
Openbare Bibliotheek Amsterdam– ‘Experimenteerbieb IJburg groeit uit tot voorbeeld’ 

2017 – De Openbare Bibliotheek in Amsterdam heeft als doel kennis, cultuur en informatie voor 

iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken en alle Amsterdammers te inspireren om te blijven 

leren. Daarnaast wil de OBA reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt stimuleren.   

De uitdaging voor de bibliotheek is om alle Amsterdammers te laten deelnemen aan de 

informatiesamenleving. Met 25 filialen door heel Amsterdam en met meer dan 300 medewerkers 

moeten deze doelen bereikt worden. Buurtgericht werken staat centraal voor de medewerkers van de 

bibliotheek; op die manier kan aangesloten worden op de specifieke behoeften van verschillende 

delen van Amsterdam. Innovatie is nodig om als bibliotheek te blijven voortbestaan in de huidige 

tijdsgeest, waarin alles draait om digitalisering en men niet meer per sé naar de bibliotheek hoeft om 

boeken te kunnen lezen.  

 

De Sociale Innovatie; Het begon met de experimenteervestiging in Amsterdam-IJburg 

In 2014 is een vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam opgericht in IJburg die speciaal 

gericht was op (sociale) innovatie. De behoefte aan een bibliotheek in de nieuwe en snel groeiende 

wijk IJburg werd gevoeld; de bewoners hadden simpelweg geen vestiging van de OBA in de buurt en 

verschillende particuliere initiatieven in IJburg, zoals de ‘Flexbieb’, waren op zoek naar ondersteuning 

vanuit de OBA. Hier werd door de OBA op ingespeeld. De kans werd in 2014 gegrepen om te starten 

met een experiment om op die manier een andere werkwijze voor de bibliotheek uit te proberen. Het 

team dat werkzaam was op deze vestiging was een groep ondernemende werknemers die samen de 

bibliotheek runde en hierin heel vrij werd gelaten. Gezamenlijk werden activiteiten bedacht en 

gerealiseerd, vaak in samenwerking met andere organisaties in de buurt of met de bewoners van de 

buurt. De medewerkers van de bibliotheek hadden (en hebben nog steeds) een actieve houding; dit 

was een cruciale factor voor het succes van het experiment. De verankering van de bibliotheek in de 

wijk was heel groot; bewoners waren erg betrokken bij de bibliotheek, bezoekersaantallen stegen snel 

en er werd met de bibliotheek daadwerkelijk in de behoeften van de wijk voorzien. Dit gebeurde ook 

doordat veel activiteiten werden georganiseerd, vaak in samenwerking met andere organisaties in de 

buurt, zoals Jongerencentrum Dynamo, IJburg TV, Jeugdtheaterschol TIJ en de ‘Flexbieb’.   

 

Inmiddels is de bibliotheek in IJburg al een aantal jaar operationeel en vanaf januari 2016 wordt de 

werkwijze vanuit het experiment binnen de bibliotheek in IJburg verspreid over de andere vestigingen, 

omdat het als succesvol wordt gezien en beoordeeld.  

 

Aanpak 

Het “IJburg-gevoel” moet verspreid worden over de gehele OBA, zoals de gesproken medewerkers 

van verschillende vestigingen en de ‘sectormanager vestigingen’ het omschrijven. De bibliotheek in 

Amsterdam wil er zijn voor de Amsterdammers en de Amsterdammers moeten ook het gevoel 

hebben dat de bibliotheek er voor hen is. Een sterke connectie met de buurt is hiervoor nodig en de 

echte connectie die er was, en nog steeds is, in IJburg, is een doel geworden voor de andere 

vestigingen. Het ondernemende gedrag van de werknemers dat er was in IJburg, waarbij men 



gezamenlijk als een team de bibliotheek runde, moet ook overgebracht worden naar de andere 

vestigingen. Naar het voorbeeld van IJburg wordt de dienstverlening vanuit de bibliotheek op een 

andere manier vormgegeven; buurtgericht werken moet centraal staan en er moet beter aangesloten 

worden op vraag en behoeften van (potentiële) bezoekers. Betrokkenheid en een proactieve en 

ondernemende houding van medewerkers is daarbij van groot belang. Hierin is de 

experimenteerbibliotheek in IJburg uitgegroeid tot een voorbeeld voor de andere vestigingen. “De 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid die de medewerkers hadden is een succesfactor 

geweest voor IJburg en dat willen we graag bij de andere teams ook realiseren”, aldus de 

‘sectormanager vestigingen’. 

