1 idee, reëel of irreëel. 

Schrijf de 3 meest voor de hand liggende 
antwoorden op.

Schrijf de 3 minst voor de hand liggende 
antwoorden op.

Deel met de groep 1 samenwerkingspartner of 
doelgroep die helemaal niet voor de hand ligt. Deel er 
ook 1 die bruikbaar is.

Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? De kleurDe kleurDe kleurDe kleurDe kleurDe kleur
blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? Wist je dat? 
blauw je creatiever maakt?

Wist je dat? 

26
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***OEFENING ASSOCIËREN***

Wat kan je met je doelgroep gaan doen?

Leg voorwerpen klaar, in elk geval 3 meer dan 
het aantal personen in je groep, zodat er genoeg 
keuzemogelijkheden zijn voor iedereen. Het maakt niet 
uit welke voorwerpen het zijn. Van fi etspomp, paraplu 
of boek, tot tuinkabouter, muziekdoosje, wanten, een 
pak rijst of een kaarsje. Iedereen kiest een voorwerp en 
schrijft vier eigenschappen ervan op. 

Verbind 2 eigenschappen die je opgeschreven hebt, met 
wat je gaat doen. Deel 1 antwoord met de rest van de 
groep.

***OEFENING OMDENKEN***

Met deze oefening krijg je een antwoord op de vraag 
hoe je je activiteit of samenwerking wilt aanpakken.

Wat moet je doen om je doel niet te bereiken? 
Bijvoorbeeld, hoe zorg je er voor dat je vooral geen 
jongeren bereikt? Zet elk idee op een geeltje. Kies de 3 
die het meest waar zijn. En schrijf op welke 3 het raarste 
zijn.

Kies dan het meest ware en het meest rare antwoord 
en draai die om. Zo kom je tot wat je nodig hebt om wel 
een succes te maken van je idee.
Deel je meest rare en je meest ware antwoord met de 
groep. Doe dat ook voor je omkeer-antwoorden.

‘Wat maakt mensen creatiever?’
Uit: Th e Creative Brain, how insight works (BBC Documentary-Horizon)

Dr. Simone Ritter is als sociaal-psychologe verbonden aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Zij ontdekte dat nieuwe en onverwachte ervaringen je creativiteit vergroten. 

Haar advies daarom: ‘Zoek het onverwachte op. Dat hoeft  niet spectaculair te zijn. 
Iets simpels werkt vaak al heel goed.’

Hoe klein, dagelijks en onbetekenend ook, als je kleine dingen anders aanpakt, ga je anders 
denken. Dat gebeurt al als je alleen maar de volgorde van een routine verandert. 

Het maakt je fl exibeler én creatiever! Simone Ritter heeft  de proefpersonen getest op 
creativiteit voor en na het doorbreken van de routine. Wat bleek? Er was sprake van 

10 tot 15% meer creativiteit. 

27
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En zo werkt dat
Mensen zijn gewoontedieren. 
In de wetenschap noemen ze dat 
functionele gefixeerdheid. 
Het betekent dat we steeds op 
dezelfde manier naar dingen kijken 
en ze oplossen. Die routines liggen 
dan zo vast dat we niet meer in staat 
zijn om op een andere manier ernaar 
te kijken. Als een mentale obstructie 
waardoor je in hetzelfde cirkeltje blijft 
ronddraaien. 

Het onderzoek
Eerder werd vooral onderzocht 
hoe persoonlijkheidsfactoren of 
de omgeving van invloed zijn op 
creativiteit. We weten nog niet zo veel 
over de onderliggende denkprocessen 
en hoe je deze kunt stimuleren. 

Simone Ritter over haar onderzoek: 
‘Wij hebben twee experimenten 
gedaan. Proefpersonen maakten 
eerst een onverwachte gebeurtenis 
mee. Daarna moesten ze een test 
doen om cognitieve flexibiliteit te 
meten (Unusual Uses Task, Guilford). 
Cognitieve flexibiliteit helpt om 
fixaties los te laten en buiten de 
kaders te denken. Heel belangrijk voor 
creativiteit. Uit de test bleek dat de 
mensen die een ongewone ervaring 
hadden beleefd, kort daarna beter 
scoorden op de test.’ 

Opbrengst nieuwe patronen
• Nieuwe en originele ideeën
• Je wordt flexibeler
• Je gaat anders denken
• Je pakt je problemen anders en beter aan

28



29

Experiment 1 Virtual Reality

Simone Ritter zocht naar manieren om het creatief 
denken te stimuleren. Zo nam ze haar proefpersonen 
mee naar een virtual reality lab. Daar creëerde ze een 3D 
omgeving waarin haar proefpersonen iets onverwachts 
meemaakten. Ze zagen bijvoorbeeld een koffertje 
kleiner worden, terwijl ze er juist naar toe liepen. Of er 
vloog opeens een flesje de lucht in. De personen uit de 
controlegroep kregen dezelfde objecten te zien, maar 
maakten de gebeurtenissen mee zoals de natuurwetten 
die voorspellen. Wat bleek? Degenen die net iets 
onverwachts hadden meegemaakt, waren creatiever in 
hun antwoord op vragen als ‘wat kun je doen met een 
baksteen’, dan de mensen in de controlegroep. 

