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Abstract  
In 2014, an urban merger (Stadkamer) took place between a library and an organisation for culture 
education in the City of Zwolle. This contribution discusses backgrounds, motives and ambitions of the 
new organisation, based on collaboration and creativity. 
 
 
Introduction  
Dit artikel gaat over de ontwikkeling van een culturele organisatie in een sterk veranderende wereld. De 

samenleving wordt steeds meer een kennissamenleving. Hierbij ontstaat een kloof. Met aan de ene kant 

mensen met beperkte vaardigheden en toegang - en aan het andere uiterste de nieuwe ‘generatie Einstein’ 

die geboren is na 1985 en opgegroeid is in de digitale informatiemaatschappij. De individualisering neemt toe 

en er wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid. Tegelijkertijd zoekt het individu naar 

verbinding en menselijk contact. Ook zien we dat de digitalisering toeneemt had je al gezegd. Hierdoor 

verandert de manier waarop we informatie zoeken en verwerken. Men is steeds vaker online, sociale 

netwerken worden steeds belangrijker. Er is steeds vaker sprake van interactiviteit en co-creatie. Klanten 

zijn niet alleen meer consument, maar ook producent. Werkrelaties veranderen. Zelf je kennis blijven 

ontwikkelen wordt belangrijk, en het nieuwe werken waarbij werknemers gestimuleerd worden thuis te 

werken doet verder zijn intrede.  

Deze veranderingen zijn van invloed op de ontwikkeling van bibliotheken. Volgens de Nederlandse 

Commissie Cohen (Commissie Cohen, 2014) moet de bibliotheek zich opnieuw uitvinden. In reactie op 

bovengenoemde ontwikkelingen, moet de bibliotheek van de toekomst een knooppunt voor kennis, 

contact en cultuur worden. De bibliotheek verandert van een organisatie waar het uitlenen van boeken 

centraal stond naar een ‘huiskamer’ van de stad, een plek waar je samen kennis deelt en cultuur beleeft. 

Een plek waar je geïnspireerd wilt worden om je te blijven ontwikkelen.  

Deze ontwikkeling zie je niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Engeland en Denemarken. 

Francine Houben, de architect van de nieuwe bibliotheek in Birmingham noemt de bibliotheek ‘a people’s 

palace’ en de nieuwe bibliotheek in Arhus niet is afgestemd op boeken, maar op de bibliotheek als studie-, 

ontspannings- en ontmoetingsruimte.  

Een dergelijke vernieuwing kan je alleen realiseren als je samenwerkt met andere partners, zo blijkt uit 
deze en andere voorbeelden.  Dergelijke vormen van samenwerken kun je niet afdwingen, noch bij de 
potentiële partners, noch bij de medewerkers. Die ontstaan in gesprekken en interactieve werksessies 
waarbij een gezamenlijk te bouwen toekomstvisie centraal staat.  
  
Daarbij kan je je onder meer laten inspireren door  trendwatchers, (vak)tijdschriften, beleidsplannen van 
gemeente, jaarverslagen van collega-instellingen, televisieprogramma’s. 
 
Dit artikel beschrijft bovengenoemde ontwikkelingen aan de hand van het verhaal van Bibliotheek Zwolle. 
Zij heeft de ontwikkeling doorgemaakt van een traditionele bibliotheek richting een ‘huiskamer’ van de 
stad, een knooppunt voor kennis, contact en cultuur waarbij zij intensief is gaan samenwerken met 

http://www.stadkamer.nl/


(cultuur)aanbieders, het onderwijs en andere partners. Ook is zij de verbindende schakel geworden 
tussen (cultuur)aanbieders aan de ene kant en het onderwijs en de samenleving aan de andere kant. Soms 
loopt Bibliotheek Zwolle voorop, soms volgt zij ontwikkelingen, maar het is wel een kenmerkend 
voorbeeld van de huidige internationale ontwikkelingen bij bibliotheken.   
 
