
Ik wil heel graag met u praten, meneer!

En u meneer weet u wanneer?

Ik wil nu met u praten over snoep en patat,

over woorden, ideeën en Perzische kleden, 

mooie muziek, het heelal en verleden,

over liefde die u ooit vergat!

U wil maar praten over targets en winst,

over Powerpointslides en drie punt nul,

competenties, verslagen en flauwekul,

maar over uzelf het allerminst.

We staan bij tafels met nummers erop

ik trek er geen, we zijn er een

iedereen praat en kiest meteen

de volgende kop, de volgende pop.

De zoemer gaat, ik ben aan de beurt

ik stamel wat en neem een slok,

onmiddellijk ben ik afgekeurd.

Ik wilde u spreken tot diep in de nacht

Maar nu ik het moet, heb ik me bedacht.Esther Porcelijn, 10 november 2015
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Dat vraagt zoals gezegd leiderschap, ruimte en slimme 
strategie. Daarbij kunnen de volgende vragen een vertrekpunt 
bieden:

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

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

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

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

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

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