Experiment 2 Ongewoon patroon

Een tweede experiment, waarin mensen werd gevraagd 
om op een ongewone manier een boterham met 
hagelslag klaar te maken, leverde een vergelijkbaar 
resultaat op. Stap voor stap moesten de proefpersonen 
de instructies volgen op een computerscherm. Eerst 
de hagelslag op het bord strooien, dan de boterham 
besmeren met boter en tot slot de boterham op de 
hagelslag drukken.

Simone Ritter: ‘Zelfs een kleine onverwachte ervaring 
blijkt van invloed op iemands cognitieve flexibiliteit. 
Neem eens een andere weg. Begin een brainstorm 
met iets onverwachts. Of drink melk uit een vaas. In de 
praktijk kun je er alle kanten mee uit.’ 

Bron:  VOX Magazine
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De deelnemers ervaarden aan den lijve wat het effect was van kleine dingen op een andere manier doen. Ze kregen 
een heel concrete opdracht mee. Elke dag moesten ze iets doen wat ze nog nooit eerder hadden gedaan. Dat moesten 
ze drie weken lang doen, tot de volgende bijeenkomst. Dit waren de spelregels:

• Het hoeft niet spectaculair te zijn. Ga eens aan de andere kant van de tafel zitten thuis, loop een andere route dan 
je vaste hardlooprondje, ga aan de andere kant van het bed liggen, neem een andere route naar je werk. 

• Een dag overslaan mag, maar pak het de volgende dag wel weer op.
• Schrijf op wat je gedaan hebt.

Alle deelnemers gingen er blanco in om zelf te ervaren wat het effect zou zijn. Achteraf werden er pas ervaringen 
uitgewisseld. Had het gewerkt? Hielp het om fl exibeler te worden en anders te gaan denken? Bij een groot aantal 
deelnemers wel, maar sommigen vonden het ook lastig om kleine dingen anders te doen. 

*** OEFENING ***
WHEN WAS THE LAST TIME YOU DID SOMETHING FOR THE FIRST TIME?

de opdracht van Jeanne Burgers-Jonkers
  bibliotheekmedewerker Plus Bibliotheek Midden-Brabant

• Bier gedronken uit wijnglas

• Zaterdagkrant van achteren naar voren gelezen

• Doedelzak vastgehouden

• Directeur BMB uitgenodigd voor lunch

• Boksen

• Limoen in thee en cola light

• Mannenparfum opgedaan (male erotics)

• Half uur geluisterd naar de Turkse radio POWER TURK FM

• Een links geschreven kaart opgestuurd naar vriendin

• Mountainbike van man gepoetst

• Schaken in bibliotheek met opruimer Sam 

• Info opgezocht over de Nikab

• Jachtschotel met gehakt en paddenstoelen gemaakt

• Uit een stuk kaas de letters SIO gesneden

• Biertje getapt

• iMac gebruikt

• Koffer ingepakt in maand november
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de opdracht van Rianne de Bie

Wat moet ik toch met deze opdracht? En waar haal ik de 

inspiratie vandaan om 3 weken lang elke dag iets te doen wat 

ik nog nooit heb gedaan?!’ Dat waren in eerste instantie mijn 

gedachten. Ik ben begonnen met kleine dingen. Ik ging tijdens 

het avondeten op de stoel van mijn man zitten. Ik zei iedereen 

gedag die ik tegenkwam op het fietspad. Ik zong spontaan 

een liedje. Ik at linkshandig in plaats van rechtshandig.  

Toen ging ik een week op vakantie naar Egypte. Daar heb ik 

de opdracht gewoon voortgezet. Ik zat daar met een clubje 

van 8 personen. Ik heb ze verteld wat mijn opdracht was 

en uiteindelijk hebben we er heel veel plezier om gehad. 

Iedereen dacht met me mee. Mijn medevakantiegangers 

kwamen spontaan met opdrachten, zoals het bouwen van 

een zandkasteel op het strand. Of ook heel leuk, de eerste 

werkdag na je vakantie in je badpak gaan werken. Zelf was 

ik natuurlijk ook heel actief in het verzinnen van nieuwe 

opdrachten. Ik heb daarbij zeker mijn koudwatervrees 

overwonnen. Letterlijk. Want ik heb een hekel aan water 

en zwemmen. Ik heb gezwommen in het zwembad en ik 

ben zelfs de zee in gegaan. Iets wat ik vreselijk vind met al 

die vissen om me mee heen. Ik heb een boom geknuffeld en 

heb de hele week vakantie geen make-up op gedaan. Mijn 

mooiste opdracht was toch wel een compliment geven aan 

een onbekende familie. Ik sprak een opa, oma met kinderen 

en kleinkinderen aan en zei ze dat ik het hartverwarmend 

vond zoals zij met elkaar omgingen. Vooral oma was ontroerd 

door mijn compliment.

Toen ik na mijn eerste werkdag thuiskwam, heb ik het 

vakantieclubje een WhatsApp gestuurd met het volgende 

bericht, inclusief foto:  Vandaag ben ik in mijn badpak gaan 

werken maar helaas waren er geen collega’s! 

Een andere keer ruimde ik na een lezing expres de stoelen 

niet op. Ik liet alles gewoon staan in de bibliotheek. Heel 

verrassend van mezelf! Normaal doe ik dat namelijk altijd 

meteen. Het gaf me een enorm bevrijdend gevoel!