De bibliotheek in Zwolle maakt al jaren deel uit van een hecht netwerk van ca. 20 bibliotheekstichtingen in 
de provincie Overijssel. Heel veel zaken worden samen ontwikkeld en uitgevoerd (denk bijvoorbeeld aan 
programma’s voor scholen, een formule voor o.a. de inrichting van bibliotheken en centrale inkoop van 
boeken). Daardoor kan er heel efficiënt worden gewerkt. Om echt te kunnen vernieuwen en aan te blijven 
sluiten bij ontwikkelingen in de samenleving was meer nodig: ook samenwerken met andere partners in 
het culturele en maatschappelijke veld. Om deze verandering te realiseren zijn we heel pragmatisch te 
werk gegaan en hebben we veel uitgeprobeerd in zogenaamde proeftuinen.  
 
Deze opvattingen over verandering werd bevestigd door bedrijfskundige Theo Camps. Hij bevestigde onze 
ideeën over proactieve organisatieverandering. Hij geeft aan dat het vroeger gebruikelijk was om eerst 
een strategie te bedenken en dat op een later moment de implementatie volgde. Door de snelle 
veranderingen in de externe omgeving is er tegenwoordig geen tijd beschikbaar om deze volgorde te 
handhaven. Sterker nog, hij draait het zelfs om: het oefenen in proeftuinen als vorm van implementatie 
gaat vooraf aan de formele strategievaststelling.  
  
De ervaringen die Bibliotheek Zwolle heeft opgedaan zijn eerder op schrift gesteld en gepubliceerd. Dit 
artikel is follow up van deze eerdere ervaringen en beschrijft chronologisch de ontwikkeling van 
Bibliotheek Zwolle naar Stadkamer.  
 
Relevante feiten  
Zwolle, de hoofdstad van de provincie Overijssel, is een stad met een rijke historie. Zwolle heeft ca. 
125.000 inwoners en een oppervlakte van 111 km2. Zwolle biedt alles wat een eigentijdse  stad moet 
hebben. Een ruim winkelaanbod, uitstekende hotels, restaurants en internationaal aansprekende 
culturele voorzieningen. In Zwolle zijn vier MBO’s en vier HBO’s gevestigd. Het gaat Zwolle economisch 
voor de wind. Door haar centrale ligging en scharnierpunt tussen het westen en noorden, laat Zwolle al 
jarenlang zien tot de best economisch presterende steden van het land te behoren.  
 

 
 
Jaartallen 
1916 Oprichting bibliotheek Zwolle. 
2009-2012 Beleidsplan Bibliotheek Zwolle, centrum van de stad. Gericht op het vergroten van de uitleen. 
2012-2015 Strategische Agenda Bibliotheek Zwolle. Gericht op educatie en zelfredzaamheid van mensen, 
de verblijffunctie van de bibliotheek en de digitalisering. 
2015 Fusie tussen Bibliotheek Zwolle en Muzerie. 
2015 Strategische Visie Stadkamer. 
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Exploitatiebegroting 2015: 
Lasten 

- Bibliotheek € 4.780.067 
- Cultuureducatie € 1.530.015 

Baten  
- Bibliotheek: 
- Inkomsten gebruikers € 799.292 
- Subsidies € 3.984.763 
- Cultuureducatie: 
- Inkomsten bedrijfsbureau en materialenbank € 70.545 
- Bijdragen scholen aan activiteitenfonds € 150.000 
- (Garantie)subsidies € 1.309.470 

Exploitatieresultaat € 3.988 
 
Relatienetwerk: 
Stadkamer heeft een omvangrijk relatienetwerk, zowel lokaal, provinciaal als landelijk en bevat zowel 
branchegerelateerde organisaties als relaties in het onderwijs en het maatschappelijke domein. 
 
Personeelsformatie (incl. inhuur van derden) (begroting 2016) 
- Bibliotheek 41 
- Cultuureducatie 12,5  
Totaal in fte: 53,5  
Aantal medewerkers 81 
 
