
Mt—rid Kraak 'Je leert in de 

masterclasses weer zelf de 

lijnen uit te zetten'. 

Rutger van den Assem: 

'En je visie te vertalen naar 

je medewerkers'. 

AASTERCLASS« 

Van speelbal 
naar  spelmaker 
met Regie 3.0 
Innovatie is nodig om als bibliotheek te overleven, daar zijn velen zich van 

bewust. Maar hoe pak je dat aan, als directeur? Door te doen, is de boodschap 

van Cubiss. Daartoe is de serie masterclasses Regie 3.0 ontwikkeld. 

'Innovatie werkt alleen door het echt te doen', stelt Astrid Kraal, 

voormalig directeur van de Bibliotheek Neusden en nu teamleider 
organisatieontwikkeling en onderzoek bij Cubiss. Vorig jaar heeft zij 

de master Management, Cultuur en Verandering met succes afgerond. 

Ze deed voor haar scriptie onderzoek in Noord-Brabant naar de 

bibliotheek van de toekomst. 'Een van mijn conclusies was, dat bij de 

vitalisering en vernieuwing van bibliotheken het ontwikkelen van 

ondernemerschap bij medewerkers van groot belang is. Zo is het idee 

ontstaan om een programma te ontwikkelen, waarin de deelnemers 

nieuwe kennis opdoen waarmee ze meteen aan de slag kunnen.' 

Vervolgens is in samenwerking met de TiasNimbas Business School 

Regie 3.0 tot stand gekomen: een serie masterclasses die handvatten 

biedt voor het realiseren van de bibliotheek van de toekomst. 

Innovatie en ondernemerschap staan hierbij centraal. Projectleider 

Rutger van den Assem: 'Deelnemers ontdekken hoe ze meer waarde 

kunnen toevoegen aan de organisatie. Ze leren daarnaast beter 

inspelen op kansen en ontwikkelingen in de markt.' 

THEORIE EN PRAKTIJK 
Kraal: 'Regie 3.0 bestaat uit een serie van vier inspiratieseminars. 

Elk seminar omvat een college van een professor van kaliber. 

Aansluitend volgt een prikkelende werkvorm, waarbij de deelnemers 

gezamenlijk met de inhoud van het college aan de slag gaan. In de 

avond volgt een praktijkbezoek aan een inspirerende omgeving.' 

Juist die combinatie van theorie en praktijk maakt Regie 3.0 zo sterk, 

aldus Van den Assem. 'Waar je anders na een lezing vol inspiratie 

naar huis gaat, ga je nu echt aan de slag. Bij de bedrijfsbezoeken zie 

je hoe de wetenschappelijke modellen, waarover je die ochtend van 

alles hebt gehoord, zijn vormgegeven in een businessmodel en 

succesvolle onderneming.' 
Nog niet genoeg inspiratie? Dan is het mogelijk om in drie fasen 

dieper in te gaan op de materie. Kraal: 'Zo kan het traject Sociale 

Innovatie het optionele vervolg zijn voor een kleine groep van biblio-

theekdirecties die gezamenlijk een stap verder willen gaan'. 

In Noord-Brabant hebben inmiddels 42 bibliotheekmanagers en 

-directeuren aan Regie 3.0 deelgenomen. Volgens Kraal en Van den 

Assem zijn ze 'buitengewoon enthousiast'. Daar is geen woord van 

gelogen, aldus Dorine Prinsen, directeur Bibliotheek Veldhoven. 'Ik 

krijg dagelijks informatie over allerlei cursussen, opleidingen en 
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geworden. De masterclass heeft ervoor gezorgd dat wij nu discus-

siëren over hoe lang de uitleenfunctie bij ons nog centraal staat. Bij 

Theek 5 zetten we in op onze medewerkers. Met al ieders talenten 

willen we de bibliotheek van binnen uit veranderen.' Van den Assem: 

'Als management kun je een mooie visie hebben, maar je moet die 
wel kunnen vertalen naar je medewerkers'. 

NIEUW TRAJECT 
In samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken 

krijgt het project een vervolg, voor alle bibliotheken in Nederland en 

Vlaanderen. Kraal ligt alvast een tipje van de sluier op: 'We gaan 

onder andere langs bij de Rabobank. Als cooperatie weet die bank 

alles over intensief samenwerken.' Van den Assem vult aan: 

'Daarnaast zijn er ook weer vier interessante sprekers, die de ogen 

van de aanwezigen zullen openen. Niet alleen in onze branche vallen 

rake klappen, maar ook in de zorgsector en bij de omroepen. Hoe 

gaan zij daarmee om? Het belooft weer interessant te worden.' 

