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ARBEIDSMARKT>>

In de Stichting BibliotheekWerk (SBW) werken vertegenwoordigers 
van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bibliotheekbranche 
samen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Hanan Yagoubi, 
bestuurder bij Abvakabo FNV, regio Zuid-West, vertegenwoordigt de 
werknemers in de SBW: ‘Aan de CAO-tafel bespreken werkgevers en 
werknemers de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat zijn 
de hoofdlijnen, voor meer diepgang is BibliotheekWerk opgericht. 
Daarmee bieden wij de sociale partners - de CAO-partijen - een extra 
verdiepingsslag. Zij hebben er met de SBW een uitvoeringsorganisatie 
bij gekregen. Door onderzoek te doen en dat te vertalen naar de 
meerwaarde voor de praktijk, bekijken we, samen met de sector, wat 
bibliotheken precies nodig hebben voor een goed functionerende 
arbeidsmarkt. Op basis daarvan kunnen we instrumenten ontwikkelen 
en begeleiding bieden.’ 
Zo spelen de sociale partners zoveel mogelijk in op de (maat-
schappelijke) veranderingen waar de branche mee te maken krijgt, 
bijvoorbeeld door de bibliotheken handvatten aan te reiken:
- voor verdere professionalisering van het personeelsbeleid;
- om medewerkers optimaal toe te rusten voor de toekomst.
De werkgevers worden vertegenwoordigd door Jan Gommer, 
directeur-bestuurder van de FlevoMeer Bibliotheek: ‘Als arbeidsmarkt-
fonds zijn we ook het voertuig om een beroep te doen op subsidie 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarmee dragen we bij aan de 

middelen om innovatie te stimuleren. Het is vooral belangrijk om het 
HR-beleid landelijk aan te pakken. Dat doen we in samenspraak met 
de bibliotheken. Ondanks hun regionale karakter vertonen biblio-
theken veel overeenkomsten, bijvoorbeeld in hun kerntaken. Op dat 
gebied spreken we steeds meer dezelfde taal. De autonomie van de 
bibliotheek blijft overeind, wij proberen op landelijk niveau de 
verbindende schakel te zijn. We willen lacunes signaleren en helpen 
oplossingen te ontwikkelen.’
Hoe is de financiering van SBW geregeld?
Gommer: ‘De bibliotheken dragen 0,2% van de loonsom bij. Dat 
levert een bedrag op van vier ton, net voldoende als eigen financiering 
om aanvullende projectsubsidies te kunnen aanvragen bij het 
Europees Sociaal Fonds. Dat vergt namelijk financiële armslag, voor 
de eigen bijdrage en omdat je eerst zelf moet investeren. Die armslag 
is ook nodig voor allerlei activiteiten die we willen ondernemen en 
om beleid te kunnen stimuleren. De secretariaatsfunctie, inclusief 
subsidieaanvragen, hebben we belegd bij het CAOP in Den Haag. 
Die voeren ze goed uit.’ Het CAOP is een kennis- en dienstencentrum 
op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 

ARBEIDSMARKTKNELPUNTEN
In december 2013 verscheen het rapport ‘De arbeidsmarkt van 
openbare bibliotheken in kaart gebracht’. Wat waren de belangrijkste 
resultaten van dat onderzoek?
Gommer: ‘Op kwantitatief gebied laat het onderzoek zien dat de 
branche rekening moet houden met een mogelijk tekort aan 
medewerkers op hbo-niveau. Ook moeten er op termijn meer 
medewerkers instromen door de uitstroom van ouder personeel. Er 
stromen op dit moment helaas geen jongeren in en dat kan een 
probleem vormen om de verwachte uitstroom van de ouderen op te 
vangen en de kennis die zij dan met zich meenemen.’
Yagoubi: ‘Op kwalitatief gebied heeft het onderzoek ook resultaten 
gehad. Zo is er waarschijnlijk een mismatch tussen de opleidingen en 
de vereiste competenties. Het is belangrijk om de competenties van 
huidige medewerkers mee te laten groeien met de veranderingen in 
het werk en ook te werken aan hun duurzame inzetbaarheid om hen 
lang en met plezier aan de sector te binden. Op dit moment is het 
strategisch personeelsbeleid onvoldoende gericht op de duurzame 
inzetbaarheid. De branche kent verder te weinig doorgroei-
mogelijkheden.’
Gommer: ‘Deze arbeidsmarktknelpunten zijn niet los te zien van een 
aantal ontwikkelingen in de bibliotheekbranche. Aan de ene kant 
hebben bibliotheken te maken met bezuinigingen, terwijl ze aan de 
andere kant een omslag moeten maken om hun maatschappelijke rol 
nieuwe inhoud te geven. De bezuinigingen leiden tot reorganisaties 
en uitstroom van personeel. Ook hebben de bibliotheken nauwelijks 
ruimte voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. De omslag 
vraagt om nieuwe competenties en dat vergt tijd. Het is nadrukkelijk 
onze bedoeling te bevorderen dat iedere medewerker in staat is zich 
verder te professionaliseren en bij te dragen aan de omslag in het 
werk. Instroom van nieuw talent en een professioneel personeelsbeleid 
vragen echter om middelen die door de bezuinigingen, in ieder geval 
op lokaal niveau, niet of onvoldoende voorhanden zijn. Dit is de 
spagaat waar de arbeidsmarkt van de openbare bibliotheken in 
verkeert.’