Twee opdrachten heb ik ‘bijna’ gedaan. Helaas kon ik net 

niet de moed opbrengen om sprinkhanen te proeven. Vooral 

het doorslikken was vreselijk. Ik vond de gedachte wel heel 

stoer, maar deze opdracht bleek niet uitvoerbaar voor mij. 

Snorkelen in zee heb ik ook net niet gedaan. Dat was echt nog 

een brug te ver. 

De laatste opdracht heb ik op de ochtend van de cursus 

gedaan. Ik heb me toen namelijk afgemeld voor de 

bijeenkomst die die dag plaats zou vinden.

Mijn advies: kom uit je comfortzone, wees creatief in 
het verzinnen van opdrachten en durf te doen! 

Ervaring van deelnemer Rianne de Bie, 

bibliotheekmedewerker Plus Bibliotheek Midden-Brabant, 

vestiging Waalwijk
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Sonja Trapman 
Medewerker doelgroepen 
Bibliotheek Helmond-Peel

‘Ik ga aan 
de wandel 

met actieve 
ouderen!’
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4 Kiezen

Ideeën genoeg, materiaal in overvloed. Nu wordt het 
tijd om te kiezen. Spijkers met koppen. Probeer uit 
de open modus te komen en te focussen op je doel. 
Wat wil je bereiken? Welke keuzes maak je? En hoe 
zorg je dat je op koers blijft? Alleen dan kan je al die 
creativiteit omzetten in actie, en dus innovatie. 

Welke stappen moet je nemen om tot een keuze te 
komen? Het begint met selecteren. Beoordeel eerst 
waar je wel en niet mee verder wilt. Beslis dan wat je 
uiteindelijk gaat gebruiken. Wees beslist en doelmatig. 
En realiseer je dat kiezen voor een idee betekent dat je 
andere ideeën moet loslaten. Hoe jammer ook...

Gesloten modus
De keuzefase vraagt om andere vaardigheden en een 
andere houding. Nu is het juist wel belangrijk om te 
oordelen en te focussen. Je hebt focus en oordeel nodig 
om ideeën met elkaar te vergelijken, ideeën te kiezen 
en ideeën weg te gooien. Je beslist welk idee doorgaat 
naar de uitvoeringsfase. 

Selecteer niet alleen maar de veilige ideeën. Kies juist 
voor gewaagde en ongewone invalshoeken. Nieuwe 
ideeën kiezen vraagt om lef.

De veilige weg is ook een risico.

3333

*** OEFENING ***

33

De juiste keuze in 10 minuten
Deze oefening biedt je duidelijkheid in 3 eenvoudige stappen. Het onderwerp speelt geen rol. Of het nu gaat over 
werk, relaties of persoonlijke groei. Je focust op hoofdlijnen, niet op details. Want als je in de details duikt, wordt het 
vaak veel moeilijker om een beslissing te nemen. Daar gaan we.
 
Doe deze oefening niet in je hoofd, dan werkt het niet. Door het op te schrijven creëer je meer duidelijkheid. Pak 
daarom papier en een pen.

>>>
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Stap 1: Bepaal je keuzes
Bekijk welke mogelijkheden je hebt. Kies de mogelijkheden die 
je het meest aanspreken. Vergeet de rest. Waaruit kun je kiezen? 
Schrijf keuze 1 op een vel papier en keuze 2 op een ander vel 
papier. Geef beide keuzes een titel, zoals ‘Blijven waar ik zit’, 
‘Veranderen van baan’ of ‘Beginnen met studie’. 
Laat het bij twee mogelijkheden. 

Stap 2: Bepaal de voor- en nadelen
Schrijf op elk vel 3 voordelen en 3 nadelen van de mogelijkheden 
die je hebt bedacht. Kom je niet aan 3, dan is 1 of 2 ook goed. 

De voordelen van ‘Veranderen van baan’ zijn bijvoorbeeld 
groeimogelijkheden, meer carrièrekansen en een beter salaris. 
Nadelen kunnen zijn dat je opnieuw ingewerkt moet worden, dat 
het niet zeker is dat je wordt aangenomen en dat je niet weet of 
je collega’s wel leuk zijn.

Omcirkel op elk vel, dus voor elke mogelijkheid het belangrijkste 
voor- en het belangrijkste nadeel. Let op, maximaal 1!

Stap 3: Maak een afweging
Voor je liggen 2 mogelijkheden met elk 1 voordeel en 1 nadeel. 
Kies eerst de mogelijkheid die je het grootste voordeel geeft. 
Omcirkel het voordeel. Lekker dik, zodat het goed opvalt! Daarna 
kies je de mogelijkheid met het grootste nadeel. Omcirkel dit 
nadeel ook een paar keer, zodat het je niet kan ontgaan. 

De mogelijkheid met het grootste voordeel is de keuze die je 
eigenlijk wilt maken. De mogelijkheid met het grootste nadeel 
is de keuze waar je het meest bang voor bent, of die je het meest 
aan het twijfelen brengt.
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Waarom kiezen zo 
moeilijk is

• Er is te veel keuze.
• We hebben angst dat we de 

verkeerde keuze maken.
• We willen zekerheid.
• We streven naar perfectie.

Wat kies je?
Als de mogelijkheid met het grootste voordeel een 
andere is dan die met het grootste nadeel, dan ben je 
geslaagd. Nu kun je kiezen voor de mogelijkheid met 
het grootste voordeel. Dat is de beste keuze.

