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INLEIDING
Bibliotheken hebben van oudsher een centrale
maatschappelijke rol. Vaak fysiek aanwezig in het hart van
de lokale gemeenschap zijn ze niet alleen de plek waar boeken
te halen zijn maar bieden ze ook ruimte voor ontmoeting,
het delen van kennis en het ervaren van de diversiteit van de
samenleving. Toch staan bibliotheken in toenemende mate
onder druk: bezuinigingen, internet en de individualisering van
de samenleving ondermijnen het dominante ‘business model’
van de bibliotheek. Tegelijk zijn er allerlei experimenten en
initiatieven gaande die in de kern de functie en waarde van de
bibliotheek proberen te herdefiniëren. Deels terug naar de oude
waarden en basis, en deels inspelend op nieuwe mogelijkheden
en behoeften. In dit korte artikel bekijk ik de huidige situatie
van bibliotheken vanuit een transitieperspectief en probeer een
aantal gedachten te formuleren die een basis kunnen bieden
voor een meer strategisch en systematisch werken aan
de bibliotheek van de toekomst.

16

17

TRANSITIES
Sinds eind jaren negentig is er een wetenschappelijke en
beleidsmatige interesse ontstaan in het fenomeen
van transities: grote schoksgewijze systeemveranderingen
die op een termijn van decennia zichtbaar worden.
In het verleden zijn er legio voorbeelden te vinden:
de overgangen die deel uitmaken van de modernisering van
onze samenleving bijvoorbeeld. Denk aan de overgang van
paard en wagen naar auto’s, van het lozen van afval en
ontlasting in open water naar riolen en afvalinzameling,
van kolen en biomassa naar een centraal energiesysteem en
van het toegankelijk maken van literatuur en teksten door
charitatieve of religieuze instellingen naar professionele
(en gesubsidieerde) bibliotheken.
Onderzoek naar de dynamiek van deze transities leert ons
dat ze voor een groot deel draaien om innovatie en nieuwe
manieren van denken, werken en organiseren. Maar ook dat
ze gaan over het afbreken en loslaten van dominante routines,
culturen en belangen. Transities zijn daarmee altijd conflictueus
en omstreden en, in wetenschappelijke termen, niet-lineair en
onbeheersbaar. De dynamiek van transities is dat er lang,
vaak te lang, wordt doorgegaan op het ingeslagen pad, met
verbetering maar geen verandering van het bestaande model.

verdieping

Door steeds te investeren in een bepaalde richting wordt het
steeds kostbaarder echt iets anders te gaan doen. Dat is niet
alleen heel logisch maar op de korte termijn ook het meest
kostenefficiënt: we maken het bestaande beter, efficiënter en
duurzamer. Het transitieperspectief laat echter zien dat dit
proces tegelijk leidt tot een toenemende kwetsbaarheid van het
grotere systeem: de diversiteit neemt af en plotselinge, soms
hele kleine, verstoringen kunnen een enorm effect hebben.
Die dynamiek is in zeker zin ook zichtbaar bij bibliotheken:
onder toenemende druk om zichzelf te bewijzen en voort
durende bezuinigingen wordt het model steeds verder
uitgekleed en daarmee steeds kwetsbaarder. Onvermijdelijk
leidt dit tot schoksgewijze en vaak disruptieve veranderingen.
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Tegelijk is er die andere kant van transities, namelijk
de opbouw van alternatieven. In de context van bibliotheken:
mensen zien dat natuurlijk ook vastlopen en reageren door te
experimenteren. Ze ontwikkelen nieuwe initiatieven zoals het
organiseren van sociale activiteiten, online communities,
het inzetten van de kennis van literatuur, het bieden van
onderdak aan ondernemers, het clusteren van voorzieningen
of het aangaan van nieuwe partnerschappen over de grenzen
van het traditionele netwerk. Dit type initiatieven ontstaat
per definitie aan de randen, ze beginnen klein en kwetsbaar,
worden vaak niet serieus genomen en worstelen om van
de grond te komen. Dit type initiatieven, wij noemen ze
transitie-experimenten, is echter een belangrijke basis om
nieuwe manieren van denken, organiseren en werken te
ontwikkelen. Ze vormen in feite de kraamkamer van een nieuw
toekomst. De transitie komt echter pas echt tot ontwikkeling
als de twee bewegingen elkaar gaan vinden: de alternatieven
die doorbreken en echt mainstream worden door de verbinding
aan te gaan met die partijen en instituties die onder de eerder
geschetste druk niet anders kunnen dan echt transformeren.
Deze dynamiek van transities, die zowel op systeem- als op
organisatie en persoonlijk niveau speelt, is weergegeven
in figuur 1.
TRANSITIEMANAGEMENT
Het interessante is dat het geschetste perspectief een
vertrekpunt biedt om ten minste de discussie aan te gaan:
waar bevinden we ons in dit proces en wat zijn daarvan de
consequenties?. In onze context hebben we het dan over
transitiemanagement. Op zich een wat ongelukkige term
omdat het transitieperspectief in de kern aangeeft dat
dergelijke grote complexe veranderingen niet te overzien of te
voorspellen zijn en dus ook niet in klassieke zin te ‘managen’.
Het woord is overigens in zwang gekomen toen het in 2001
werd geïntroduceerd in de milieudiscussie over onder andere
de energietransitie. Wat als een grap ontstond werd door toenmalig minister Jan Pronk direct omarmd (wellicht vanuit de
foutieve veronderstelling dat transities wel top down te sturen
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zijn) en tot het nieuwe nationale beleidsmodel verheven.
Wat overigens grandioos mislukte gezien de huidige positie
van Nederland op het gebied van verduurzaming van het
energiesysteem.
Ik wil dan ook een andere interpretatie aan het begrip geven:
het gaat om het slim inspelen op de dynamiek van transities
door te reflecteren, door specifiek en selectief samengestelde
netwerken te organiseren en strategisch te experimenteren.
We weten immers dat transities niet vanzelf ontstaan vanuit
de gevestigde manieren van denken en werken. Het is dus
noodzakelijk om processen te organiseren waarin een gewenste
en mogelijke transitie systematisch wordt verkend: mentaal,
gedragsmatig en organisatorisch. In het transitiejargon noemen
we dit soort verkenningsruimten transitiearenas.
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In deze transitiearenas brengen we die mensen samen die
alhoewel zeer uiteenlopende achtergronden en posities
binnen de samenleving wel de urgentie en ambitie delen om
aan grootschalige verandering te werken. Per definitie zijn dat
mensen die zowel binnen het bestaande systeem zoeken naar
nieuwe manieren van denken, werken en organiseren als
relevante personen en partijen die buiten of aan de randen van
het betreffende systeem mogelijke kiemen van oplossingen
hebben. De gedachte is vervolgens dat door het gezamenlijk
ontwikkelen van inzicht in en strategie voor een gewenste
transitie, betrokkenen in staat worden gesteld de
veranderingen in hun eigen context gestalte te geven
(zie figuur 2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maar nu ik het moet, heb ik me bedacht.

gedicht

