
Loslaten! Op de 
handen blijven 
zitten valt managers 
zwaar door linda huijsmans

fotografie shanna wiggerman, 

marco kuis en mirjam van der linden

Gehandicapten maken 

het stadion van 

FC Groningen schoon.
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Op de blog van Bibliotheek 2.0 staat 
een post van een bibliotheekmede-
werker met ‘drie onhaalbare voor-
stellen’. Blijkbaar heeft hij slechte 
ervaringen met de respons op zijn 
ideeën, want hij sluit zijn bijdrage af 
met de tekst: ‘In afwachting van de 
reacties, waarschijnlijk in de trant 
van: ja, maar... als dan...’

Een ideale deelnemer voor het 
zogenaamde Goudklompjestraject 

van de Vereniging Openbare Biblio-
theken (vob). Die koepelorganisatie 
was bezig met het vaststellen van 
de Agenda voor de Toekomst. Er 
worden steeds minder boeken uit-
geleend en omdat klanten steeds 
makkelijker zelf aan informatie 
komen, moeten bibliotheken zich 
gaan buigen over de vraag welke 
rol ze willen en kunnen spelen in de 
informatiemaatschappij. 

knvb-beker
Het bestuur van de vob besloot 

de medewerkers in de bibliotheken 
zelf te vragen welke onderwerpen er 
spelen en wat mogelijk nieuwe ant-
woorden kunnen zijn. Verspreid over 
het hele land gingen 24 teams van 
zes mensen, elk vergezeld van een 
gids van buitenaf, als goudzoekers 
op zoek naar goudklompjes. Saillant 
detail: de directeuren en managers 
kregen expliciet de opdracht zich 
nergens mee te bemoeien. Enkele 
teams bezochten scholen om te zien 
hoe die een aantrekkelijke omgeving 
voor kinderen inrichten. Eén groep 
liet zich bij voetbalclub Heerenveen 
uitleggen hoe een team zonder gro-
te sterren er in kan slagen om de 
knvb-beker te winnen. Een andere 
groep toog naar de Hema om te zien 
hoe je materialen aantrekkelijk kunt 
presenteren.

Afgelopen november volgde de 
presentatie van de bevindingen en 
ideeën aan de hele sector. 

Het team van de bibliotheek in 
Vught stelde voor iets te doen met 
sociale media. Zij werden Goud-
klompje Digitale Ontmoeting. Mana-
ger p&o Marije de Graaf: ‘We zaten 
midden in een fusie waardoor de 
organisatie intern op z’n kop stond. 
De opkomst van e-books biedt 
nieuwe mogelijkheden en we waren 
bezig met plannen voor een Selfser-
vice voor onze klanten. Er was dus 
sprake van veel ontwikkelingen en 
veel veranderingen. Als management 
wilden we graag onze medewerkers 
de kans geven zich daar over te bui-
gen.’ Haar laatste bemoeienis als 
leidinggevende was het samenstel-
len van het team. ‘We zochten zes 
mensen bij elkaar die verspreid over 

Als het echt anders moet, als vernieuwing 
noodzakelijk is om als organisatie te  
kunnen overleven, moet je ook het lef  
hebben om het echt anders aan te pakken. 

Stop met vergaderen, gooi beleidsplannen in de hoek, 
leun achterover en laat medewerkers het werk doen.  
De Vereniging Openbare Bibliotheken en 
gehandicaptenorganisatie novo geven het goede 
voorbeeld. 

M

Openbare bibliotheek dok in Delft geldt als showcase voor bibliotheekvernieuwing, en die innovatie komt 

deels van de ‘werkvloer’. De ‘Tank-U’ werd ontwikkeld door Wouter van der Hoog en Pieter Diepenmaat, 

beide medewerker op de afdeling Wetenschap. Van der Hoog en Diepenmaat organiseerden de financiële 

dekking, ontwerpfasen en het gebruikersonderzoek voor deze downloadzuil voor mobiele telefoons.

