CONTACT
De Bredebieb is een community waarin openbare Bibliotheken, onder
begeleiding van the Alignment House en de stuurgroep (Drechtsteden, Assen,
Nieuwegein en Utrecht), hun krachten bundelen om de lokale positie van
openbare bibliotheken te versterken en door te ontwikkelen.
The Alignment House helpt dienstverlenende organisaties en ‘communities’ aan
een sterke, toekomstgerichte en duurzame positionering. Die onderscheidend
is van concurrenten en alternatieven en relevant voor de behoeften van
(potentiële) klanten. Een sterke positionering geeft een organisatie richting, ‘de
stip aan de horizon’ die organiserend werkt voor de hele organisatie. Om deze
positionering te laten werken in de praktijk helpen wij klanten aan ‘alignment’.
Waarbij we de belofte (wat organisaties willen bereiken) in lijn brengen met het
bewijs (het daadwerkelijk waarmaken).
Professional Learning & Development van Universiteit Twente biedt
opleidingsprogramma’s voor professionals en biedt oplossingen voor
organisatievraagstukken. De kennisgebieden van de universiteit zijn een
basis voor de dienstverlening. Het toepassen van kennis om oplossingen te
ontwerpen is daarbij het doel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marinde Beek
info@bredebieb.nl
0348 712601

mensen en kennis verbinden
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Wanneer: Donderdag 20 juli 2017, 13.30 – 20.30 uur
Waar:
Utrecht
Wie:
Leden Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
bestuurders en directies van Bibliotheken
Openbare bibliotheken staan voor een dubbele transitie: de dynamiek en het
speelveld is ingrijpend gewijzigd. Daarnaast staan bibliotheken intern voor een
grote transformatieopgave gekoppeld aan maatschappelijk ondernemerschap
met een personeelsbestand dat is toegerust op werken in de klassieke bibliotheek.
Deze majeure opgave vergt ook een vernieuwing van de ‘governance structuur’ en
bewustwording van verantwoordelijkheden tussen de toezichthouders en directeur/
bestuurder. Uit onze contacten met bestuurders en onze eigen ervaringen, blijkt dat
dit nog onvoldoende scherp is en onvolledig wordt toegepast. Toezichthouders hebben
een vernieuwd instrumentarium nodig om hun rol scherp en zuiver te spelen in relatie
met bestuurders en stakeholders.
OPZET VAN DEZE BIJEENKOMST
Voorgerecht:
De actuele governance code wordt bij bibliotheken onvoldoende toegepast
Hoofdgerecht:
De innovatienoodzaak wordt bij de raad van toezicht van bibliotheken onderschat
Dessert:
De toekomst van de bibliotheken wordt door de toezichthouders bepaald
PROGRAMMA TOEZICHTHOUDEN BIBLIOTHEKEN
13.00 – 13.30 uur
ontvangst
13.30 – 15.15 uur 		
Prof. mr. Antoni Brack
Juridische aspecten
van toezicht.
Governance code
Cultuur. Publiek private
samenwerking; wetgeving
good governance

15.30 – 17.15 uur
Prof. dr.ir. Olaf Fisscher
Organisatie en ethiek
van toezicht.
Het organiseren van goed
toezicht, regels, ethiek.
De rolverdeling directie,
bestuur / toezichthouders

17.15 – 18.30 uur
Maarten Crump
samenwerking met
toezichthouders
De nieuwe rol v.d. bieb en
samenwerking met RVT
18.30 – 20.30 uur
Discussion Diner
Per gang een stelling
met betrekking tot
toezichthouden
bibliotheken

Dr.mr Antoni Barck
Antoni Brack is emeritus
hoogleraar en houdt zich
bezig met de juridische
onderwerpen van de
interne organisatie
als ook juridische relaties met de
omgeving van bedrijven in de private en
organisaties in de semi-publieke sector,
ook wel maatschappelijke ondernemingen
genoemd. Hij is de bedenker van de
methode managerial law. Deze methode
houdt kort gezegd in dat je juridische
aspecten relateert aan onderdelen van
de vijf managementfuncties. Interne
en externe toezichthouders willen met
enige regelmaat graag weten hoe het
management van juridische risico’s er voor
staat. https://www.linkedin.com/in/antonibrack-4ba62915

Prof. Dr. Ir. Olaf Fisscher
Olaf Fisscher is
emeritus hoogleraar
Organisatiekunde en
Bedrijfsethiek aan de
Universiteit Twente.
Eredoctoraat Universiteit van Lüneburg.
Zijn expertise betreft organisatiekunde,
bedrijfsethiek, innovatiemanagement
en kwaliteitsmanagement. Olaf Fisscher
is o.a. verantwoordelijk voor de course
Toekomstgericht Toezichthouden van
Professional Learning & Development
Universiteit Twente. ‘’Kwaliteit, integriteit
en innovativiteit maken samen sterk’’.
https://nl.linkedin.com/in/olaf-a-mfisscher-4347a641/nl

Maarten Crump
Maarten Crump is visionair in de wereld van de publieke sector. Als
geen ander weet hij wat in de publieke wereld speelt, hoe stelsels
en praktijk met elkaar schuren, en hoe deze werelden te verbinden
in het realiseren van maatschappelijk rendement. Wie stevig in zijn
schoenen wil staan, moet over de grenzen van zijn eigen speelveld
kijken. Maarten weet allianties te smeden van publieke en private partijen, die zowel oog
hebben voor de behoefte van de eindgebruiker als van de opdrachtgever.
https://www.linkedin.com/in/mtcrump/
INSCHRIJVING EN KOSTEN
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers aan dit programma.
Kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 499,- per persoon incl. 3 gangen diner
en de presentaties.
Aanmelden voor 15 juni 2017, u kunt bij uw aanmelding een stelling indienen.
Een aantal stellingen worden geselecteerd om tijdens het discussion diner te
behandelen.
U kunt zich aanmelden bij: Marinde Beek via m.beek@alignmenthouse.nl