 
De ontwikkeling van Bibliotheek Zwolle tot Stadkamer  
 
2005 Nog één keer de koe melken: de retailformule 
In de tweede helft van de jaren ’00 heeft Bibliotheek Zwolle flink geïnvesteerd in haar Cash Cow: het 
uitlenen van boeken. Cash cows zijn producten of diensten waarvan de marktgroei laag is, maar het 
marktaandeel hoog. Er zijn dus weinig kansen meer om nog meer omzet te behalen met de producten of 
diensten die als Cash cows zijn aangemerkt. Zaak is dat je bij deze producten of diensten gaat proberen de 
winst te optimaliseren. Tevens is er een formule ontwikkeld, gebaseerd op de retailformule. Uit onderzoek 
is gebleken dat mensen verrast willen worden en dat maar een kleine minderheid (20%) gericht bepaalde 
titels zoekt. Gevolg is dat de collectie wordt gesaneerd (alleen goedlopende materialen staan in de kasten) 
en aantrekkelijk wordt gepresenteerd. Dit heeft een enorm positief effect. Binnen vier jaar tijd groeit het 
aantal uitleningen met 50% tot ruim 1,5 miljoen per jaar en is het aantal leden met 60% toegenomen tot 
ruim 50.000.  
 
2012 Een nieuwe Strategische Agenda 
Begin jaren ’10 zien we het aantal uitleningen licht dalen evenals het aantal individueel betalende leden. 
Als we als bibliotheek niet pro-actief  zullen zijn, zal dat negatieve consequenties hebben voor onze 
inkomsten. Door onze lidmaatschapstarieven te verhogen, kunnen we nu die lichte daling prima 
opvangen. We realiseren ons wel dat als deze ontwikkeling zich doorzet, er op termijn financiële 
problemen zullen gaan ontstaan. We beseffen dat de situatie urgent is en dat we aan de slag moeten met 
het zoeken van nieuwe producten en aanvullende financieringsvormen. We moeten dus ons eigen 
culturele ondernemerschap versterken. Doen we niets dan komt het voortbestaan van de bibliotheek in 
gevaar.  
 
Proactief of reactief? 

 Proactief wil zeggen dat je als bibliotheek anticipeert en actief vooruitloopt op komende 
ontwikkelingen.  

 Reactief wil zeggen dat je de komende veranderingen afwacht en je vooral volgend 
opstelt. 

De keuze hangt af van twee dimensies: een externe en een interne. De externe dimensie gaat 
over de vraag of er sprake is van een turbulente omgeving waarop actief ingespeeld moet 
worden. De interne dimensie wordt bepaald door de ambities die een bibliotheek zelf koestert. 
 



Het onderscheid laat zien dat de bibliotheek Zwolle met de keuze voor proactiviteit inderdaad 
op de goede weg is. Er is een match tussen turbulentie en ambities. Stel dat gekozen zou worden 
voor een afwachtende, reactieve houding (‘we kijken wel wat de toekomst ons brengt’) dan is 
het risico aanwezig dat de bibliotheek door de veranderingen wordt ingehaald en haar 
maatschappelijke functie in de stad Zwolle niet meer kan waarmaken. Grote kans dat de gehele 
organisatie in dat geval in een gevarenzone zal komen te verkeren.  
 
Checklist proacitiveit  
Bij proactiviteit – te weten kansen zien en ze eigen kunnen maken - is het van belang goed 
beslagen ten ijs aan te vangen. Bovenstaande informatie hebben we samengevat in 
onderstaande checklist bestaande uit vier dimensies: I. Omgeving, II. Organisatie, III. Reisroute 
en IV. Houding: 

I. Omgeving 
1. Welk zicht heb ik op turbulentie in 

de omgeving van de bibliotheek? 
2. In welke mate treffen de externe 

veranderingen het financieel 
functioneren van de bibliotheek? 

II. Organisatie 
3. Welke interne veranderingen treden 

momenteel op in relatie tot het 
bestaande verdienmodel? 

4. Op welke wijze liggen er structurele 
oorzaken aan de veranderingen ten 
grondslag? 

5. Op welke wijze is er een match 
tussen turbulentie en eigen 
ambities? 

III. Reisroute 
6. Hoe beoordeel ik de relatie tussen 

mijn gekozen reisroute (zie de 
profielen op blz XX) en de 
antwoorden op de vragen 1/5? 

7. Welke invloed heeft de levenscyclus 
van de bibliotheek op de gekozen 
pro-activiteit? 

IV. Houding 
8. Zelfkennis: op welke manier heb ik 

zelf als regel een proactieve of een 
reactieve houding? 