 

Verschillende factoren spelen een rol in hoe op dit moment de ondernemende en zelfsturende 

werkwijze vanuit het voorbeeld van IJburg verspreid wordt over de andere vestigingen van de OBA, 

om meer buurtgericht te gaan werken en de dienstverlening richting de Amsterdammers te 

verbeteren. 

 

Structuur van de organisatie 

Als het gaat om de structuur van een organisatie lijkt van belang te zijn voor ondernemend 

werknemerschap dat weinig bureaucratie en dus hiërarchie aanwezig is in de organisatie. Deze 

bureaucratie en hiërarchie zou namelijk in de weg kunnen staan voor initiatieven en innovatie van 

werknemers in de organisatie. Belangrijk is ook dat decentraal beslissingen genomen kunnen 

worden, door werknemers zelf (Alpkan, Bulut, Gunday, Ulusoy, Kilic, 2010; Gurkov, 2010). Binnen de 

OBA wordt dit ingevuld door de verantwoordelijkheden te verschuiven naar een lager niveau in de 

organisatie; naar de teams die werkzaam zijn op de vestigingen. De teams en de teamleiders zijn 

meer verantwoordelijk geworden voor onder andere het organiseren van activiteiten, marketing van 

deze activiteiten, het maken van roosters en het vertalen van overkoepelende doelen van de OBA 

naar strategie en aanpak voor specifieke vestigingen. Voorheen was er sprake van een regiohoofd 

die verantwoordelijk was voor de 5, 6 of 7 vestigingen waar één team werkzaam was. Medewerkers 

hadden een meer afwachtende en vragende rol; toestemming voor activiteiten moest gevraagd 

worden aan het regiohoofd, bijna alle activiteiten werden verder gepland door de afdeling 

programmering en bijvoorbeeld roosters werden gemaakt door de managementassistenten (die nu 

een andere functie hebben gekregen binnen andere afdelingen van de OBA).  

 

Tegenwoordig zijn de teams zelf verantwoordelijk voor deze taken en dienen zij zich dus 

ondernemender te gedragen. Ze worden hier nog wel in bepaalde mate in ondersteund door de 

afdelingen programmering, bibliotheek & online diensten en educatie. Deze centrale afdelingen 

hebben hier wel een andere, meer ondersteunende, rol in aangenomen. Ze staan dichterbij de 

vestigingen en regelmatig vindt er overleg plaats over welke ondersteuning, bijvoorbeeld rondom het 

organiseren van activiteiten, er nodig is vanuit deze afdelingen of over updates over mogelijkheden 

rondom educatie (zoals interessante workshops die gegeven kunnen worden). Hiernaast bestaan nog 

verschillende ondersteunende stafafdelingen.  



 

De samenstelling van de teams is sinds januari 2016 veranderd. Ook het team in IJburg is hierin 

meegenomen, dus deze staat niet meer apart naast de andere vestigingen, zoals tijdens het 

experiment. Op basis van een capaciteitentest en voorkeuren voor vestiging(en) vanuit medewerkers 

is een gebalanceerde samenstelling van teams gemaakt. De teams waarmee gewerkt wordt, die 

bestaan uit medewerkers klantenservice en medewerkers informatie dienstverlening, zijn 

tegenwoordig niet meer verspreid over 5, 6 of zelfs 7 vestigingen, maar over 3 of (in één geval) 4 

vestigingen. De vestigingen waar een team werkzaam is bevinden zich in dezelfde regio waardoor 