 Fotografie Mirjam van der Linden
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onze locaties werkten en qua per-
soonlijkheid niet allemaal op elkaar 
leken.’ Daarna kon ze niet meer doen 
dan gadeslaan wat er gebeurde. ‘Ik 
moest vaak op mijn handen gaan zit-
ten’, zegt De Graaf, terugkijkend. ‘Op 
een gegeven moment liep de groep 

een beetje vast, dan is het heel moei-
lijk om je er niet mee te bemoeien. 
Je wilt zo graag helpen en dat is nou 
net niet de bedoeling.’ Na enige 
gewenning ging het loslaten mak-
kelijker. ‘We hebben ons team alle 
vrijheid beloofd en daar heb ik ook 

voor gevochten. Bij de eindpresenta-
tie wilde de groep onze nieuwe huis-
stijl gebruiken, maar die was nog niet 
officieel goedgekeurd. De afdeling 
communicatie kreeg er lucht van en 
wilde er een stokje voor steken. Toen 
ben ik naar de directie gestapt en 
heb gezegd: we doen het toch. Als je 
zo’n proces in gang zet, moet je het 
niet laten verzanden in hiërarchisch 
handelen en regels.’

aangeleerde hulpeloosheid
Waar managers het moeilijk von-

den om de groep los te laten, hadden 
veel deelnemers in de groepen aan-
vankelijk last van gebrek aan struc-
tuur. Eenmaal bijeen hadden ze geen 
idee wat te doen en hoe te werk te 
gaan. Mensen kregen last van hun 
‘aangeleerde hulpeloosheid’. Ze wil-
den een plan, maar dat moesten ze 
nu juist zelf gaan bedenken. Er werd 
een beroep gedaan op hun vermo-
gen om innoverend te denken en dat 
viel lang niet altijd mee. Actief zelf 
op zoek gaan naar mensen van wie 
je iets kunt leren klinkt mooi, maar 
blijkt in de praktijk lastig. Neem je 
die stap daadwerkelijk, dan kan er 
een wereld voor je opengaan. 

Het team in Vught begon met 
het idee om ‘iets digitaals’ te gaan 
doen. Het zette aanvankelijk te hoog 
in met een project waar bibliotheken 
uit het hele land aan mee zouden 
doen. Dat bleek op die korte termijn 
niet haalbaar. Manager Marije de 
Graaf zag het gebeuren, maar hield 
zich volgens afspraak afzijdig. Met 
enige hulp van de gids zocht het 
Goudklompjesteam het vervolgens 
dichter bij huis. Het pakte sociale 
media als Twitter, Hyves en Flickr 
bij de kop, op zoek naar mogelijke 

Een andere innovatie in dok is de ‘local heritage browser’. De drijvende kracht achter dit pro-

ject is Koen Rotteveel, interaction designer bij de bibliotheek. De interactie met de browser, 

die is bedoeld om lokaal erfgoed te ontsluiten, is dan ook bijzonder. Door de bibliotheekpas op 

een intelligente tafel te leggen krijgt de gebruiker historische foto’s te zien uit de eigen straat. 

Fotografie Mirjam van der Linden

74

slow management vertrouwen voorjaar 2010



toepassingen in het contact met de 
klant. De vrijwilligers van de biblio-
theek toonden zich dermate enthou-
siast over de pilot dat inmiddels alle 
medewerkers staan te trappelen om 
ook mee te doen. Daarna wordt de 
stap gezet naar de gebruikers. 

Marije de Graaf heeft naar eigen 
zeggen veel geleerd van het Goud-
klompjestraject, ook al was haar 
belangrijkste taak zichzelf op afstand 
te houden. ‘Ik heb gemerkt dat er 
verrassender resultaten ontstaan als 
je mensen de vrijheid en de ruim-
te geeft om alle mogelijke kanten 
op te denken. Het is nu aan ons als 
management om dit vast te houden 

en nog meer van elkaar te blijven 
leren.’

te resultaatgericht
Erna Winters, directeur van de 

bibliotheek Kennemerwaard, schreef 
maar liefst drie teams in voor het 
Goudklompjestraject. Er stond een 
grote fusie voor de deur waar intern 
verzet tegen bestond en ze wilde 
haar mensen in beweging krijgen. 
Dat viel niet mee. ‘Ik ben een groot 
voorstander van het creëren van 
chaos om daaruit nieuwe dingen te 
laten ontstaan. Als je het oude durft 
los te laten kan dat echte nieuwe 
inzichten opleveren.’