9. In hoeverre ben ik een 
ondernemende reiziger die zelf 
leiding wil geven aan de tocht?  

10. Wat stop ik persoonlijk in mijn 
reistas vanwege mijn antwoorden op 

de vragen 8/9?   
 

 
We organiseren een aantal interactieve sessies waarin we samen met alle medewerkers een Strategische 
Agenda opstellen met als titel Schatkamer voor leren en ontmoeten 2013-2016. In de Strategische Agenda 
wordt gekozen voor drie speerpunten: 

1. De bibliotheek ter bevordering van lezen en taal, hierin staan -naast het uitlenen van boeken- de 
bestrijding van laaggeletterdheid en de samenwerking met het onderwijs centraal.  

2. De bibliotheek als navigator/coach in digitale media, met als doel het mediawijs maken van 
burgers. 

3. De bibliotheek als ‘The third Place’, ofwel de bibliotheek als een ontmoetingsplek en verblijfsplek 
naast thuis en werk/school.  

Met deze drie richtingen geven we uitdrukking aan de maatschappelijke effecten die een bibliotheek kan 
realiseren.  
 
The third Place 
Bibliotheek Zwolle heeft in de strategisch agenda gekozen voor het concept van The Third Place. In 
community building, the third place (or third space) is the social surroundings separate from the two 
usual social environments of home ("first place") and the workplace ("second place"). Examples of third 
places would be environments such as cafes, clubs or parks. Zo’n publieke of semi-publieke plek moet je 
overal in de stad kunnen vinden en met name worden de bibliotheken genoemd. In his influential book 
The Great Good Place, Ray Oldenburg (1989, 1991) argues that third places are important for civil society, 
democracy, civic engagement, and establishing feelings of a sense of place. 
 
 
2013 Verdienmodellen 
Daarnaast gaan we onderzoeken hoe de bibliotheekvoorziening in de toekomst kan worden gefinancierd.  
Na verschillende interviews, literatuuronderzoek, een bezoek aan een voorbeeldorganisatie met de Raad 
van Toezicht en bijeenkomsten van het MT kwamen we tot het inzicht dat de bibliotheek niet voor niets 
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geen commercieel bedrijf is, maar publiek geld ontvangt omdat we maatschappelijke waarde toevoegen. 
Daarmee zijn we een belangrijke basisvoorziening en moet het dus  primair gaan om het vergroten van de 
publieke waarde van je bibliotheek conform je missie en dat daarin een financieel duurzame bodem 
gelegd moet worden. Aanvullend kun je dan werken aan nieuwe geldstromen als extra steun om deze 
missie te kunnen realiseren.  
 

Maatschappelijke waarden 
Bibliotheek Zwolle heeft zes waarden in haar strategische agenda opgenomen:  

1. Educatief/cognitie: ontwikkeling van iemands capaciteiten, waaronder kennisontwikkeling, 
opinievorming, mediawijsheid en taalontwikkeling 

2. Economisch: bijdragen aan het economisch klimaat: opbouwen menselijk kapitaal, 
werkgelegenheid, ondernemerschap, regionale ontwikkeling, afname armoede. 

3. Sociaal: bijdragen aan het sociaal kapitaal: versterken democratie en burgerschap, sociale 
inclusiviteit en sociale cohesie. 

4. Cultureel: versterken van culturele verrijking en diversiteit. Stimuleren van creativiteit en 
verbeelding, verbreden  van perspectieven, bijdrage aan behoud lokale identiteit en 
gemeenschap, bijdrage aan literaire cultuur. 

5. Affectief: het bevorderen van welzijn: voldoen aan behoeften, nut, bevrediging, plezier, succes 
boeken, comfort en geluk. 

6. Ruimtelijke waarde dat als volgt wordt aangegeven: ‘Onder ruimtelijke effecten verstaan we alles 
wat via de output van de bibliotheek bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 
Hierbij kun je denken aan de aanwezigheid van de bibliotheek in het levendige straatbeeld en de 
bezoekersstromen.’ 
 