Als een mogelijkheid zowel het grootste voordeel als 
het grootste nadeel heeft, dan is dat toch de juiste 
keuze voor jou. Die keuze geeft je veel plezier, maar ook 
bedenkingen.
Focus je op het voordeel en blijf niet hangen in het 
nadeel. Vertrouw erop dat je de nadelen kan oplossen 
of overwinnen.

Bewuste en onbewuste keuzes
Er zijn twee manieren om keuzes te maken: bewust en 
onbewust. Een methode die kan helpen om bewust te 
kiezen, is het opschrijven van de voor- en nadelen van 
je keuze en die een cijfer te geven, afhankelijk van de 
zwaarte van het afzonderlijke voor- of nadeel. Deze 
aanpak kan je helpen om een betere keuze te maken. 

Onbewust kiezen werkt anders. Uit onderzoek blijkt 
dat we beter op onze intuïtie kunnen vertrouwen 
naarmate de keuzes moeilijker worden. Complexe 
beslissingen laten zich moeilijk beredeneren, vooral ook 
omdat je de consequenties niet kunt overzien. Daarom 
is het in die gevallen handiger om op je gevoel af te 
gaan.
 
De Nederlandse onderzoeker Ap Dijksterhuis heeft een 
duidelijke visie over keuzes maken. Hij raadt aan om er 
een nachtje over te slapen. Dijksterhuis doet onderzoek 
naar het onderbewuste. Wat blijkt? Deze hersenfunctie 
is veel krachtiger dan de bewuste. Geef deze functie 
daarom de ruimte. Twijfel je? Kies dan voor een van de 
opties en doe dan even niets. Kijk maar wat er gebeurt.

Herkenbaar?

Je zit op je werk te worstelen met een 

probleem en je komt er niet uit. Je gaat 

gefrustreerd naar huis en denkt er op de 

terugweg nog lang over na. Thuis wacht 

je een etentje met goede vrienden. Het is 

gezellig en het wordt laat. De volgende 

dag kom je op kantoor en ineens zie 

je de oplossing van het probleem. Je 

onderbewustzijn werkt door terwijl jij 

met compleet andere dingen bezig bent. 
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Het verhaal van Marieke Vermeer

Hoe maak je de samenwerking met partners concreet?

In het begin vroeg ik regelmatig aan collega Plussers hoe 

zij te werk gaan als ze een gesprek aangaan met een 

nieuwe partner. Verder heb ik vooral geprobeerd om helder 

te krijgen wie met ons zou willen samenwerken, waar we 

naar toe gaan en wat we zouden willen bereiken. Ook heb 

ik geïnformeerd bij collega’s naar partners met wie al eens 

een samenwerking is gezocht, hoe deze is gelopen en waar 

het eventueel mis is gegaan. Daaruit kwam vooral naar 

voren dat contacten vervagen door gebrek aan tijd bij beide 

partijen. Hierdoor voelen partners de verbondenheid niet 

echt en creëer je dus ook geen draagvlak. Dat is jammer. Na 

een concrete afspraak met een bestaande partner in het 

kader van de vernieuwde samenwerking, zijn we als team 

betrokken door middel van een kennismakingsoverleg met 

aansluitend een heerlijke lunch.

Wat vond je moeilijk tijdens de training? Wat heb je 

daarvan geleerd?

Ik vond het verhelderend om iedere dag iets te doen wat 

ik nog nooit had gedaan. ‘When was the last time you did 

something for the fi rst time?’ Je doorbreekt jezelf als het 

ware, je krijgt er bijna kortsluiting van, maar het zorgt 

er wel voor dat je in een open modus komt. Het moeilijke 

vond ik direct daarna om iedere dag iets ‘spannends’ te 

doen. Voor mij werkte dat niet. Voor mijn gevoel moest ik 

daarvoor een grens over, en dat wilde ik niet. Het blokkeerde 

mijn creativiteit en dat was jammer.’

Marieke Vermeer, bibliotheekmedewerker Plus Bibliotheek 

Midden-Brabant, vestiging Heyhoef Tilburg
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Doorwerken tijdens je slaap
Dat slaap een rol speelt bij het leren en het vastleggen van 
informatie in je geheugen, wisten we al. Maar slaap kan ook je 
creativiteit een boost geven. Dat ontdekte sociaal-psycholoog 
Simone Ritter. Mensen die tijdens hun slaap blijven 
doormalen over een probleem, zijn de volgende ochtend 
beter in het vinden van een creatieve oplossing. Hoe? Met een 
geurtje.

Vanille
Aan het onderzoek deden 49 proefpersonen mee in de 
lee� ijd van 18 tot 29 jaar. ’s Avonds kregen ze � lmfragmenten 
te zien over vrijwilligerswerk. De ruimte waarin ze zich 
bevonden, was subtiel geparfumeerd met een vanillegeur. 
De proefpersonen kregen ook een taak mee naar huis: 
‘Morgenvroeg willen we van je weten hoe je mensen het best 
kunt motiveren voor vrijwilligerswerk.’ Een derde van de 
deelnemers sliep ‘s nachts met de geur die verspreid werd in de 
� lmruimte, een tweede groep rook een andere geur tijdens de 
slaap (een controlegeur) en de derde groep sliep zonder geur. 