Haar medewerkers waren een 
stuk minder enthousiast, constateert 
ze droogjes. ‘Dan druk ik me nog 
voorzichtig uit. Er was weerstand. 
Tijdens de eerste bijeenkomst heb 
ik verteld dat de fusie bedoeld was 
om nieuwe manieren van werken en 
samenwerken te ontwikkelen en dat 
dit project een mooie aanzet kon 
vormen. Van de achttien deelnemers 
zaten er een stuk of veertien nogal 
gereserveerd tegenover me, terwijl 
ze toch aan de slag moesten.’ Het 
viel haar tegen dat er veel ‘gezeurd’ 
werd over details zoals reiskosten-
vergoedingen en het aantal beschik-
bare uren voor de bijeenkomsten. M

Ook de mediabalie bij dok werkt bottom-up. Hier neemt Mick van Jaarsvelt de beslissingen. Van Jaarsveldt 

stelt het assortiment samen en springt in op de behoeften van de bezoekers. Bij de balie kun je inmiddels 

terecht voor adviezen over foto- of videobewerking, over media als Hyves en Facebook, maar ook over spel-

computers en e-readers. Fotografie Mirjam van der Linden



Toch maakte de terughoudendheid 
langzaam maar zeker plaats voor 
nieuw elan. Negatief en defensief 
gedrag vormde zich om tot bezie-
ling. Mensen die gedemotiveerd 
waren geraakt door de fusieperike-
len, kregen weer plezier in hun werk. 
‘Van mij hadden ze nog veel meer de 
boer op gemogen. Het is voor mij 
juist een goede ervaring geweest 
om anderen hun gang te laten gaan. 
Ik werd sporadisch op de hoogte 
gehouden, verder moest ik het laten 
gebeuren.’ Ze werd zelf geconfron-
teerd met het gegeven dat ze mis-
schien té resultaatgericht werkt. ‘Ik 
moet leren om niet te zeggen “dit 
gaan we doen” maar “zou jij dit eens 

willen doen” als manier om mensen 
aan te spreken.’ 

Het meest concrete resultaat 
zag Winters bij vergaderingen over 
de beleidsvisie voor de komende vier 
jaar. ‘Daar waren flink wat goudzoe-
kers bij aanwezig en ik merkte dat die 
de bibliotheek al veel minder zagen 
als uitlener van alleen maar boeken. 
Voor hen doemden al de contouren 
op van een organisatie met een nieuwe 
rol in de informatiemaatschappij. Dat 
was precies waarop ik gehoopt had.’ 

lievelingsproject
Ook bij novo geeft het manage-

ment de regie uit handen. Stich-
ting novo is een gehandicapten-

organisatie met vestigingen in de 
provincies Groningen en Drenthe. 
Regiomanager Rik Bakker droomt 
er sinds zijn eerste dag in die functie 
van om cliënten met een verstande-
lijke beperking te laten werken in de 
‘echte’ wereld, bijvoorbeeld bij een 
ziekenhuis of in een bakkerij. ‘Vanaf 
2003 schrijf ik mijn visie op de dag-
besteding al met enige regelmaat op 
papier. Ik schreef concept na concept 
en stuurde die naar mijn unithoof-
den, maar er ontstond nauwelijks 
een dialoog. Zes jaar lang heb ik het 
geprobeerd, maar om een of andere 
reden wilden mijn ideeën maar niet 
landen.’ Een bevlogen man liep tegen 
de beperkingen van zijn eigen manier 
van werken binnen de topdownstruc-
tuur aan.

Daar kwam verandering in toen 
Maaike Smit, van leerbedrijf Kessels 
& Smit, bij novo binnenkwam om op 
verzoek van de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland (vgn) een tra-
ject over sociale innovatie te begelei-
den. Haar vragen maakten veel los. 
Voor het eerst spraken medewerkers 
naar Bakker het gevoel uit dat ze 
steeds hijgend achter hem aanliepen 
in de wetenschap dat ze hem nooit 
zouden inhalen. Bakkers eerste reac-
tie was: dan loop je toch gewoon wat 
harder? ‘Als mensen me niet begrij-
pen, ga ik het steeds weer opnieuw 
uitleggen. Dat deed ik al zes jaar 
lang zonder resultaat. Na de tweede 
sessie zei Maaike opeens: “Rik, hou 
jij nu even je mond. Vertrouw op je 
medewerkers, dan vullen zij het zelf 
wel in.” Dat was even wennen.’ 