Toen we dat bedacht hadden, hebben we twee paden uitgezet. Het eerste pad betreft het vertalen van de 
publieke waarde in een nieuwe, duurzame begrotingsopzet. Het tweede pad is het starten van proeftuinen 
(aanvankelijk ‘projectactiviteiten’ genoemd) ter versterking van het maatschappelijk en financieel 
functioneren van de bibliotheek.  
 
2013/2014 Productbegroting 
Omdat wij de bibliotheek als een belangrijke basisvoorziening zien, hebben we de begroting opgedeeld in 
een basisfunctie en in productgroepen. Om tot deze indeling  van basis en productgroepen te komen 
hebben we onszelf allereerst de volgende vragen gesteld: 
• Wat hoort tot de basisvoorziening? 
• Welke productgroepen onderscheiden we? 
• Welke (mogelijke) producten behoren tot welke productgroep? 
Vervolgens hebben we per productgroep gekeken hoe zij wordt gefinancierd of kan worden gefinancierd 
(overheid, fondsen, partners, bijdragen deelnemers, etc.). Ook hebben we per product(groep) een SWOT-
analyse gemaakt waarbij in de eerste plaats gekeken is naar de doelgroepen en de potenties voor het te 
realiseren financieringsmodel. Deze analyse leidde ertoe dat we in het vervolg vooral proeftuinen gaan 
ontwikkelen voor het speerpunt ‘The Third Place’ uit onze Strategische Agenda.  
 
2013/2014 Proeftuinen 
Om onze publieke en maatschappelijke waarde te vergroten zullen we nieuwe producten moeten 
ontwikkelen naast het uitlenen van boeken en educatieve programma’s op scholen. Omdat we een lerende 
organisatie willen zijn  en we er  twee jaar geleden voor gekozen hebben om vooral projectmatig te gaan 
werken, besluiten we een projectgroep in te richten die de opdracht krijgt de proeftuinen te coördineren. 
De projectgroep bestaat uit een aantal medewerkers uit zowel de front-office als de backoffice en staat 
onder leiding van een van de managers. Door met proeftuinen te werken kunnen we meteen meten of een 
idee aanslaat, zowel inhoudelijk als financieel. De projectgroep krijgt wel taakstellende kaders mee.  
 
2013 Herhuisvesting en fusie 
Halverwege  de beleidsperiode raken we betrokken bij twee ingrijpende ontwikkelingen: de eerste is een 
herhuisvesting van onze centrale vestiging en de tweede betreft een mogelijke fusie met een instelling 
voor cultuureducatie.  
 
Wat is cultuureducatie?  
Cultuureducatie is het doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte 
instructie, zowel binnen- als buitenschools. Cultuureducatie kent een creatieve, cognitieve en fysieke 



component die zich verbindt met vakmanschap, technische vaardigheden, lichamelijke ontwikkeling en 
beweging. Cultuureducatie draagt bij aan een algemene vorming (Bildung) en aan het aanleren van 
vaardigheden (21st century skills). Ook stimuleert cultuureducatie de ontwikkeling van het brein en 
draagt het bij aan een gezonde ontwikkeling.  
 
 
 
2013 Hart van Zwolle  
Omdat wij geloven dat we samen met andere organisaties onze missie en visie beter kunnen 
verwezenlijken, antwoorden we de gemeente dat we eerst een huisvestingsvisie willen ontwikkelen. Dit 
doen we tijdens interactieve werksessies samen met andere culturele en onderwijspartners, waaronder 
het Centrum voor de Kunsten Muzerie. Er ontstaat een visie onder de werktitel Hart van Zwolle. De visie 
van Hart van Zwolle sluit aan bij onze eerdere gedachten over the third Place. Het nieuwe centrum helpt je 
te ontwikkelen door het delen van informatie, kennis en ervaring met als doel actief deelnemen aan de 
maatschappij. Kernwoorden zijn 

- Verleiden & Verbinden 
- Ontmoeten & Ontwikkelen 
- Inspireren & Informeren 

Het Hart van Zwolle is geen bedrijfsverzamelgebouw of multifunctionele accommodatie. Het is een nieuw 
concept en wordt the Place to be in de binnenstad. De publieksruimte biedt visueel en functioneel een 
inspirerende omgeving waar de functies door elkaar heen lopen, waar nieuwe functies ontstaan, 
bezoekers steeds opnieuw een andere beleving opdoen en waar alles wat er is elkaar versterkt. Bezoekers 
moeten zich welkom voelen en gastvrij onthaald worden. Het nieuwe centrum werkt nauw samen met 
partners op het gebied van cultuur en educatie. Je gaat er heen om te leren, te studeren, om anderen te 
ontmoeten, om te relaxen, om dialogen te voeren en om aan activiteiten deel te nemen, kortom het wordt  
een echte third Place.    
 
