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Continu Verbeteren
Doelgroep: medewerkers I leidinggevenden vanuit alle disciplines
Duur: 2 dagdelen met tussenperiode van ca. 4 weken
Overige tijd: deelnemers krijgen opdrachten mee om in de eigen organisatie uit te voeren, gericht op eigen organisatie

Doel van de training:
• Deelnemers leren om kritisch naar hun processen en werkzaamheden te kijken
• Vergroten van de acceptatie ten aanzien van verandering
• Deelnemers meenemen in de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan verandering
• Verantwoordelijkheid voor eigen werk, werkplezier en organisatie
• Persoonlijk leiderschap vergroten
• Stroomlijnen van verbeterideeën
• Oefenen met procesoptimalisatie vanuit de lijn
• Doorlopen van de PDCA in de eigen werkzaamheden
• Implementeren en borgen van optimalisatie/verandering



Sturen van Continu Verbeteren
Doelgroep: leidinggevenden vanuit alle disciplines
Duur: 2 dagdelen met tussenperiode van ca. 6 weken

Doel van de training:
• Introductie Continu Verbeteren (inhoud van de medewerkerstraining op hoofdlijnen)
• Inzicht in het creëren van de omstandigheden en bevorderen persoonlijk leiderschap 
• Hoe laat je medewerkers ervaren dat ze profijt hebben van de verbetering
• Verandercurve en stadia van teamontwikkeling
• Communicatie
• Aandachtsgebieden in verandertrajecten
• Kracht van herhaling
• Omgaan met weerstand
• Eerste volgers 



Contact:
Frederike Kuijpers-Moelker
fkuijpers@probiblio.nl
06 24 54 60 52

Wat is van belang om te weten:
De workshops worden verzorgd voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland op de eigen locatie door Frederike Kuijpers.

Van de bibliotheekorganisatie wordt verwacht dat er een ruimte beschikbaar is en dat er een beamer met scherm en een 
flipover aanwezig zijn.

Gedurende 2020 valt de training binnen het project ‘Transitie Noord-Holland’ en het BOZH programma ‘Transitie Klassieke 
Bibliotheek’, dat betekent dat er voor de training geen tarief gerekend wordt. De uren van de medewerkers, de locatie en 
bijvoorbeeld koffie en thee zijn voor rekening van de bibliotheek. 
Gedurende 2020 is er nog ruimte voor 2 deelnemende bibliotheken in Noord-Holland (planning Q2 en Q4) en nog 1 á 2 
deelnemende bibliotheken in Zuid-Holland (planning in Q3 /Q4). 
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