Filmfragmenten
Zodra ze wakker werden, gaven de proefpersonen hun ideeën 
door aan de onderzoekers. Een team van beoordelaars bekeek 
ze op creativiteit. Wat bleek? De groep die geslapen had 
met de vanillegeur, scoorde signi� cant hoger op creativiteit. 
Bovendien scoorde deze groep ook hoger op de vraag wat 
het creatiefste idee was wat ze hadden aangeleverd. Ze waren 
daarin 2 keer zo goed als de andere groepen.

Muziek of kleur?
Je zou dit experiment ook kunnen doen met muziek of kleur. 
Maar mensen kunnen dat als storend ervaren. Geur verspreidt 
zich zonder dat het je uit je slaap houdt.
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‘Met een zilveren 
hamer breek je een 

ijzeren deur.’

37
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Marian Rombouts / Math van der Wouw
Manager Producten en Innovatie / Directeur Educatief Centrum de Wig
Cultuurspoor Best (voorheen Bibliotheek Best en Educatief Centrum de Wig)

Wij zoeken balans in 
samenwerking, maar zijn wel 
op zoek naar de spelregels om 

te kunnen scoren!
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5 Door
ontwikkelen

Tja, en dan de praktijk. Wat komt je tegen? Dit is de fase 
waarin je toetst, verfi jnt en doorontwikkelt. Kortom, 
verbetert. Want je weet het: nieuwe ideeën zijn nooit 
direct ‘af’. Sta open voor feedback van mensen die 
werken of kennismaken met je idee. Je komt vanzelf de 
haken en ogen tegen.  

Vertel je verhaal
Als je andere mensen mee wilt krijgen, is het belangrijk 
dat je duidelijk kunt overbrengen wat je gaat doen. 
Intern naar collega’s en je managementteam, of extern 
naar partners. De beste boodschap is kort en krachtig, 
en wordt op een aansprekende manier verteld. Maar 
hoe doe je dat?

Een hulpmiddel is een pitch waarbij je aan de hand 
van 4 vragen kenbaar maakt wat jouw bibliotheek 
te bieden heeft. Je formuleert eerst de vraag of het 
knelpunt waar je klant mee zit, en vervolgens vertel 
je hoe jouw bibliotheek dat op kan lossen. Daarna 

vertel je iets over de visie van de bibliotheek. Waar wil 
de bibliotheek aan bijdragen? Dit gaat vaak over een 
hoger doel, zoals het weerbaarder maken van mensen. 
Tot slot noem je het product wat de bibliotheek te 
bieden heeft.

Met een pitch verwoord je niet alleen wat je te bieden 
hebt als bibliotheek, maar ook waarom het belangrijk 
is om te doen. Ook laat je zien wat de toegevoegde 
waarde is en waar de kwaliteiten liggen van de 
bibliotheek.

De ideale boodschap
1. Knelpunt - Benoem het ‘probleem’. 
2. Oplossing -Vertel wat de oplossing is van de 

bibliotheek.
3. Visie - Vertel wat de achterliggende visie van de 

bibliotheek is.
4. Product - Vertel over het product dat de bibliotheek 

aanbiedt.

Th e best way to predict your future 
is to create it.

Abraham Lincoln
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1. Formuleer het knelpunt waar je klant of doelgroep tegenaan loopt en waarbij je zou 
willen helpen:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

2. Vertel hoe de bibliotheek dit kan oplossen:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

3. Formuleer de visie van de bibliotheek. Waar wil je als organisatie aan bijdragen:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
 

Haal één aansprekend woord uit je visie: .......................................................................................................................................

En kies er een foto of beeld bij wat daar symbool voor staat:  .................................................................................................

4. Vertel welke concrete acties, materialen, of activiteiten de bibliotheek kan   
aanbieden:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

*** JOUW PERSOONLIJKE PITCH  ***

40
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1. Het knelpunt
Vanuit de lokale samenleving bestaat 
er een wens tot samenwerking met de 
bibliotheek. Om binding te houden met 
deze lokale samenleving is deze wens 
wederzijds.

2. De oplossing
Samenwerken met de lokale 
middenstand en lokale organisaties.

3. Visie
Het delen van kennis en verhalen door 
lokale verankering.

Het woord is:  DELEN

Foto: Handen die geven en nemen

4. Concrete acties
• Proefabonnement met middenstand
• Lokale invulling voor 6 

landelijke thema’s (Boekenweek, 
Kinderboekenweek en Week van de 
mediawijsheid)

• Aansluiten bij lokale happenings, zoals 
de Unentse mert 

• Social media beleid voor beide dorpen

Antoinette Geven
Bibliotheekmedewerker Plus 

Bibliotheek Midden-Brabant, vestiging 
Berkel-Enschot & Udenhout.

*** DE PITCH ***
van Antoinette Geven

‘KIEK! Ik leg mijn 
activiteiten met het 

reisbureau vast!’