2013 Fusie met het Centrum voor de Kunsten 
In dezelfde periode besluit de gemeenteraad dat Bibliotheek Zwolle per 1 januari 2015 zal fuseren met de 
Muzerie. Met de ontwikkeling van het Hart van Zwolle werkten we al nauw samen, maar de belangrijkste 
reden waarom de gemeente voor deze combinatie koos is dat Muzerie het imago had dat ze vooral bezig 
was om haar eigen producten in de markt te zetten, terwijl de bibliotheek als een neutrale en betrouwbare 
partij werd gezien. Bovendien had de bibliotheek ook al een netwerk in het onderwijs en had zij 
vestigingen in verschillende wijken. Tegelijk met de fusie zal Muzerie omgevormd worden tot een 
makelaar op het gebied van cultuureducatie Hier zien we een logische verbinding tussen cultuureducatie 
en de basiseducatie van de bibliotheek.  
 
2014 Het fusieproces 
Hoewel het fusieproces ook als overname geïnterpreteerd kan worden, besluiten we op gelijkwaardige 
basis verder vorm te geven aan de visie die we in het Hart van Zwolle geformuleerd hebben. Vanuit de 
visie werken we met beide MT’s onder begeleiding van een externe procesbegeleider aan de juridische 
organisatievorm, de organisatiestructuur, de begroting, de merkpositionering en de plaatsing van het 
personeel. Met name als het gaat om de organisatiestructuur ontstaat een zodanig verschil van inzicht dat 
het proces opgeschaald wordt naar de voorzitters van de Raden van Toezicht, die de visie van de 
directeurbestuurder van de grootste partij, de bibliotheek, volgen.  
Voor de medewerkers worden diverse kennismakingsactiviteiten georganiseerd.   
 
2015 Stadkamer 
Het resultaat is een nieuw concept waarin de verschillende functies (namelijk cultuureducatie, 
amateurkunst en de bibliotheekfunctie) integreren. Verblijven en inspireren staan centraal en verleiden, 
verbinden en vernieuwen worden onze kernwaarden. 
Verleiden: vanuit collectie naar connectie 
Vernieuwen: van cultureel naar meer maatschappelijk (sociale domein en leven lang leren) 
Verbinden: samenwerking met partners en vrijwilligers uitbreiden 
 
2016 Stadkamer bestaat een jaar 
Inmiddels is het een jaar geleden dat de fusie heeft plaatsgevonden. De medewerkers hebben elkaar leren 
kennen, de makelaarsfunctie voor cultuureducatie heeft vorm gekregen en we zijn druk bezig om de 
kernwaarden, die vertaald zijn in een filosofie met alle medewerkers concreet te maken. Dit doen we door 



o.a. 
- een bezoek met alle medewerkers aan een voorbeeldorganisatie,  
- interactieve sessies met alle teams over wat de kernwaarden op organisatieniveau, teamniveau 

en individueel niveau voor medewerkers concreet betekenen 
- voorbeeldgedrag vanuit het MT (b.v. de kernwaarde ‘vernieuwen’ kreeg tijdens een plenaire 

vergadering plaats door te vergaderen aan de hand van een quiz i.p.v. aan de hand van een 
agenda) 

- een plek op intranet waar alle medewerkers successen rondom de kernwaarden met elkaar delen  
Als alles goed is, verhuizen we over een jaar naar ons nieuwe pand. Zowel het pand als de inrichting zullen 
nauw aansluiten bij de visie die we enkele jaren geleden onder de naam Hart van Zwolle gepresenteerd 
hebben: het is een open, gastvrije ruimte waar je graag komt om te leren, anderen te ontmoeten, 
geïnspireerd te worden. Kortom, een echte third Place. 
 
