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DE BIBLIOTHEEK ONDERNEEMT
GOVERNANCE IN DE ONDERNEMENDE BIBLIOTHEEK
Vrijdag 30 oktober 2015, In De Driehoek, congres- en vergadercentrum
Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht, tel.: 030 - 234 33 07 www.indedriehoek.nl

Programma
9.30 uur

Inloop en welkom
Kennismaking onder genot van koffie/thee

10.00 uur

Welkom namens de organisatoren VOB en NVTC
Marian Koren, Programmaleider De Bibliotheek onderneemt VOB)

10.05

Opening door Marian Louppen, dagvoorzitter
Veelzijdig bestuurder (o.a. Cultura), docent Saxion Hogeschool en schreef in Inzicht
in Toezicht (VOB, 2006)

10.15 uur

Evaluatie Governance Code in de culturele sector
Draagt de Code bij aan betere governance in de praktijk; tekent zich een
bibliotheekprofiel af? Begin oktober start een nieuw governance onderzoek.
Marceline Loudon, Projectleider Governance bij Cultuur-Ondernemen
Gelegenheid voor vragen en interactie

10.30 uur

Board dynamiek: Leiderschap en ondernemerschap in de bibliotheek
Onderzoek in de culturele sector laat zien dat de juiste samenstelling van het
directie- en toezichthouders team bijdraagt aan een succesvolle organisatie.
Ron Soonieus, Managing Partner van Camunico
Gelegenheid voor vragen en interactie

11.00 uur

Koffie/thee pauze

11.30 uur

Panelgesprek Toezichthouders en directeuren
Het gesprek met bestuurders, toezichthouders en adviseurs/onderzoekers
concentreert zich op drie aspecten van governance in een ondernemende
bibliotheek: werving, risico en taakverdeling
Deelnemers zijn de inleiders, Cor van Vliet, voorzitter Raad van Toezicht
Bibliotheek Kennemerwaard en Marjolein Baghuis, toezichthouder Amstelland
Bibliotheken, Roel Zuidhof, directeur Bibliotheek Nijkerk werkend volgens
bestuursmodel.
Vragen en discussie

12.20 uur

Wrap up van de ochtend: Wat brengen/nemen we mee?
Marian Louppen

12.30 uur

Lunch en ontmoeting

13.30 uur

Introductie op middagthema en video met minister
Marian Louppen

13.40 uur

Code Culturele Diversiteit
Wat betekent deze code voor bibliotheekorganisaties?
Richtje Sybesma, directeur binoq atana

13.55 uur

Korte publieksronde

14.05 uur

De meerwaarde van het verschil: diversiteit in de praktijk
Wat zijn de uitdagingen voor directie en toezicht als je diversiteit serieus neemt?
Lida van den Broek, directeur Kantharos

14.20 uur

Publieksronde en ervaring

14.30 uur

Panelgesprek over waarde en toepassing van de code
met de twee inleiders en twee directeuren-bestuurders, Jan Gommer, Flevomeer
Bibliotheek Lelystad en Gemma Wiegant, De Tweede Verdieping, Nieuwegein
Publieksronde: Casussen: ervaringen en kennis delen

15.15 uur

Balans van de dag, conclusies en afsluiting
Marian Louppen

15.25 uur

Borrel, ontmoeting en kennis uitwisselen

16.00 uur

Einde