beter buurtgericht gewerkt kan worden. Hierdoor kan de connectie met de buurt rondom de 

vestigingen beter opgebouwd worden. Ook maakt het de werkbaarheid binnen een team beter, omdat 

deze nu kleiner zijn en verspreid zijn over minder vestigingen. Hierdoor kunnen zij ook beter de 

grotere verantwoordelijkheden die zij gekregen hebben uitvoeren. Aangegeven wordt verder dat nog 

kleinere teams, die verantwoordelijk zouden zijn voor maar 1 vestiging misschien wel het beste zou 

zijn, maar dit zou heel lastig te organiseren zijn met het aantal medewerkers die werkzaam zijn op de 

vestigingen binnen de OBA. 

 

Kenmerken van taken van medewerkers 

Als het gaat om taken van medewerkers is het voor ondernemend gedrag van belang dat 

medewerkers brede, uiteenlopende, taken hebben en uitgedaagd worden door deze taken. 

Autonomie en vrijheid in het uitvoeren van deze taken is ook van belang (Preenen, Liebregts & 

Dhondt, 2015; Preenen, Dorenbosch, Plantinga & Dhondt, 2016). Binnen de OBA hebben de 

medewerkers, zoals hiervoor aangegeven, meer verantwoordelijkheden gekregen en hebben zij ook 

meer, en meer diverse, taken en werkzaamheden (van het organiseren van activiteiten en marketing 

voor deze activiteiten tot het zelf samenstellen van roosters ) ‘op hun bordje’ gekregen, wat van hen 

een meer actieve en ondernemende houding vraagt. Op deze manier komt de werkwijze dichter bij de 

werkwijze die in IJburg gehanteerd werd gedurende het experiment; met deze verantwoordelijkheden 

en taken kunnen de teams daadwerkelijk de vestigingen waar zij werken runnen.  

 

Daarnaast is voor ondernemend gedrag van belang dat medewerkers veel externe contacten hebben, 

met bijvoorbeeld klanten of partners waarmee samengewerkt kan worden. Op die manier kan 

namelijk kennis opgedaan worden en feedback verkregen worden die vervolgens, vanuit 

ondernemende houding, vertaald kan worden in bijvoorbeeld verandering van werkwijzen (Preenen et 

al., 2015). Binnen de OBA is in de werkzaamheden van de werknemers het buurtgericht werken en 

het verbeteren van de connectie met de buurt meer centraal komen te staan. Dit ook weer naar 

voorbeeld vanuit IJburg. Er vindt een verschuiving plaats van de werkzaamheden; van de ogen 

gericht houden binnen de bibliotheek, naar meer naar buiten kijken. De medewerkers gaan meer de 

buurt in om te kijken met wie ze samen kunnen werken en om beter inzicht te krijgen in wat burgers 

nodig hebben. Dit wordt meer deel van hun werkzaamheden en daar kunnen ze vervolgens op 

inspelen met hun plannen voor de bibliotheek-vestiging. Dit vraagt volgens de ‘sectormanager 

vestigingen’ ondernemend gedrag van de werknemers; zij moeten bij alles wat ze doen zich afvragen 



of wat gedaan wordt past bij de omgeving en of het echt toegevoegde waarde heeft. Initiatieven zijn 

welkom en het nemen van initiatief wordt gestimuleerd, fouten maken mag, met als randvoorwaarde 

dat wel rekening gehouden wordt met de omgeving en de overkoepelende doelen van de OBA.  

 

Ondersteuning vanuit de leidinggevende 

Ondersteuning vanuit de leidinggevende speelt ook een belangrijke rol in het stimuleren van 

ondernemend gedrag van werknemers. Dit kan gaan om het inspireren en motiveren van de 

medewerkers of om meer praktische ondersteuning (Alpkan et al., 2010; Moriano, Molero, Topa & 

Mangin, 2014). Binnen de OBA worden de medewerkers vooral geïnspireerd door de nieuwe 

directeur, die sinds 2014 aan het hoofd staat van de bibliotheek. Dit gebeurt dan vooral op het gebied 

van de vernieuwde visie en de vernieuwde rol van de bibliotheek. De directeur probeert veel in 

contact te staan met de medewerkers en hij staat open voor vragen, ideeën en suggesties. 