 
Conclusion and the next step  
De afgelopen jaren waren intensieve jaren. Met een trots gevoel kijk ik terug op wat we hebben bereikt. 
Bibliotheek Zwolle heeft de ontwikkeling doorgemaakt van een traditionele bibliotheek richting een 
‘huiskamer’ van de stad, een echte third Place. Daarbij is zij intensief gaan samenwerken met 
(cultuur)aanbieders, het onderwijs en andere partners. Ook is zij de verbindende schakel geworden 
tussen (cultuur)aanbieders aan de ene kant en het onderwijs en de samenleving aan de andere kant. En 
dat samenwerken stimuleert. Het is leuker en leerzamer dan alles alleen doen. 
 
In dit deel wordt teruggekeken op de afgelopen jaren. Hierbij staan drie vragen centraal: 

1. Hoe innoveer je samen met je medewerkers in de praktijk?  
2. Hoe innoveer je samen in het politieke en maatschappelijke domein?  
3. Wat betekent meer samenwerken met partners voor je leiderschap? 

Hoe innoveer je samen met je medewerkers in de praktijk? 
 
Organisaties die werken aan veranderingen, in ons geval werken aan de ontwikkeling van Bibliotheek 
Zwolle naar Stadkamer, zijn te zien als een lerende organisatie. Immers al werkende doen de 
medewerkers ervaringen en kennis op die voordien niet aanwezig waren. Vervolgens kunnen collega’s die 
later bij de verandering betrokken zijn geraakt deze nieuwe kennis eigen maken en gebruiken bij de eigen 
opdrachten.  
Wat heeft bibliotheek Zwolle concreet gedaan? Allereerst zijn de medewerkers betrokken bij het 
ontwikkelen van de strategische visie. Tijdens interactieve bijeenkomsten heeft iedere medewerker zijn 
bijdrage geleverd. Maar ook bij het concretiseren van de visie zijn medewerkers betrokken. Er zijn 
werkbezoeken gebracht aan voorbeeldinstellingen en er zijn concrete proeftuinen samen met externe 
partners gestart. Medewerkers werden gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen door middel van 
het volgen van scholing of trainingen, maar ook door middel van ‘informeel’ leren b.v. een keer meelopen 
met iemand binnen of buiten de organisatie of door nieuw gedrag uit te proberen (b.v. het voorzitten van 
een vergadering of het geven van een presentatie). Het managementteam heeft voorbeeld gedrag 
vertoond en de medewerkers werden uitgedaagd om ‘lef’ te tonen. Fouten maken mag, mits de intentie 
goed is, het initiatief aansluit bij de strategische visie en er met open vizier gehandeld wordt. Verder 
worden successen via intranet gedeeld en reikte de directie één keer per maand een taart uit aan een van 
de successen. 
Dit heeft ook consequenties voor het leiderschap. Niet controle staat centraal, maar ondersteunen, 
coachen en samenwerken.  
 
Traditioneel leiderschap Leiderschap in een lerende organisatie 
• Controleert van bovenaf 
• Geeft strikte richtlijnen 
• Verwacht individuele prestaties 
• Hanteert verticaal hiërarchisch denken 
• Ziet een fout als een mislukking 
• Wil afrekenen en schept angst 

• Stimuleert van onderop 
• Laat ruimte voor eigen initiatief en 
creativiteit 
• Ondersteunt en coacht het collectief 
• Hanteert horizontaal, uitnodigend denken 
• Ziet een fout als een leermoment 
• Wil leren en schept vertrouwen 

(Hagoort en Vrolijk, 2015) 



 
Conclusie: Een duurzame organisatie is een organisatie die steeds in ontwikkeling is. Betrek je 
medewerkers bij de ontwikkeling, informeer ze, vraag ze mee te denken (co-creatie), daag ze uit te 
experimenteren (proeftuinen), laat ze leren (fouten maken mag). Schets de kaders (wat), de medewerkers 
bepalen de invulling (hoe). 

Hoe innoveer je samen in het politieke en maatschappelijke domein? 

