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Mooi tussenresultaat Denktank na drie bijeenkomsten 
De denktank ‘De branche in beweging: In dialoog naar ondernemerschap’ heeft na drie bijeenkomsten een mooi 
tussenresultaat bereikt.  
De denktank bestaande uit leidinggevenden, hrm-ers, projectleider  en or-leden uit de branche heeft in maart, 
april en mei stapsgewijs gewerkt aan zijn opdracht om “instrumenten” te ontwerpen voor de dialoog binnen 
bibliotheken over ondernemerschap. De stappen zijn:  
1. denken  

2. ontwerpen   

3. testen.  

De denktank is nu een eind gevorderd in de ontwerpfase.  
 
Denken 
De denkfase heeft een visie op het aanspreken van het ondernemerschap van medewerkers opgeleverd, die de 
denktank de branche wil aanreiken. Niet iedereen hoeft ondernemend te zijn in de breedste zin van het woord. 
Ieder kan wel kan vanuit zijn of haar functie en mogelijkheden een bijdrage leveren aan ondernemerschap. Door 
ondernemerschap behapbaar, concreet en realistisch te maken, komt ondernemerschap in het bereik te liggen 
van iedere medewerker. Deze eyeopener geeft ruimte en inspireert!  
 
Vier thema’s zijn volgens de denktank relevant voor ondernemerschap. 

 Visie& strategie; er is focus en kaders nodig om kansen te zien en te kunnen pakken. 

 Kracht: het is van belang zelfbewust te trots te zijn en te laten zien wat je kunt. Dat geldt zowel voor de 

organisatie als voor de medewerker. 

 Kansen: kansen zien en nemen is een belangrijk onderdeel van ondernemerschap. Er zijn medewerkers die 

nieuwe samenwerkingsrelaties en omzet binnenhalen. Anderen leveren de dienstverlening om die te 

‘verzilveren’.  

 Resultaat: Bij ondernemerschap hoort het sturen op resultaat. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij 

bijdraagt aan het realiseren van het resultaat. Dat kan zowel “in de binnen- als in de buitendienst”.  

 
De dialoog is essentieel om samen te bespreken waar de bibliotheek naar toe gaat en wat ieders bijdrage 
daaraan kan zijn. In het gesprek kunnen nieuwe ideeën ontstaan over het wat en het hoe. Twee weten immers 
meer dan één. 
 
Ontwerpen 
Een visie bedenken op het aanspreken van het ondernemerschap van medewerkers is één, een visie 
overbrengen is twee. De denktank heeft eerst bedacht aan welke eisen de “drager van de boodschap” moet 
voldoen om geschikt te zijn voor de mensen van de bibliotheken. Op basis van goede ervaringen uit eerdere 
projecten in de branche is onder andere bepaald dat ze dienen te gaan over het hoe, niet over het wat, de 
bibliotheken bepalen immers zelf in welke richting ze willen ondernemen. Ook is van belang dat mensen 
elementen van de “instrumenten” steeds tegen kunnen komen (als “druppels”), dat ze ruimte bieden en 
multifunctioneel toepasbaar zijn.  
 
Er is gezocht naar effectieve manieren om het “gedachtengoed” van de denktank met de branche te 
communiceren op vier niveaus: branche, bibliotheek, team en individu. Dit leverde onder andere de ideeën op 
om over te dragen (filmpje/uitleg/verhalen) en om er samen mee aan de slag te gaan (roadmap/spel). De 
denktank is ambitieus: de “instrumenten” moeten verrassen en verleiden tot de dialoog.  
 
Naar testen 
De begeleiders van de denktank gaan deze mooie ideeën concretiseren in een aantal prototypen. De denktank 
buigt zich na de zomer over de prototypen en de denktankleden gaan ze vervolgens in hun praktijk testen.  
 
 