Het was in feite een rechtstreeks 
beroep op Bakker om zijn lievelings-
project uit handen te geven. Kon hij 
dat? ‘Ik vond het heel moeilijk. Ik 

novo maakt het mogelijk dat geestelijk gehandicapten bij de Jumbo werken.
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realiseerde me dat als ik het niet zou 
doen, er waarschijnlijk nooit iets van 
mijn ideeën gerealiseerd zou wor-
den. Een beetje vertrouwen kan niet. 
Het was alles of niets. Het betekende 
stoppen met schrijven, stoppen met 
vergaderingen voorzitten en achter 
mijn bureau vandaan komen.’

eurekamoment
Marli Wabeke is een van de drie 

unithoofden die al die tijd hijgend 
achter de plannen van Rik Bakker had 
aangelopen. Het moment dat deze 
de moed had om het plan aan zijn 
team toe te vertrouwen, beschrijft 
zij als ‘een Eurekamoment voor ons 
allemaal. Pas toen kwamen wij zelf 
in actie. We gingen zelf nadenken, 
zochten voorbeelden en probeerden 
die te verwoorden. Toen begonnen 
de ideeën van Rik bij ons te landen 
en konden wij er ook echt mee aan 
de slag.’ 

Het was ook eng, geeft ze toe. 
‘Zoals Rik gewend was altijd het ini-
tiatief te nemen, zo leunden wij altijd 
achterover. Dat kon nu niet meer. 
Het proces nam een andere loop. 
We werkten niet langer met harde 
deadlines en plannen die van boven-
af werden doorgevoerd, maar gingen 
op onze beurt weer praten met de 
begeleiders. We vroegen hen wat er 
naar hun mening nodig was om de 
gewenste veranderingen door te voe-
ren. Zo ontstond als vanzelf een veel 
organischer beweging.’ 

Ook voor Rik Bakker was het een 
spannende tijd. De kwaliteit van de 
voorstellen die hij hoorde, vond hij 
aanvankelijk niet goed genoeg. Hij 
zag zijn mensen fouten maken die hij 
zelf ook had gemaakt en dat voelde 
als een verspilling van tijd, die beter 

aan de cliënten besteed had kunnen 
worden. ‘Tegelijkertijd wist ik: als we 
dit proces nu niet doorlopen, veran-
dert er helemaal niks. Dus hield ik 
mijn mond.’ 

regie in handen
Het is nu bijna een jaar later en 

de scepsis heeft bij Rik Bakker plaats 
gemaakt voor groot enthousiasme. 
Het proces heeft maar liefst meer 
dan twintig uitgewerkte ideeën voor 
dagbesteding opgeleverd, waar de 
cliënten binnenkort zelf een keuze 
uit gaan maken. Marli Wabeke: ‘Eén 
van de ideeën is om een groep van 
een tiental cliënten onderhoudswerk-
zaamheden te laten verzorgen in een 
ziekenhuis in Groningen. Onze cliën-
ten moeten er iets van kunnen leren, 
ze moeten zoveel mogelijk zelfstan-
dig werken en zelf de regie in handen 
hebben. Om die reden is een verzoek 
van een verpleeghuis afgevallen. Zij 
hadden de mensen wat al te hard 
nodig en dat werkt niet. Onze cliën-
ten werken niet goed onder tijdsdruk. 

Ook mogen ze geen werk overne-
men dat door anderen gedaan kan 
worden. Het werk moet aanvullend 
zijn, nooit vervangend.’ 

Het lijkt er op dat de droom van 
Rik Bakker om zijn cliënten de echte 
wereld in te sturen, concreet vorm 
begint te krijgen. Tegelijkertijd heeft 
deze nieuwe vorm van werken hem 
zelf ook veranderd. ‘Ik zit niet alleen 
vergaderingen voor, maar praat veel 
meer met medewerkers, individu-
eel of in kleine groepen. Ik denk niet 
langer dat ik de enige ben die weet 
hoe het moet. Als ik die verhalen van 
de werkvloer hoor, word ik beschei-
den, maar ook vrolijk en optimistisch 
gestemd. Ik zit niet langer achter 
mijn bureau zaken te verbeteren. Als 
je dat doet, zeg je impliciet dat ze het 
op de werkvloer niet goed genoeg 
doen. Ik weet nu dat dat helemaal 
niet terecht is.’  r

novo-cliënten zijn heel trots dat ze in de officiële fanshop van FC Groningen werken. 

77