De afgelopen jaren heeft Bibliotheek Zwolle samen met verschillende partners geïnnoveerd. Zij deed dit 
op verschillende onderdelen door het voeren een (cultuurpolitieke) dialoog. Vanuit diverse achtergronden 
en ieder vanuit een eigen rol en functie, zijn Bibliotheek Zwolle, de gemeenteraad, maatschappelijke 
partners en het stadsbestuur gekomen tot één handelingsperspectief. Bij een dialoog betreft het altijd 
thema’s die gemeenschappelijk als relevant (soms: urgent) worden gezien. Dit vertrekpunt kleurt de 
dialoog. In het geval van Bibliotheek Zwolle betrof het onder andere de fusie en de herhuisvesting. 
 
Conclusie: Voor Bibliotheek Zwolle was de Strategische Visie van de organisatie leidend in de dialogen. 
Het bestaansrecht en de why, how, what vormden de basis. We hebben geleerd dat het succes van 
samenwerken afhangt van de wil van mensen. Samenwerken is een gezamenlijk doel hebben en elkaar 
wat gunnen. Het is geven en nemen en erop vertrouwen dat ieder aan de beurt komt. 
 

Wat betekent meer samenwerken met partners voor je leiderschap? 

Voor mijn leiderschap betekent meer samenwerken met partners dat ik op verschillende speelvelden 
goed moet kunnen functioneren, niet alleen binnen de organisatie als geheel, maar ook met externe 
relaties. Een groot deel van mijn werk bestaat uit netwerken. Het onderzoeken van mogelijkheden tot 
samenwerken en het zien van kansen. Vertrekpunt hierbij is de strategische visie van de organisatie. Bij 
samenwerken gaat het om het vinden van gedeelde waarden en complementaire kwaliteiten. Een 
basishouding van vertrouwen en respect is een voorwaarde evenals het durven loslaten. En last but not 
least is het reflecteren op mijn eigen leiderschap zeker ook bij het samenwerken met partners van groot 
belang.  

Hoe nu verder? 

We gaan verder met het ontwikkelen van onze zes labels Lezen en lenen, Cultuureducatie, Media- en 
taaleducatie, Amateurkunst, Agenda en Te gast. Met name door de invulling van de labels Agenda en Te 
gast (een combinatie van o.a. the third Place en persoonlijke ontwikkeling van burgers) zal het concept 
van Stadkamer zich moeten bewijzen. Er zijn volop gesprekken met nieuwe samenwerkingspartners, niet 
alleen in het culturele maar ook in het maatschappelijke veld. Daarnaast blijven we proeftuinen starten. 
Ook vinden er creatieve sessies en dialogen plaats over de realisatie van de strategische keuzes en 
kernwaarden en een continu veranderende omgeving. De eerder vastgestelde strategische visie is hierbij 
leidend.  

Reading Table   

De basis van dit artikel is het boek Sustainable finance for public libraries (in Dutch), geschreven door 
Giep Hagoort en Astrid Vrolijk-de Mooij, Uitgever Rijnbrink Groep, 2015, ISBN 978-90-73772-00-7. Het 
boek is gabaseerd op een persoonlijk reisverhaal van Astrid Vrolijk-de Mooij, directeur-bestuurder van 
Bibliotheek Zwolle, op zoek naar duurzame financiering en is aangevuld met heel veel informatie, 
theorieën en praktijkvoorbeelden.   

Andere inspiratiebronnen zijn 



 Bibliotheek van de toekomst, door commissie Cohen, in opdracht van het Sector Instituut 
Openbare Bibliotheken, 2014 

 Basis voor cultuureducatie, Utrecht, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 
2016 

 Publicaties van Jaap Boonstra (hoogleraar organisatieverandering) en zijn visie op 
verandermanagement en co-creatie,  

 Het boek Atomiumorganisatie van Eric Koenen waarin hij een visie, een aanzet tot een andere, 
metaforische wijze van denken over organiseren beschrijft,  

 Theo Camps, die met zijn theorie onze strategie bevestigde om vooral te gaan experimenteren in 
de vorm van proeftuinen in plaats van eerst uitgebreide plannen op te schrijven.  
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