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Dick van Tol

Ellen Peters

Frederike Kuijpers-Moelker

Maaike Verhoeven

Netwerkadviseur
SOOB/BOZH/Rijnmondoverleg
de Bibliotheek op het station
dvtol@probiblio.nl

Adviseur bedrijfsvoering
organisatie-ontwikkeling,
optimalisatie (processen),
continu verbeteren,
sparring partner/spiegel
fkuijpers@probiblio.nl

René Kronenberg

Strategisch adviseur
relatieverbetering gemeente,
spreiding en bereik,
landelijk gebied,
bibliotheekgebouw, MFA’s,
innovatieve bibliotheekoplossingen
rkronenberg@probiblio.nl

Veranderen is niet makkelijk, maar wel
noodzakelijk. Het vraagt om een duidelijke focus
en leiderschap, zodat elke bibliotheek de slag
kan maken naar een toekomstgerichte, flexibele
organisatie. De adviseurs van Management &
Organisatie zijn gericht op organisatieontwikkeling en kunnen je met hun expertise
en ervaring in die transitie bijstaan. Of je nu al
een heel eind op weg bent en steun zoekt bij de
implementatie, of begeleiding wilt bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie. We delen het
proces op in overzichtelijke stappen, met ruime
aandacht voor de samenhang tussen
relevante onderdelen en de wensen en noden
van jouw bibliotheek. Voor nu, en voor later.

Randstad Probiblio,
HR-portaal
epeters@probiblio.nl

HRD-adviseur
leren en ontwikkelen
medewerkers, werken
met vrijwilligers
mverhoeven@probiblio.nl

Sabine Margés

Organisatieadviseur
organisatieontwikkeling,
samenwerking met
partners, teamleider
smarges@probiblio.nl

De bibliotheeksector is enorm in beweging.
Dat raakt natuurlijk niet alleen de sector als
geheel: elke bibliotheek heeft te maken met een
veranderende context waardoor ze vragen
hebben over de eigen toekomst. Hoe bepaal
ik een strategie voor mijn bibliotheek? Welke
dienstverlening hoort daarbij? Hoe kan ik
medewerkers optimaal laten meegroeien?
En hoe zorg ik dat de bedrijfsprocessen blijven
aansluiten?
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PORTFOLIO
Management & Organisatie
Bedrijfsvoering & organisatieontwikkeling
De uitdaging van een organisatie in
ontwikkeling is om alle bedrijfsonderdelen
goed op elkaar afgestemd te krijgen en
te houden. Vanuit onze diversiteit aan
disciplines ondersteunen wij bibliotheken
op de gebieden strategie en beleid,
bedrijfsvoering en HR om de transitie
in goede banen te leiden.

HR & personeel
In samenwerking met organisaties
binnen- en buiten de branche
denken wij met je mee op strategisch
niveau over de duurzaamheid en
inzetbaarheid van personeel.
Ook op praktisch gebied kun je bij
ons terecht voor bemiddeling van
professionals in de bibliotheek en
via ons HR-portaal.

>

Samenwerking met partners
Wij ondersteunen bibliotheken
bij allerlei vraagstukken rond
samenwerkingen met bedrijven,
instellen en gemeenten, zoals
het opbouwen van constructieve
samenwerkingsvormen en het
verbeteren van een samenwerking
wanneer die niet optimaal
verloopt.

>

>

Innovatieve bibliotheekoplossingen
Wij kijken samen met de bibliotheek naar passende innovaties
en het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten, zoals Gratis Bieb,
Huis van de Democratie en
innovatieproces De Nieuwe Leest.

>
Kijk voor het volledige overzicht van ons portfolio op www.probiblio.nl

