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Op het identiteitsniveau van een persoon vinden we de

karaktereigenschappen die iemand tot een unieke per-

soonlijkheid maken (‘wie?’). Overtuigingen (‘waarom?’)

geven richting aan ons handelen, ondanks het feit dat we

ons er veelal niet bewust van zijn. Overtuigingen en voor-

onderstellingen kunnen een krachtige bron van inspiratie

zijn, maar kunnen ook een belemmering vormen voor

effectiviteit. Door middel van intern ondernemen wordt

bereikt dat medewerkers op een andere manier gaan wer-

ken en op een andere manier tegen dingen aankijken.

Juist ook door op het niveau van overtuigingen en identi-

teit te werken. 

Wederzijdse afhankelijkheid
Intern ondernemen is een filosofie en een zeer succesvolle

werkwijze om de bovengenoemde organisatieontwikkelin-

gen gestalte te geven. Er wordt uitgegaan van de mogelijk-

heden en de potenties van de medewerkers en hoe daar

optimaal gebruik van gemaakt kan worden. Intern onder-

nemen houdt kortweg in, dat de medewerkers vanuit vrij-

heid, verantwoordelijkheid en vertrouwen werken en dat

het management op een coachende manier ondersteunt.

De relatie binnen een intern ondernemende organisatie is

er een van gelijkheid, ofwel een van wederzijdse afhanke-

lijkheid: management en medewerkers hebben elkaar

nodig om de gewenste resultaten te halen. 

Intern ondernemen is samen te vatten in een aantal V’s.

Binnen het bedrijf waar ik werk onderscheiden we er

zeven, waarvan vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrou-

wen de belangrijkste drie zijn. 

Vrijheid is iets heel anders dan vrijblijvendheid. Vrijheid

houdt in een kader waarbinnen ten dienste van de kwali-

teit en de klantgerichtheid gehandeld kan worden. Voor

vrijheid zijn dus kaders nodig! 
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Intern ondernemen binnen bibliotheken
Een organisatie die de kwaliteit van de dienstverlening van groot belang acht, heeft mede-

werkers nodig die initiatieven en verantwoordelijkheid nemen. Om medewerkers zover te

krijgen is vaak een fundamentele verandering gewenst in het denken over organiseren en

leidinggeven. Lieuwe-Jan van Eck schetst hoe door middel van intern ondernemen een

nieuwe manier van met elkaar werken in organisaties gestalte kan krijgen. 

DDIVERSE ONTWIKKELINGEN in onze informatiemaatschap-

pij dwingen bibliotheken een marktgerichte en flexi-

bele organisatie te zijn of te worden. Natuurlijk willen

bibliotheken vasthouden aan hun primaire taak: het uitle-

nen van boeken. Daarnaast is het voor bibliotheken van

belang te beseffen dat de informatiebehoefte in de samen-

leving toeneemt en er nog meer dan voorheen duidelijke

doelgroepen met verschillende vragen, wensen en behoef-

ten vast te stellen zijn. Tegelijk wordt een deel van de

klanten mondiger en kritischer en stelt duidelijke en spe-

cifieke vragen. Ook is er een tendens naar integratie van

verschillende informatiestromen tot een informatieplein.

Om aansluiting te houden bij de doelgroepen en datgene

aan te bieden waar behoefte aan is, is een anticiperende

en pro-actieve interne organisatie van groot belang. Het

betekent dat van medewerkers verwacht wordt dat ze ini-

tiatief nemen, een flexibele houding hebben, de routine

voor zover mogelijk loslaten en constant op zoek zijn naar

mogelijkheden om hun eigen prestaties, die van anderen

en die van de bibliotheek te verbeteren. De bibliotheken

willen medewerkers die al hun talenten en capaciteiten opti-

maal inzetten, waardoor het plezier van de medewerker in

z’n werk toeneemt en de organisatie optimaal rendeert. 