41
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‘Ik giet andere culturen 
zó naar binnen!’
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Mijn activiteit voor dit traject bestaat uit het organiseren van taallessen in de bibliotheek. De meerwaarde hiervan is dat er 

een doelgroep binnenkomt met wie we nog heel weinig samenwerken en van wie we zelfs heel weinig weten. Zodra we ze als 

bezoekers in de bibliotheek mogen ontvangen, wil ik ze graag vragen en uitnodigen om mee te denken over onze collectie voor 

anderstaligen. Waarom wordt deze collectie zo weinig gebruikt? Is dat misschien omdat de boeken verouderd zijn of omdat er 

geen leescultuur meer is, maar een verbale cultuur? Dit zijn allemaal vragen die ik gaandeweg het traject scherper wil stellen.’

Verder zou ik graag een avond willen organiseren om vluchtelingen, nieuwkomers en inwoners uit onze gemeente kennis 

te laten maken. Met elkaar en met hun culturen. Het is de bedoeling dat zij elkaar over hun land vertellen. Dat lijkt mij het 

fi jnste om aan de hand van een voorwerp te doen. Het feit dat dat voorwerp mee is gekomen naar Nederland, wil blijkbaar 

zeggen dat het belangrijk is voor de cultuur of het land van deze persoon of dat er een persoonlijk verhaal aan vastzit. Het zal 

waarschijnlijk een comfortabel houvast zijn om te vertellen over het land van herkomst.

Maaike Linnemeijer, bibliotheekmedewerker Plus Bibliotheek Midden-Brabant, vestiging Tilburg Centrum

HET VERHAAL VAN
Maaike Linnemeijer
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Wist je dat? Je 
creatiever bent als 

je moe bent?*

* Als je moe bent, is je brein minder goed in staat om 
afl eiding er uit te fi lteren en om te focussen op een 
bepaalde taak. Ook herken je dan verbanden minder 
goed. En laat dit nu net de twee dingen zijn die je nodig 
hebt om je creativiteit goed op gang te brengen. 
Of je nu wilt of niet.
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Selma Coppoolse
Adviseur Communicatie

Cubiss

‘We hebben écht 
alles uit de kast 

getrokken!’
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6 Realiseren

Innovatie is niet iets wat je alleen kunt doen. Het is een 
proces wat je als organisatie moet initiëren en goed 
moet neerzetten. Het vraagt om een andere houding 
van mensen, het heeft invloed op de cultuur, en het 
zal zeker ook gevolgen hebben voor de bestaande 
structuren. Iedere organisatie zou zichzelf met enige 
regelmaat moeten vernieuwen. En wat helpt nu beter 
om als organisatie innovatief te worden én te blijven? 
Zeven aspecten belicht, voor meer inzicht.

1. Inspiratie
Het management kan het voortouw nemen en 
inspireren tot innoveren. Niet alleen door er zelf 
in te geloven, maar ook door er helder over te 
communiceren. Het is namelijk zo dat je eerder gelooft 
in het nut van innovatie als je je leidinggevende het 
zelf ziet doen, dan als die alleen er maar over praat. 
Het werkt als je leidinggevende zelf een voorbeeld van 
vernieuwing is. Zien doet volgen en enthousiasme 
vermenigvuldigt zich!

2. No risk, no innovation
Is er ruimte om fouten te maken? Durf je risico te 
nemen of kies je eerder voor de veilige weg? Risico 

nemen is nodig voor het ontstaan van creativiteit. 
Als je een fout kan zien als een leerproces, wordt je er 
uiteindelijk wijzer van en is het heel waardevol. Het 
vertelt je bovendien wat je de volgende keer vooral 
niet meer moet doen.  

3. Langetermijndenken
Kortetermijndenken betekent dat je vooral bezig 
bent met dat wat moet gebeuren. Tijdsdruk werkt 
kortetermijndenken in de hand. Heb je weinig tijd, 
zal je eerder teruggrijpen naar oude oplossingen. 
Er wordt geen tijd genomen om te investeren in 
de toekomst. Dat wat zich aandient, krijgt dan alle 
aandacht, maar vernieuwing schiet er bij in.  Terwijl 
vernieuwende ideeën op de langere termijn juist 
tijdswinst kunnen opleveren.  

4. Ondersteunende structuren
Te veel regels en structuren kunnen creativiteit in 
de weg staan. Dat geldt vooral voor organisaties die 
te hiërarchisch zijn. Dat je telkens om toestemming 
moet vragen en te weinig beslissingen zelfstandig kan 
nemen. 

Doubt can only be removed by action 
Johann Wolfgang von Goethe
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5. Eigenaarschap
Eigenaarschap heeft twee kanten. Enerzijds krijg je de 
verantwoordelijkheid, anderzijds krijg je de ruimte. 
Verantwoordelijkheid betekent dat je resultaten 
moet boeken, kwaliteit moet leveren en dat je 
doelgericht blijft. Ruimte krijgen betekent dat je mag 
spelen met ideeën, zelf mag inschatten wat werkt en 
dat je je vondsten op eigen wijze kan invullen. Beide 
zijn nodig om een innovatieproces te laten slagen.

6. Heldere doelen
Weet waarom je innoveert. Zorg dat helder is 
wat je er mee wilt bereiken. Zeker op een hoger 
abstractieniveau is het belangrijk om te weten 
waarom je het doet. Een hoger doel kan bijvoorbeeld 
zijn om mensen uit verschillende bevolkingsgroepen 
met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd moet je daarbij 
heel concreet formuleren wat het gaat opleveren. 
Doelen stellen geeft focus en houvast. Het zorgt dat 
je niet alle kanten op zwabbert. Het helpt om richting 
te kiezen en je koers te bepalen, om keuzes te maken 
wat je wel en niet aanpakt. Zo weet je wanneer je 
traject geslaagd is.  
 

