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Jacques Malschaert is directeur van Bibliotheekservice Fryslân

 Als klein manneke logeerde ik eens bij mijn   
 opa en oma. Ze woonden aan de kust in België. 

 Op een dag hebben we gedrieën de hele dag voor 
 het raam gezeten, kijkend naar wat 

 er op zee gebeurde. 

 Heel weinig. 

tekst: Jacques Malschaert
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 Ik leef in  de wolken,  
 als ik maar 

 verbinding heb.
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Deel je kennis en ervaringen
Delen en open source zijn belangrijke voorwaarden 
voor de nieuwe organisatie. Naar het voorbeeld van de 
makersbeweging: Charles Leadbeater plaatste de eerste 
versies van zijn boek ‘We Think’ online met het verzoek er 
inhoudelijk op te reageren. Zo kon hij alle tips en reacties 
verwerken in de eerste druk.

 Ken je sociale domein 

Bouw op je partners in het sociale domein. De BSF werkt 
inmiddels samen met instellingen als het Fries Sociaal 
Planbureau, Wellzo voor vrijwilligers- en jongerenwerk, en 
Stichting Dwarpswurk voor leefbaarheid op het platteland. 
We bouwen de BSF verder uit als shared service centre, in 
eerste instantie voor de Friese culturele en sociale sector, 
in tweede instantie in samenwerking met noordelijke 
partners in naburige regio’s.
 
Voor de goede verstaander, wees er van overtuigd dat 
dit geen soft verhaal is van een verdwaalde dagdromer. 
Het proces dat we vier jaar geleden met de BSF zijn 
ingegaan heeft ons geen windeieren gelegd. Binnen enkele 
jaren hebben we ons weten te positioneren als een 
betrouwbare en innovatieve partner in Friesland en ver 
daarbuiten.

Jaren geleden las ik een gedicht van Jan Emmens, gewoon 
een gedicht over een vogel. Het bevat de volgende regels 
die ik sinds die tijd bij me draag:

Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren
En wie niet vliegt ooit van zijn plaats

invoeren, maar het gedachtegoed en de resultaten van deze 
revolutionaire concepten spreken me wel aan. Het betreft 
een heel ver doorgevoerde manier van Rijnlands denken, 
een benadering die we in minder scherpe vorm binnen de 
BSF geïntroduceerd hebben en waarvan ik de overtuiging 
heb dat die het beste past in deze tijd. Het past niet meer 
om vanuit een strakke aansturing professionals op te dragen 
wat er moet gebeuren en hoe zij hun werk moeten doen.

In het Baskische stadje Mondragón werkt het overgrote 
deel van de bevolking in coöperaties. Elke werknemer is 
er mede-eigenaar en men beslist samen welke keuzes het 
bedrijf moet maken. Mondragón maakt hoogtechnologische 
producten en is uitgegroeid tot een multinational met 
vestigingen over de hele wereld.

Semco is in Brazilië het meest geliefde bedrijf om voor te 
werken: zonder vaste werktijden en andere verplichtingen, 
zoals bedrijfskleding. Velen bepalen zelf hoeveel ze 
verdienen, werknemers kiezen en beoordelen zelf hun baas, 
financiële informatie is beschikbaar voor iedereen - en er 
wordt winst gemaakt, veel winst. Werken in Semco-stijl 
betekent een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende 
en in alle opzichten lonende manier van werken.

In de Rijnlandse werkelijkheid is de mens belangrijker dan 
het systeem. De organisatie is slechts hulpmiddel om iets 
 te bereiken, geen doel.

 Onze uitgangspunten: 

Vernieuwen doe je niet in je eentje.
Vernieuwing komt vaak uit onverwachte hoek. Daarnaast 
heb je maatjes nodig die kritische vragen durven te stellen. 
En heel praktisch: innovatie kost vaak geld, geld dat je niet 
op de plank hebt liggen.

Durven falen is een kunst 
Risico’s nemen betekent op je gezicht gaan, opstaan 
en wéér op je gezicht gaan. Durven falen hoort bij het 
ondernemerschap.
“Pessimists are usually right and optimists are usually 
wrong but all the great changes have been accomplished 
by optimists.” Een uitspraak van journalist en schrijver 
Thomas Friedman. Ga uit van de gedachte dat je werk 
ertoe doet, hetzij dat je er geld mee verdient, hetzij dat het 
maat schappelijk relevant is en dat het publieke geld 
verantwoord wordt besteed. 

 En wie 
 niet vliegt

    ooit van zijn plaats  
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Dromen is natuurlijk heel belangrijk, over nieuwe kansen, 
nieuwe werelden. Het levert op zijn minst spannende 
verhalen op en soms succes. Het is de uitdaging om - 
op een zeker moment - je dromen om te zetten in 
gedachten, ideeën, plannen en producten. Ieder zijn 
kwaliteiten, denk ik dan, laat de dromers dromen en 
af en toe wakker worden waarna het tweede deel van 
de titel van dit stuk in beeld komt.

Een dromer, optimist, bedenker komt niet veel verder zonder 
een doener. Om in een organisatie of ergens anders tot iets 
moois te komen zijn vervolgstappen nodig en verschillende 
kwaliteiten, die meestal niet in één persoon verenigd zijn. 
Dus je moet verbinding zoeken met anderen, ook met andere 
organisaties.
 

 Een organisatie on the move 

Kort voor mijn aanstelling in 2011 nam de provincie 
Friesland het besluit om de provinciale subsidie drastisch 
te verminderen (25% in drie jaar) en om bibliotheken en 
andere klanten te laten betalen voor een aantal niet-
provinciale taken. Ook het bestuursmodel onderging een 
drastische verandering. Voorheen werkten we met een 
coöperatiemodel, met een stichtingsbestuur bestaande 
uit de directeuren van bibliotheken. Dat moest worden 
omgevormd richting een Raad van Toezichtmodel. 
Dit alles in een tijdsgewricht waarbij ook de 
biblio theken in Friesland geconfronteerd werden 
met vergaande bezuinigings opdrachten. Kortom, 
werk aan de winkel! 

Na een organisatiebrede discussie kwamen we tot de 
conclusie dat de kern en de legitimiteit van ons bestaan nog 
steeds ligt in de opdracht van de Provincie. Een opdracht 
meegegeven vanuit een wettelijk kader om op provinciale 
schaal ondersteuning te leveren aan het netwerk van Friese 
bibliotheken. Daarnaast stelden we vast dat we te kwetsbaar 
waren geworden om alleen hiervan uit te gaan. Vandaar dat 
we op zoek zijn gegaan naar partners en klanten buiten de 
reguliere bibliotheekomgeving. 

 Ruimte voor professionals 
 
Een andere vertaalslag betrof de manier waarop onze 
organisatie zelf in de wereld diende te staan. Vanuit welke 
bedrijfsvorm en bedrijfscultuur gaan we werken? Nu wil ik 
niet direct de coöperatiegedachte van het activistische dorp 
Mondragon in het Baskenland of het Braziliaanse Semco 

 Hoe komt wie vliegt 
 ooit tot bedaren        
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