Het is nogal wat om van medewerkers een totaal andere

attitude te verwachten. We weten dat gedrag en vaardighe-

den betrekkelijk snel te veranderen zijn. We weten trou-

wens ook dat veranderen op deze oppervlakkige niveaus

niet altijd even bestendig is. Het veranderen van een hou-

ding, houdt in dat er op dieper liggende niveaus van per-

soonlijk functioneren gewerkt wordt: op het niveau van

identiteit en overtuigingen. 

Op gebeurtenissen kan men op twee manieren reageren. Men
kan op de ‘oorzaakstoel’ of op de ‘gevolgstoel’ gaan zitten. Wie
op de oorzaakstoel zit, neemt verantwoordelijkheid voor din-
gen: men onderzoekt zaken met een open houding en toont de
bereidheid er iets aan te doen. Wie op de gevolgstoel zit, legt
dingen buiten zichzelf: men stelt zich afhankelijk op van de
omgeving. Men geeft de ‘schuld’ aan iets of iemand buiten
zichzelf. Zo iemand zegt eigenlijk: ‘Reken mij hier niet op af,
want hier kan ik niets aan doen’.

Pro-activiteit is meer dan initiatieven nemen. Het betekent ver-
antwoordelijk zijn voor het eigen leven. Het gedrag is afhanke-
lijk van de eigen besluiten, niet van de omstandigheden.

Reactieve en pro-actieve patronen zijn duidelijk terug te vinden
in de woorden die mensen gebruiken. Beide soorten uitspra-
ken zijn ironisch genoeg ook self-fulfilling prophecies. Wie zegt
iets niet te kunnen, kan dat waarschijnlijk ook niet. Drukt men
in de taal én dus in de gedachten uit dat men iets zeer waar-
schijnlijk wel kan, dan zal dat over het algemeen ook zo zijn.

Reactieve taal Pro-actieve taal
• Ik kan er niets aan doen • Laat ik eens kijken of er alter-

natieven zijn
• Zo ben ik nu eenmaal • Ik kan het ook anders aanpakken
• Hij maakt me zo kwaad • Ik bepaal zelf mijn gevoelens
• Ik kan het niet • Ik kan kiezen
• Ik moet • Ik geef daar de voorkeur aan
• Als ik maar • Dat ga ik doen

De mate van pro-activiteit valt te achterhalen, door te kijken
naar die dingen waar men de meeste tijd en energie in steekt.
Over het algemeen zijn de dingen die ons bezighouden in twee
categorieën in te delen:
• zaken waar men zich zorgen over maakt en geen invloed op
heeft;
• zaken waar men wel invloed op heeft.
Deze categorieën worden weergegeven in twee cirkels: de cirkel
van zorgen en de cirkel van invloed.

Pro-actieve mensen richten zich vooral op hun cirkel van
invloed. Ze spannen zich in voor zaken waar ze echt iets aan
kunnen doen. Reactieve mensen richten zich vooral op hun cir-
kel van zorgen. Ze letten in eerste instantie op zaken waar ze
weinig of niets aan kunnen doen. Ze voelen zich slachtoffer.

Verantwoordelijkheid heeft met name betrekking op het

nemen van verantwoordelijkheid. Vaak zegt een leidingge-

vende ‘ik geef mijn medewerkers verantwoordelijkheid’.

Het gaat er echter om, dat ze het ook daadwerkelijk

nemen. Vertrouwen is natuurlijk onmisbaar in deze.

Wederzijds vertrouwen welteverstaan. Zonder vertrouwen

geen initiatieven. 

Een vierde belangrijke V is die van verwachtingen. Indien

een medewerker niet weet wat er van hem verwacht wordt,

kan hij geen initiatieven nemen. Het wederzijds afstem-

men van verwachtingen is een zeer belangrijke taak, die in

eerste instantie bij het management ligt. We gaan ervan

uit dat medewerkers met meer plezier, betrokkenheid en

inzet werken wanneer ze weten wat er van hen verwacht

wordt en ruimte hebben zelf te bepalen hoe aan de ver-

wachtingen te voldoen. 