SPEERPUNT STICHTING BIBLIOTHEEKWERK: 

duurzame  
inzetbaarheid
Een jaar geleden werd op initiatief van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, 

Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak de Stichting BibliotheekWerk opgericht, een 

arbeidsmarktfonds met als doel ‘het bevorderen van een goed functionerende 

arbeidsmarkt in de sector openbare bibliotheken zowel op landelijk als op 

regionaal niveau’. Wat heeft de stichting in het afgelopen jaar kunnen betekenen 

voor de branche? Een gesprek met voorzitter Jan Gommer en secretaris-

penningmeester Hanan Yagoubi.

BRANCHE IN BEWEGING
Wat heeft het SBW met deze resultaten gedaan?
Gommer: ‘De onderzoekresultaten zijn allereerst belangrijk voor het 
voeren van een goed personeelsbeleid door de bibliotheken zelf. 
Stichting BibliotheekWerk kiest, net als vele andere branches, als 
landelijk speerpunt het thema “Duurzame Inzetbaarheid” en wil de 
branche praktische instrumenten daarvoor aanreiken. In dat verband 
is met medefinanciering vanuit het Europese Sociaal Fond het project 
De branche in beweging gestart. Onderdeel daarvan is een denktank 
van HRM’ers, leidinggevenden, actieve vakbondsleden en OR-leden, 
die samen praktische instrumenten ontwikkelen.
De denktank, een initiatief van BibliotheekWerk, inventariseert in 
dialoog met medewerkers en leidinggevenden welke instrumenten er 
nu al zijn en wat er nog nodig is. Het blijkt dat er al veel goede 
voorbeelden voorhanden zijn, zoals het door de nieuwe bibliotheek 

Hanan Yagoubi (links): ‘Competenties van medewerkers mee laten 
groeien met de veranderingen in het werk vergroot hun duurzame  
inzetbaarheid en bindt hen langer en met meer plezier aan de sector’.

Jan Gommer (rechts): ‘Het is nadrukkelijk onze bedoeling te bevorde-
ren dat iedere medewerker zich verder kan professionaliseren en kan 
bijdragen aan de omslag in het werk’.
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ik weer lid geworden van de bibliotheek, van de OBA. Als kind maakte 
ik heel veel gebruik van de bibliotheek in Heemstede. De OBA is een 
héérlijke plek om te verblijven, maar dat halen en brengen van 
boeken is niets voor mij. Ik vergeet boeken steeds terug te brengen. 
Dan is e-boeken lenen helemaal geschikt voor mij. Echt, ideaal.’

INSPIRATIE
Heb je wel eens een programma gemaakt op basis van een boek?
‘Nee. Lezen is wel inspirerend. Als ik Bill Bryson lees, krijg ik zin om in 
zijn voetsporen te treden. Of Isabelle Allende. Zij schrijft fictie, maar 
ze roept wel het verlangen op in Zuid-Amerika te zijn. De eerste 
aflevering van Floortje Naar Het Einde Van De Wereld ging over een 
Nieuw-Zeelander die een boek had geschreven over zijn leven in 
absolute afzondering. Maar ik kwam al googelend op dat idee. Pas 
daarna heb ik het e-boek besteld en gelezen.’
Bezoek je boekhandels in het buitenland?
‘Soms. In Thailand bijvoorbeeld heb ik er niet zo veel aan. Ik lees geen 
Thais. In Japan kom ik er wel, omdat de boeken zo mooi zijn. Zij 
beheersen de kunst van een boek uitgeven tot in de perfectie. De 
typografie of lay-out kan zo fantastisch zijn. Maar in Amerika ga ik 
altijd naar Barnes & Nobles of andere grote winkels.’
En bibliotheken?
‘Daar heb je als buitenlander nog minder te zoeken. Voor de wifi? Tja, 
dat heb je tegenwoordig ook overal. Alleen als de gebouwen bijzonder 
zijn, kom ik in bibliotheken. Zo hebben we gedraaid in de Bibliotheek 
van Alexandrië of de bibliotheek van Seattle, van Rem Koolhaas. 
Prachtige gebouwen.’
En de Airport Library op Schiphol?
‘O ja. Die is ontzettend leuk. Niet zo groot, maar de laatste keer zag 
ik er toch een man of negen zitten. Terwijl die mensen net zo goed 
hadden kunnen winkelen. Wat dat betreft kom je overal wel boeken 
tegen. Laatst nog in Canada: een boom waarin een gat was uitgehakt 
waarin boeken lagen die je gewoon kon lenen. Ik vind het fantastisch 
dat zulke dingen bestaan.’