Maandelijks zijn er ontmoetingen in het kader van ‘Mokken met Martin’ (de directeur). Op die manier 

wil hij in de tijd vol verandering (in structuur en werkwijze), waar de organisatie doorheen gegaan is 

vanaf januari 2016, praten over de visie en de rol van de bibliotheek in de samenleving en er zo aan 

bijdragen dat de medewerkers erover gaan nadenken en ermee aan de slag gaan in de praktijk.  

 

Daarnaast ligt vooral bij de teamleiders een taak om aandacht te schenken aan meer dagelijkse 

motivatie en ondersteuning van de medewerkers. De teamleiders zijn informele leiders die het team 

dat zij leiden bij elkaar houden en zorgen dat dit team goed kan functioneren (door ICT up-to-date te 

houden en roosters in orde te maken). Sommige teamleiders werken ook mee op de vestigingen; om 

klanten te adviseren of de bibliotheek te openen. Ook dragen zij eraan bij dat veranderingen OBA-

breed geïmplementeerd worden. Bij het oppakken van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die 

bij de teams zijn komen te liggen hebben zij dan ook een belangrijke rol gespeeld. Zij zijn degenen 

geweest die in het begin, toen de teams net veranderd waren, de medewerkers hebben begeleid in 

deze verandering om eraan bij te dragen dat de medewerkers zouden gaan ‘aarden’ in de nieuwe 

situatie en zich ook comfortabel genoeg zouden gaan voelen om zich ondernemend te gaan 

gedragen. Niet iedereen was gewend om veel initiatief te (mogen) tonen en ondernemend te (mogen) 

zijn en teamleiders hebben een belangrijke rol gespeeld (en spelen nog steeds een belangrijke rol) in 

het stimuleren en ondersteunen van de medewerkers hierin. Dit gebeurt vooral door medewerkers 

bewust te laten worden van hun kennis en expertise en hen te overtuigen dat ze de kans moeten 

grijpen om hun ideeën uit te werken, nu het kan en mag.  

 

Resultaten 

De resultaten van de veranderingen in structuur en werkwijze worden al teruggezien in de stijging van 

de bezoekersaantallen en openingstijden in het jaar 2016. De bezoekersaantallen zijn namelijk 

gestegen met 12%, waarschijnlijk deels als gevolg van de stijging van de openingstijden bij 

verschillende vestigingen en de daardoor betere aansluiting op de behoeften vanuit bezoekers. Dit 

zijn de eerste cijfermatige resultaten van de veranderingen die aan te wijzen zijn. Hiernaast is het 

algemeen gevoel en de ervaring van medewerkers dat de betrokkenheid in de buurt vanuit 



vestigingen en ook de samenwerking met de buurt gestegen is; er zijn meer rechtstreeks contact en 

relaties opgebouwd met andere organisaties in de buurt van de vestigingen.  

 

Lessons Learned 

Het IJburg-gevoel is op dit moment nog niet in dezelfde mate verspreid over de andere vestigingen; 

sommige vestigingen zijn hier verder in dan andere. In de vestiging in IJburg werkten medewerkers 

die er bewust voor gekozen hadden op deze vestiging te gaan werken. Zij hadden het ondernemende 

gedrag veelal al in zich en konden dit volledig tot uiting brengen in de experimenteerbieb. Op dit 

moment wordt op verschillende manieren, vooral door middel van ondersteuning en stimulering vanuit 

teamleiders, geprobeerd dit gedrag verder te verspreiden over de andere vestigingen, maar veel 

medewerkers blijken  het lastig te vinden om uit hun routine te komen en van werkwijze te 

veranderen. Juist bij deze mensen is het van belang dat zij op de juiste manier gestimuleerd en 

ondersteund worden, omdat zij een extra duwtje in de rug nodig hebben. 
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