De andere drie V’s zijn visie, verdelen van kennis en varia-

bele grenzen.

Er wordt vaak gedacht dat intern ondernemen erg soft is.

Dat is absoluut niet zo. Kiezen voor resultaten is de aller-

belangrijkste reden om intern te gaan ondernemen. Het

betekent resultaatgerichtheid: voor elk team en voor elke

medewerker wordt vanuit de missie en de visie helder

gemaakt wie er voor welk deel van het resultaat verant-

woordelijk is. Het betekent ook sturen op resultaten en het

aanspreken daarop. Er wordt op een volwassen manier

met de medewerkers omgegaan. Een beleidscyclus is daar-

om een belangrijke voorwaarde voor intern ondernemen. 

Contract
Zoals al opgemerkt staat de medewerker centraal. Binnen

intern ondernemen wordt onderzocht wat de kennis, vaar-

digheden en attitude (competenties) van de medewerkers

zijn en of deze op het juiste niveau zijn om de gewenste

Cirkel van invloed

Cirkel van zorgen

Stimulus ResponsVrijheid

Jouw reactie op een situatie kun je zelf bepalen!

Pro-activiteit

Initiatieven en verantwoordelijkheid nemen kunnen worden
samengevat in het woord pro-activiteit. Van nature zijn wij
geconditioneerd om op een bepaalde manier te reageren op
een stimulus. Net als bij Pavlov’s experimenten met honden
hebben wij geleerd om op stimulus X te reageren met respons
Y. Dit noemen we het reactieve model. Pro-actief zijn betekent
dat je de respons zelf bepaalt.
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Stappenplan

De ontwikkeling naar een intern ondernemende organisatie
betekent een ontwikkelingstraject van enkele maanden. De
stappen die hierin gezet moeten worden zijn:
• aansluiten bij waar de organisatie staat, door middel van het
uitvoeren van een quick scan;
• het in kaart brengen van de gewenste situatie in overleg met
het management;
• het bouwen aan commitment en motivatie bij medewerkers
door een aantal werkconferenties;
• het trainen van het management in hoe te faciliteren, te bege-
leiden en te coachen;
• het trainen van de medewerkers in intern ondernemen en
klantgerichtheid;
• het zorgen voor een verankering van het geleerde in de orga-
nisatie door middel van action learning.

Iedereen binnen de organisatie moet worden betrokken bij het
ontwikkelingstraject. De kennis, kunde en vaardigheden die al
aanwezig zijn, worden gebruikt en verder opgebouwd. De zelf-
werkzaamheid van de medewerkers in de organisatie wordt
gestimuleerd, zodat de organisatie zo snel mogelijk zelfstan-
dig kan werken.

resultaten te halen. Indien nodig, krijgen de medewerkers

training om de gewenste resultaten te kunnen halen. De

gewenste resultaten en de huidige en gewenste competen-

ties van de medewerkers worden in een contract vastge-

legd en op deze manier aan elkaar gekoppeld. 

De rol van de managers is in de ontwikkelingen natuurlijk

een hele belangrijke. De managers krijgen een andere rol

dan hun huidige. Ze dienen een coachende stijl van lei-

dinggeven te hebben, ze dienen open te staan voor de

gevoelens en visies van de medewerkers en directe en

echte feedback te geven. Ze faciliteren de ontwikkelingen

en fungeren als aanjager. 

Het resultaat van het ontwikkelingsproces richting intern

ondernemen is, dat duidelijk is waar de organisatie naar-

toe gaat, wat van de medewerker verwacht wordt, wat de

talenten en capaciteiten van de medewerkers zijn, dat

medewerkers initiatieven en verantwoordelijkheden

nemen en dat het management de medewerkers coacht.

Het resultaat is een organisatie die anticipeert op wensen

van de doelgroepen en een aanbod op maat kan aanbie-

den.
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