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Ethiek veronderstelt beter
begrijpen, dan pas beter
handelen, vindt Bert Mulder.
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Wat betekent de vernetwerking
voor de opdracht, missie
en positionering van de KB?

De taken van Europeana
vragen elk om een
ander organisatiemodel.
Hoe gaat dat samen?

Ronald de Nijs

Harry Verwayen

Lily Knibbeler
over de vernetwerkte
informatiesamenleving
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platform en netwerk

20

23

24

Hét voorbeeld van
vernetwerking
in de erfgoedsector
is het Netwerk
Digitaal Erfgoed (NDE).
Ervaringen uit de praktijk.

Polderen is
een beproefd
recept om
de digitale
transitie ook
maatschappelijk tot
een succes
te maken,
stelt Melanie
Peters.

Hoe kunnen
organisaties
complexe
problemen
te lijf
gaan?
Met
design
thinking.

NDE als verbinder
in erfgoedwereld

Polderen
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en Sjors de Valk
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Eerste Nederlandse webindex
van cd-rom gered

Duppen

Hoeder van het
historische boek

Sarah Coombs

Nam invel iditam inis inihicitiis est a niet labor
alitium haruptat eture, quatur aut untio explacerum
ident fugia alibustis ea cum, cor aut eium dolecabore
nimincium es dolest, cusamen ditiorem sunti ium
doluptatem que vera doloria sit, consequas.

Hans Vermaak iditam inis
inihicitiis est a niet labor alitium
haruptat eture, quatur aut untio
explacerum ident fugia alibustis
ea cum, cor aut eium dolecabore
nimincium es dolest, cusamen
ditiorem sunti ium doluptatem
que vera doloria sit, consequas ilit
oditi quas moditaquaest ullacea.
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Vensters op een nieuwe
werkelijkheid
Drie jonge professionals laten
zien dat traditionele categorieën
en denkkaders bijstelling
verdienen.
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In Iedereen verandert – nu jij nog
bundelt consultant Hans Vermaak
de lessen die hij in dertig jaar
veranderen heeft geleerd.

Ronald de Nijs
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Elsbeth Kwant

Naar een krachtig publiek
knooppunt

33

Met haar nieuwe informatiestrategie kiest de KB voor een
andere richting.
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Gasthoofdredacteur Lily Knibbeler
koos vier objecten die veel over
haar zeggen.
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ENDPOINT

GATE
-WAY

NODE

EDGE

EXT.
NODE

ENDPOINT

EXT.
NODE

REDACTIONEEL | Lily Knibbeler

Lessen in veranderen

et is natuurlijk een hele eer om
gevraagd te worden als gasthoofdredacteur voor IP. En dan nog wel
als eerste. Toen ik dit voorjaar werd
gevraagd, zegde ik gelijk toe. Mooie
kans! Als directeur van de Koninklijke
Bibliotheek ben ik veel bezig met de vraag
hoe je maatschappelijke waarde levert in
een digitaliserende samenleving en wat
dat allemaal werkelijk betekent, ook voor
onze eigen manier van denken en werken.
De kans om dat onderwerp verder te
exploreren met en aan de hand van
mensen die met dezelfde vraagstukken bezig zijn, nam ik dus graag aan.
We gaan in dit nummer dus kijken
naar organisaties die in netwerken
maatschappelijke waarde leveren, zoals
het Netwerk Digitaal Erfgoed en Europeana. We horen van Melanie Peters waarom
polderen helemaal niet uit de tijd is, maar
juist een voorwaarde voor een inclusieve
digitale transitie. We denken met Bert Mulder mee over de ethische aspecten van die
verandering. En van Hans Vermaak leren
we waarom klein en meeslepend veranderen beter is dan proberen alles van bovenaf te bedenken.
Ik heb ervan genoten om zo weer meer
perspectieven te krijgen op een onderwerp
dat ons allemaal aangaat, hoe we de menselijke maat behouden en zinvol werk doen
in een gedigitaliseerde wereld. Ik hoop dat
dat voor jullie ook geldt.
<
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iedereen verandert

iedereen verandert - nu wij nog

Sitist lati que nonsend ipsunti osandeni niminum
rescit et aperior am reperum quidunt, voles consequatur, sin renihil litiis sum et as velit exerspis aut voluptatent volute que plam fuga. Itae la si quia ipsam
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Hans Vermaak

‘Besuntorio
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saperferum
quae natae et
experferias
audicitam.’
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Lily Knibbeler:

‘Het is onze grootste
opdracht om onszelf
onderweg steeds
opnieuw uit te vinden’
We leven en werken in een vernetwerkte
informatiesamenleving, zegt Lily Knibbeler,
algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek én
gasthoofdredacteur van deze IP-editie. Wat betekent dit
voor de opdracht, missie en positionering van de KB?

A

Ronald de Nijs
Eindredacteur van IP
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l tijdens haar studietijd
wist Lily Knibbeler dat
ze meer een ‘bouwer’
dan een wetenschapper
was: iemand die met
anderen iets voor elkaar wil krijgen
dat van belang is. ‘Hoewel ik het lesgeven heel leuk vond, wist ik dat ik
niet altijd in de wetenschap zou blijven
werken,’ aldus Knibbeler. Maar na een
studie Geschiedenis en een fellowship
aan Harvard University wilde ze toch
nog graag een proefschrift schrijven: ze
promoveerde op crisismanagement in
de Griekse oudheid.
Bouwen kon ze meer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar ze vervolgens
terechtkwam. ‘Ik vond het een mooie
plek om het culturele en wetenschappelijke veld in Nederland te leren overzien en te ontdekken hoe al die verschillende instellingen en organisaties
functioneerden.’ Bij het Cultuurfonds
hield ze zich ook bezig met het opzetten van een beursprogramma voor een
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studie in het buitenland: ‘Niets leuker
dan mogelijkheden te creëren voor jonge, talentvolle mensen met een droom.’
De kans om managementervaring op
te doen kreeg Knibbeler bij de Koninklijke Bibliotheek, waar ze door een
toevallige samenloop van omstandigheden aan de slag ging. ‘Ik heb geen
ongericht leven,’ benadrukt ze, ‘maar
ook geen uitgestippeld pad. De lijn is
dat ik graag waarde wil toevoegen aan
iets waar ik in geloof. Dat is voor mij
heel erg belangrijk.’ Inmiddels werkt
Knibbeler alweer bijna een decennium
bij de KB, waarvan de laatste paar jaar
als algemeen directeur.

Wat is een van de belangrijkste
vaardigheden van een directeur
in dit huidige tijdsgewricht?
‘Verbinden! En dan zowel binnen als
buiten je eigen organisatie. Dat is een
kracht die nu echt nodig is, die hoort
bij deze tijd. En daarnaast is een open,
nieuwsgierige geest en de bereidheid

‘Wat we met
z’n allen
nodig hebben
om in een
vernetwerkte
samenleving
doelen te
bereiken is
verbinden in
plaats van te
slim af zijn’

Foto: Beeldstudio Koninklijke Bibliotheek
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