7. Kleine stapjes
Om te innoveren hoef je niet meteen een groots 
traject op te pakken. Kleine stappen zijn ook goed. 
Een groot traject geeft meer kans op mislukken. Een 
kleiner traject is overzichtelijk en heeft meer kans van 
slagen. Het geeft daardoor meer bevrediging. Dus ben 
verstandig en deel een groter traject op in kleinere 
stapjes. Dan heb je eerder een succes behaald. En 
weet dat één vonk een groot vuur kan aanwakkeren!
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‘Rocken bij de bieb 
maakt je creatief.’                                                                                                                          

Hoe maak je samenwerkingen concreet? 

Het is belangrijk dat je eerst de behoefte checkt bij en van je 

partner, potentieel of bestaand. In een eerste gesprek maak je 

kennis. Ik probeer daarin altijd zo open, eerlijk en enthousiast 

mogelijk te zijn. Ik vertel inspirerend over Bibliotheek Midden-

Brabant, maar ik luister ook goed naar wat mijn partner te 

bieden heeft. Pas dan kun je concreet worden en focus je op de 

situatie, aanleiding, wensen, doelen, doelgroep, acties, planning 

en budget.

Wat betekenen innovatie en ondernemerschap voor jou?

Om innovatief en ondernemend te kunnen zijn, heb je creativiteit 

nodig, lef, humor en een open blik. Ik probeer zo veel mogelijk 

out of the box te denken, echt open te staan voor mijn partners, 

te luisteren, mijn fantasie te laten werken en zo te ontdekken. 

Wat daarbij helpt is goed gereedschap, de juiste middelen, kennis 

van zaken (van je eigen ‘zaak’), een doel, passie en een dosis 

proactiviteit. Durf, deel je kennis en geef niet op!

 

Hoe breng je ondernemerschap en innovatie in de bibliotheek?

Belangrijk is dat je goed weet wat de bibliotheek allemaal wel 

en niet te bieden heeft. Daar heb ik tijdens deze cursus veel over 

geleerd. Je partners bieden kansen voor de bibliotheek. Ik probeer 

hiervoor open te staan en ze met beide handen aan te grijpen. Je 

moet die kansen natuurlijk wel eerst zien of samen ontdekken. 

Dat is voor mij nog een leerproces.

Hoe gaat het nu verder?

Ondernemerschap moet je leren. Ik probeer nu al verder te kijken 

dan de partners waar we op dit moment mee werken. Het wordt 

zelfs een uitdaging om nieuwe partners te zoeken. Maar tot 

dusver is dat nog alleen in gedachten. Werk in uitvoering dus!

Jeanne Burgers-Jonkers, bibliotheekmedewerker Plus 

Bibliotheek Midden-Brabant
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‘Het complete 
plaatje voor mij: 

muziek, ontspanning 
en de bieb!’                                                                                                                          

48
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Klassieke muziek op de kaart
Zondagprogrammering Bibliotheek 
Helmond-Peel groot succes

Sinds januari 2014 is Bibliotheek Helmond in de 
wintermaanden op zondagmiddag open bij wijze van proef. 
Tijdens het traject voor SIO ben ik gestart met het idee om 
op structurele basis een muzikale programmering in elkaar 
te zetten voor deze zondagen. Daarbij is het de bedoeling om 
één keer per maand op zondag muziek te programmeren in 
al zijn facetten.

Tegenvallers
Om dit plan te realiseren, heb ik diverse gesprekken gevoerd 
met de Volksuniversiteit en met het Theo Driessen Instituut. 
Het idee was om ook regelmatig basis klassieke muziek 
te programmeren aan de hand van lezingen. Helaas 
gaf de Volksuniversiteit al snel aan dat ze de structurele 
samenwerking die we op doordeweekse dagen met hen 
hebben op het gebied van lezingen, niet verder uit wilden 
breiden naar de zondagen. Ook het Theo Driessen Instituut 
zat met het gegeven dat zij op de eigen locatie steeds meer 
activiteiten moesten gaan organiseren om meer opbrengsten 
te genereren en zij zagen er dan ook geen meerwaarde 
in om nog meer activiteiten te ontplooien binnen onze 
bibliotheek. Uiteindelijk hebben we met het Theo Driessen 
Instituut afspraken kunnen maken om met elkaars agenda’s 
rekening te houden en promotie te maken voor allebei de 
programma’s. In die zin was er was voor alle partijen dus wel 
een meerwaarde te herkennen.

