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good practice

Toronto Public Libraries

impactmanagement
gericht op vergroten
publieke waarde
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in lijn met 
gemeentelijke
doelen
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publieke waarde
creëren

Mark H. Moore (Harvard University)

strategisch management uit bedrijfsleven
slechts beperkt bruikbaar bij creëren van 
publieke waarde
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impact-
management - publieke doelen benoemen

- verandertheorie opstellen

- uitkomsten onderzoek
bespreken in het team

- verbeteringen
benoemen en
doorvoeren

- onderzoeksaanpak
- meetinstrumenten
- data verzamelen
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verandertheorie

Bron: rapport

https://www.oclc.org/content/dam/oclc/email/EMEA/sfpt-landing-pages/Rapport-De_impact_en_publieke_waarde_van_de_openbare_bibliotheek.pdf


checklist

Bron: rapport

https://www.oclc.org/content/dam/oclc/email/EMEA/sfpt-landing-pages/Rapport-De_impact_en_publieke_waarde_van_de_openbare_bibliotheek.pdf


David Lankes

“Bibliotheken moeten van de mensen 
zijn, niet voor hen. Wanneer iemand 
een (digitale) bibliotheek binnenkomt, 
moet hij of zij een kans zien om er 
iets aan bij te dragen, een stem te 
hebben en de instelling (nog) beter te 
maken.”
R. David Lankes (2012). Expect More: Demanding better 
libraries for today’s complex world (p 37; vertaling FH; 
[URL])

bibliotheek is als democratie: 
mensen moeten eraan
kunnen deelnemen

R. David Lankes (foto © davidlankes.org)
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met dank aan
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