TEKST: MAARTEN DESSING (GEEN FAMILIE)

FOTO: ANNEMIEKE VAN DER TOGT
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TOEkOMST
Hun aantal is sterk afgenomen, maar de omvang van de nog bestaande 
videotheken is toegenomen. Die toename is niet te danken aan meer 
films, maar aan meer randproducten (tabaksartikelen, ruime keuze uit 
chips en snoep). Videoland verkocht bijvoorbeeld ook inktpatronen 
(VideolandRefill) en was onderdeel van een geldwisselkantoor. De 117 
Videoland-videotheken die er nog zijn - van de ooit ruim 200 - worden 
binnenkort ‘gepimpt’, zoals Capello het noemt. Dat is nodig, omdat de 
meeste ‘ouderwets, smoezelig en rommelig’ zijn. ‘Omdat we geen geld 
hebben voor nieuw meubilair, werken we met verfrissende stickers op de 
etalages, maken we het randassortiment uniform en stappen we over 
op de nieuwe naam Unlimited Entertainment.’ Om de klanten terug te 
winnen heeft Capello nieuwe abonnementen ontwikkeld. ‘Onbeperkt 
films kijken vanaf 7,50 per maand’, staat op de folder.
in deze verbreding naar entertainment ligt de toekomst, volgens 
Capello. koos van Eijsbergen, eigenaar van drie videotheken en Video-
land-ondernemer van het eerste uur, kan dit bevestigen. Een van de 
twee testwinkels is zijn videotheek en hij ziet zijn omzet stijgen (met 
hoeveel weet hij niet precies; daarvoor is het nog te pril). Van Eijsbergen 
zit al 26 jaar in het vak. Hij herinnert zich dat videotheken vijftien jaar 
geleden begonnen met popcorn. Hij herinnert zich zelfs dat een video-
theek elektrische fietsen verkocht. ‘Maar dat wijkt te veel af van de kern 
van videotheken. Dan loopt de formule schade op.’
De verbreding is ook terug te zien in ontwikkelingen bij de branche-
vereniging (NVDO), die in 2010 fuseerde met de Nederlandse Vereni-
ging van Entertainment Retailers (NVER). Over enkele maanden gaat 
Van Teeseling, nu nog verantwoordelijk voor de sectie videotheken, met 
pensioen en een opvolger is er niet. Van Teeseling noemt de overgang 
naar meer randproducten ‘opportunistisch’: ‘men is op zoek naar com-
pensatie van verlies in omzet en van gekkigheid zoeken ze dat in rand-
artikelen. Maar net als de turfsteker is ook de videotheek op zijn retour.’ 
Ook Van Tiel gelooft niet in deze trend naar verbreding en vindt ‘enter-
tainment’ een ‘glad woord’: ‘Eigenlijk ben je jezelf daarmee in stand 
aan het houden’. Deze ontwikkeling zie je in veel mindere mate bij 
cultvideotheken (Next Page in Breda verkoopt sinds kort chips, maar de 
vrijwilligers die er werken zijn de grootste afnemers, vertelt Eggink).
Hoe ziet de videotheek er over twintig jaar uit? ‘Dan is het einde van het 
fysieke product in zicht en zal streaming de markt volledig overnemen’, 
aldus Capello. ‘Dan bestaan er überhaupt geen winkels meer’, zegt Van 
Eijsbergen. ‘Maar we weten niet hoe de consument zich zal ontwikkelen. 
De markt verandert en dat is de uitdaging. Er waren melkboeren, maar 
sommige melkboeren zijn supermarkt geworden. Dat geldt ook voor 
videotheken.’

ZWAAR WEER
kortom, videotheken verkeren in zwaar weer. Het aantal neemt sterk af 
en verhuur van films lijkt niet meer voldoende. De nog bestaande 
(reguliere) videotheken richten zich steeds meer op randproducten. Een 
(landelijk) beleid voor het ‘redden’ van collecties van gesloten video-
theken ontbreekt.