Het nut van een netwerk
Deze tegenvallers zouden er toe hebben kunnen leiden dat 
het met de zondagprogrammering lastig zou gaan lopen. 
Gelukkig is dat bij lange na niet het geval gebleken. Inmiddels 

ben ik in Helmond al jaren met diverse partijen in gesprek 
en heb dus een aardig netwerk opgebouwd. Hierdoor 
konden we in no time een programma samenstellen voor 
de zondagmiddagen. Mensen raakten snel enthousiast 
over een samenwerking met de bibliotheek en zagen het als 
een laagdrempelige, klantvriendelijke plek om activiteiten 
te ontplooien. Dankzij mijn netwerk en mijn geweldige 
collega’s hadden we binnen één dag nagenoeg de gehele 
programmering in elkaar gezet. Zelfs het wegvallen van 
een activiteit enkele weken geleden, was geen struikelblok. 
Mijn collega’s reageerden adrem en hebben dankzij de inzet 
van eigen familieleden voor een volwaardige alternatieve 
activiteit gezorgd. Hierbij is in de programmering ook 
meerdere keren muziek aan bod gekomen. Zo hebben er 
al meerdere opkomende regionale singer-songwriters in 
onze bibliotheek opgetreden. Verder staan onze deuren ook 
open voor muzikaal cabaret en hebben we een aantal koren 
geprogrammeerd. Het werkt nu zelfs zo prettig dat mensen 
zich spontaan melden of ons tippen naar aanleiding van 
onze programmering. Zo heb ik al verschillende gegadigden 
voor het najaar als we weer van start gaan met de 
zondagopenstelling.

Vaste prik
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we doorgaan met deze 
zondagmiddagopenstelling. Het streefaantal van 200 
bezoekers per zondagmiddag hebben we meteen vanaf het 
begin al gehaald en de klanten zijn alleen maar positief. 
Zij zien de zondagmiddag echt als een uitje en verwachten 
van ons dan ook muziek, een leuke voorstelling, workshop of 
een interessante lezing voor jong en oud. En gezien de grote 
animo van zowel klanten als aanbieders, is dat nu geen enkel 

probleem meer.

Hetty de Groot, Accountmanager Programmerende 

Bibliotheek, Bibliotheek Helmond-Peel
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7 Tot slot
Innovatie: nut of noodzaak?

‘Innovatie in de bibliotheekbranche is belangrijk.’ 
Deze uitspraak gonst rond en we hebben ‘m allemaal 
talloze keren gehoord. Maar het blijkt nog knap lastig 
te zijn om te beschrijven waarom dat dan precies 
belangrijk is en hoe je die innovatie in je eigen 
bibliotheek kan vormgeven. Vanuit mijn ervaring in 
de bibliotheekbranche én als projectlid van het traject 
Stimuleren Innoveren & Ondernemerschap vanaf de 
werkvloer ga ik toch een poging wagen.

Naar mijn idee heeft innovatie alles te maken met een 
open blik, met in beweging zijn. Zie de kansen om je 
heen, grijp ze en doe dat met lef. Durf eens iets op een 
andere, voor jezelf nieuwe manier te doen. Het maakt 
niet uit wat dat ‘iets’ is. Bij afwisselende en nieuwe 
activiteiten worden andere en nieuwe bruggetjes 
geslagen tussen de hersenen. Hierdoor ontstaat ruimte 
voor creativiteit. En creativiteit leidt tot nieuwe ideeën, 
wat essentieel is voor innovatie.

Dat innovatie belangrijk is voor de 
bibliotheekbranche lijkt mij geen punt van discussie. 
Ledencijfers lopen terug en het aantal uitleningen 
daalt snel, terwijl leden en uitleningen altijd het 
bestaansrecht gaven aan de bibliotheek. Innovatie, of 
verandering, is nodig. Maar hoe?

Als betrouwbare samenwerkingspartner, als 
ontmoetingsplek, als toegangspoort tot educatie 
en informatie. Juist daar kan de bibliotheek een 
rol van betekenis spelen. Maar deze andere rol van 
de bibliotheek vraagt tegelijkertijd om een andere 
rol van de medewerkers. Naar mijn idee is dat de 
noodzakelijke innovatie in de bibliotheekbranche: het 
stimuleren van medewerkers om te werken met een 
open blik, om kansen te zien en te durven grijpen. 

Natuurlijk gaan er dingen goed, maar hoe sluit je 
daarop aan om een beweging in gang te zetten? 
Trainingen kunnen helpen, maar medewerkers 
moeten ook de ruimte krijgen om hun ideeën uit te 
werken. Deze omslag in werkzaamheden kost tijd. Het 
zou al mooi zijn als er binnen de bibliotheekbranche 
op korte termijn een bewustwording ontstaat over 
creativiteit en hoe je deze kan stimuleren.

CREATIVITEITis essentieelvoor
innovatie
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Een traject als SIO kan medewerkers helpen om deze 
bewustwording tot stand te brengen. Door theorie 
aan te bieden en te oefenen in werkvormen kunnen 
bibliotheekmedewerkers concrete stappen zetten om 
zich die open blik en creativiteit eigen te maken. Je 
zou bijvoorbeeld kunstenaars kunnen vragen om de 
medewerkers op een verrassende manier op zoek te laten 
gaan naar hun eigen creativiteit. En vergeet vooral ook de 
leidinggevenden niet. Want behalve hun eigen creativiteit 
hebben medewerkers ook leidinggevenden nodig die deze 
creativiteit stimuleren en ze de ruimte geven.

En mocht ik dan toch een toverstokje hebben om van de 
ene op de andere dag iets te veranderen, dan zou ik willen 
dat vanaf morgen alle bibliotheekvestigingen zijn voorzien 
van een verrassende en inspirerende inrichting. Want 
een werkomgeving die net even anders is, slaat andere 
bruggetjes in het brein van de medewerkers.

Patrice Matthee
Projectlid SIO vanaf de werkvloer en 
Senior Adviseur Cultuur bij Theek 5
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