
Mind your own business
“If everybody minded their own business,’ 
the Duchess said in a hoarse growl, ‘the world 
would go round a great deal faster than it does.”

Echt niet! Maak gebruik van elkaars kennis en expertise. 
Maar het ‘mind your own business’ is wel iets waar we 
in dit project mee te maken hebben gehad. Bibliotheken 
hebben ook hun eigen opdrachtgever en hun eigen plan. 
Bemoei je met elkaar. We kennen allemaal de uitspraak 
‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Ik blijf zelf goed 
op de hoogte van alle other business. Als echte prater bel, 
klets en borrel ik. Misschien heet dat wel netwerken. 
Het scheelt wel dat ik de mensen ken, ik kom namelijk 
uit deze business. Wat echter het verschil maakt is dat ik 
dicht bij de mensen ben, in plaats van dat ik dicht in hun 
(beleids)stukken zit.

Run keeper
“Now, here, you see, it takes all the running you 
can do, to keep in the same place. If you want to 
get somewhere else, you must run at least twice 
as fast as that!”

Henriëtte de Kok (oud-directeur Bibliotheek Midden-
Brabant) zei ooit tegen mij: ‘Hoe trek je jezelf bij de haren 
uit het moeras?’ Kun je in deze branche jezelf helpen? 
Het werkt niet om aan je eigen haren te trekken. Je hebt 
iemand van buiten nodig. De jonge generatie, start-ups, 
stagiaires kunnen daar een bijdrage aan leveren. Zij voegen 
nieuwe kennis toe aan de branche. Het brengen van 
spirit en nieuw elan was een doelstelling die we met 
de expertisepool wilden bereiken. De expertisepool 
bestond uit stagiaires en werkervaringsmedewerkers die 
opdrachten deden vanuit een gezamenlijke vraag van 
Brabantse bibliotheken. Hoewel het een ideaal blijft, is 
het wat beperkter uit de verf gekomen. Het bleek lastig 
om een stagiair vanuit één opdracht bij meerdere 
bibliotheken tegelijkertijd te plaatsen. Bibliotheken hebben 
liever iemand voor zichzelf en dan het liefst een schaap 
met vijf poten.

In het vervolg zou ik het niet meer zo doen. Het stimuleren 
van jong talent in de branche, mensen gezamenlijk 
aannemen; ik denk dat we bibliotheken veel meer zélf 
een rol in dit proces hadden moeten geven. Wij hebben ze 
vanuit het project zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar ze 
moeten zelf de spelmaker willen zijn.

Moraal van dit verhaal
“Everything’s got a moral, if only you can find it”

We hebben de wereld niet veranderd. Wel hebben we er 
een kleine bijdrage aan geleverd. Daarvoor zijn anderen 
nodig. Een zekere naïviteit in het traject is positief. 
Verwondering, verbazing. Start met de gedachte 
de wereld te verbeteren. Dáár kom ik mijn bed voor uit.
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Who are YOU?
“Who are YOU?” said the Caterpillar. This was 
not an encouraging opening for a conversation. 
Alice replied, rather shyly, “I – I hardly know, 
sir, just at present at least I know how I WAS 
when I got up this morning, but I think I must 
have been changed several times since then.” 

Wat we toen waren, zijn we nu niet meer. Er is in het 
project ongelooflijk veel veranderd. Het maakt me 
boos als mensen zeggen dat er niets verandert in de 
biblio theekbranche. In de afgelopen drie jaar is er wel 
degelijk een verschil gemaakt: de gedachtegang 
‘van speelbal naar spelmaker’ is op alle fronten gaan 
leven. Iemand zei na een Regie 3.0-masterclass dat hun 
directieoverleg nooit meer hetzelfde zal zijn. Ze redeneren 
nu meer vanuit eigen kracht. 

Ook voor mezelf geldt dat ik nu al niet meer ben wie ik 
vanmorgen was. Je moet jezelf iedere ochtend de vraag 
stellen: wie ben ik en hoe verhoud ik me tot de wereld? 
De truc is om niet alleen op jezelf te focussen. Ik weet 
niet alles en laat me verbazen en verrassen door jonge 
branchegenoten die mijn geest scherpen. Je moet je niet 
omringen met gelijkgestemden. Als je het meteen snapt 
is het niet interessant. Ik word pas wakker als ik het niet 
begrijp.

In het project Samenwerking BNB hebben we bewust 
andere, nieuwe kennis van buiten naar binnen gehaald, 
zoals het Imagineering-traject van de Academy for Leisure 
in Breda. Daardoor gingen bibliotheken nadenken over 
hun eigen missie en doel in relatie tot hun imago. 
Eén bibliotheek heeft daar zelfs het logo op aangepast, 
omdat men toch iets anders wilde uitstralen. 

THE ADVENTURES FIRST
“Explain all that”, said the Mock Turtle. “No, no! 
The adventures first”, said the Gryphon in an 
impatient tone: “explanations take such a 
dreadful time.”

Ik spreek liever van avonturen als werkwoord. Je moet 
jezelf afvragen: wat valt er vandaag te avonturen? Zo kom 
je in aanraking met iets nieuws. In het project hebben we 
ook World Café sessies gehouden. Spannend, omdat 
klanten, stakeholders en medewerkers met elkaar aan de 
slag gaan voor het ontwerpen van een nieuwe bibliotheek. 

We hebben het avonturen in ieder geval niet alleen gedaan. 
Hoe meer externe partners je betrekt, hoe lichter de last 
op je schouders. Maar ook: op het moment dat iets je 
raakt, kijkt niemand meer op een uurtje. Het argument dat 
je geen tijd hebt, omdat je zo nodig SMART te werk moet 
gaan, is een non-argument. Je moet kiezen waar je 
je energie in steekt. Dat je geen tijd hebt, ligt aan de 
aanvliegroute die je neemt en aan de keuzes die je maakt. 

Who 
YOU

are!

Who 
are 
YOU?
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De gebruikte citaten komen uit Lewis Carroll’s Alice’s Adventures 
in Wonderland en Through the Looking Glass

Voor de draad
Deze Deze publicatie is 

tevens de afsluiter 
van het project Samen-

werking Brabantse 
Netwerkbibliotheek 

(BNB). Reden om 
de netwerkende project-

leider Astrid Kraal het 
vuur aan de schenen te 

leggen net voor zij de 
hielen licht. Wat is er in 

drie jaar tijd bereikt voor 
het Brabantse netwerk ?
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