TEKST. PATRICIA DE RYCK 

FOTO: GERRIT SERNÉ 

Voor informatie en aanmelding: Rutger van den Assem, telefoon 
073-465615Z e-mail regie3.0@cubiss.n1 

advertentie 

workshops, maar deze sprong er voor mij meteen uit door het hoge 
niveau. Regie 3.0 is een initiatief vanuit de branche en speelt goed in 

op onze toekomst. De mix tussen heel specifieke theorie en praktijk, 
maar ook de interactie en kennisuitwisseling met collega's, heb ik als 
zeer waardevol ervaren.' 

Hans Hooft, manager Productinnovatie Theek 5, is het met Prinsen 

eens. 'Vernieuwing en andere vormen van ondernemerschap zijn in 

onze branche noodzakelijk. Als manager zul je dan andere competen-

ties moeten activeren, dus zoek je naar meer kennis. Met dit project 

heeft de organisatie daar een nieuwe dimensie aan gegeven. Je leert 

letterlijk door een andere bril naar de branche te kijken. Ik vond het 

fijn om na een dag zwoegen in de collegezaal de praktijk in te duiken. 

Het leervermogen wordt dan op een andere wijze geactiveerd.' 

STERKER STAAN 
Kraal: 'Als directeur word je dagelijks geconfronteerd met bezuinigin-

gen en heb je je handen te vol om overal op te reageren. Als de 

verkiezingen er weer aan kwamen, leefden we opeens in een heel 

andere wereld. Ik heb me vaak een speelbal gevoeld. Met de tijdens 
Regie 3.0 opgedane kennis kun je veranderen in een spelmaker die 
zelf de lijnen uitzet.' 

Volgens Van den Assem is het belangrijk je eigen positie te kennen. 

'Bepaal je eigen lijn. Als je weet wat je wil bereiken, sta je veel sterker 
als je met stakeholders in gesprek gaat. Onlangs liet een deelnemer 
me weten dat hij bij de gemeente was geweest en dankzij de Regie 
3.0-lessen het gesprek kon sturen. Dat willen we. Een spelmaker laat 

zich niet verleiden om met iedereen mee te doen.' 

Leerzame voorbeelden uit de seminars passeren de revue. Wat je bij 

de bedrijven ziet, is niet direct te kopiëren naar de bibliotheek; toch 

leer je er volgens Kraal wel belangrijke zaken. 'Als je naar Pakhuis De 

Zwijger kijkt, zie je dat je zoveel meer kan zijn dan een restaurant. 

Door voor andere vormen te kiezen, zorg je ervoor dat je geen alle-

gaartje wordt. Leg de koppeling tussen filosofie en uitvoering. Doe je 

dat niet, dan ben je van alles, maar sta je nog steeds nergens.' 

DOELGROEPDENKEN 
Beleidsmakers wordt vaak geadviseerd door de ogen van de gebruiker 

te kijken, maar dat is niet makkelijk. Dat heeft Prinsen ervaren tijdens 

een praktijkoefening in het Van Goghmuseum: 'Daar ondervonden 

we aan den lijve hoe lastig het is om je te verplaatsen in de doelgroep. 

We denken al dat we weten wat de klant wil, dat is onze valkuil.' 

Een veel gebruikte term is 'meerwaarde'. Hooft: 'Tijdens het college is 

dit begrip voor mij veel duidelijker geworden. De meerwaarde van de 

bibliotheek is niet het bieden van een boek of informatie. Dat is de 

harde kant. Nee, de meerwaarde is ontspanning bieden, of helpen bij 

de ontwikkeling van de klant. Door hier scherper op te letten, dwing 

je mensen hun visie beter te verwoorden.' 
Regie 3.0 belooft handvatten te bieden voor de bibliotheek van de 

toekomst. Zijn de deelnemers daar klaar voor? Prinsen: 'Als biblio-

theek ben je nooit helemaal klaar voor de toekomst. Dat is een 
ongoing process. In Veldhoven hebben we ervoor gekozen om de 

klant centraal te stellen. Tijdens de seminars werd bevestigd dat we 

op de goede weg zijn. Ik heb goede suggesties gehoord - zoals 

klantgerichte marketing - waardoor we weer een stap verder komen.' 

Hooft: 'Een koers bepalen blijft lastig, maar zaken zijn nu helderder 
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