TEkST: MARTHA DE BRUiN

FOTO’S: DORiEN EggiNk, EDgAR HOOVER, CiNEMATHEEk NiJMEgEN Adlib Information Systems 
(0346) 58 68 00 

sales@adlibsoft.com 
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Adlib Bibliotheek catalogiseert meer dan boeken 
alleen. Adlib Bibliotheek vormt de kern van 
een compleet informatie- en kenniscentrum. 
Desgewenst kunt u deze kern uitbouwen met 
de uitleen-, bestel- en tijdschriftenmodules, of 
met vragenregistratie, SDI, full-text search en 
verschillende online services. Iedere vorm van 
informatie wordt zo op maat gemaakt voor uw 
gebruikers. Niet voor niets is Adlib Bibliotheek 
in gebruik bij vele mediatheken, bedrijven, (hoge) 
scholen, en juridische en overheidsinstellingen. 

De juiste informatie bij 
de juiste persoon

Adlib Bibliotheek

Veelzijdig  Overzichtelijk  Aanpasbaar aan alle soorten publicaties 
Internetmodules: SDI attenderen, Online reserveren en Full text 
zoeken  Eenvoudig titelbeschrijvingen ontlenen  Makkelijk rapporteren  
Geïntegreerde aanvullende modules: Bestelmodule, Uitleenmodule en 
Tijdschriftenmodule  Meertalig  Internationale standaarden SRU, ISBD/
AACR2, Z39.50 MARCXML, OAI-PMH en meer  Integreerbaar met Adlib 
Museum en Adlib Archief tot één ‘crossdomain’ systeem  API-koppelin-
gen  Keuze databases MS SQL Server, Oracle, Adlib  Internet ready. 
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rAppOrt 
ElSEnE

locatie
Centraal gelegen, maar 
weinig parkeergelegen-
heid, ook voor fietsers.

Exterieur
Een stijlvol gebouw dat 
echter niet direct opvalt 
in de straat. De moderne 
ingang wekt de nieuws-
gierigheid door de be-
lichting en kleur binnen.

interieur
Hippe bib, met  rood, wit en antracietgrijs als hoofdkleuren. 
Kleurrijke kinderafdeling. De  witte bovenverdieping geeft een 
koel gevoel. 

uitstraling
Moderne eenheid, licht en luchtig en vooral beneden een  
dynamische gezelligheid. De weinig strakke indeling zorgt voor 
openheid, maar kan ook chaotisch overkomen. Boven is de sfeer 
koeler.

Collectie
Actueel maar beperkt, zeker de informatieve, dvd- en games- 
collectie. Wel aandacht voor de verschillende culturen in het 
doelpubliek.

logistiek
Bewegwijzering en ZIZO-plaatsingssysteem zijn heel duidelijk.

Computers
Tien pc’s is royaal voor deze kleine bibliotheek.

Website
Dynamisch, mooi en overzichtelijk. Een voorbeeld voor andere. 

Openingstijden 
Drie dagen per week van 12.00 tot 20.00 uur; op zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur. 

tarieven
Gratis lidmaatschap voor jong en oud. 

personeel
Vriendelijk en behulpzaam. Je merkt dat ze er zijn voor hun  
gebruikers.

Algehele indruk
Eigentijdse bibliotheek vol dynamiek, maar ook een echte buurt-
bibliotheek die leeft, met ruimte voor ontmoeting en interactie. 
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Vorig jaar publiceerden 
Peter Godwin and Jo Parker 
hun boek Information 
Literacy beyond library 2.0. 
Alles wat Godwin beschreef 
in zijn vorige boek, Informa-
tion literacy meets library 
2.0 (2008), was toen nog 
relatief nieuw voor de  
bibliotheekwereld. De ont-
wikkelingen zijn sindsdien 
zo snel gegaan dat hij een 
nieuwe druk nodig achtte. 
Het boek richt zich zowel 
op openbare als universi-
teitsbibliotheken. Ik heb 
me geconcentreerd op de 
openbare bibliotheken. In hoofdstuk twintig komen Godwin en 
Parker tot de conclusie dat informatievaardigheid niet langer de 
belangrijkste vaardigheid is voor de 21ste eeuw. Een heel scala van 
elkaar overlappende vaardigheden is nodig: auditieve (muziek en 
film interpreteren), visuele (inschatten van de waarde en geloof-
waardigheid van beelden) en digitale vaardigheden (zoals kritisch 
reflecteren op informatie). Door de verandering van de statische 
informatie van het web 1.0 naar het dynamische web 2.0, waaraan 
iedereen kan deelnemen, is een nieuw concept van Information 
literacy nodig. Nieuwe termen als metageletterdheid, multimodale  
geletterdheid en transmedia geletterdheid worden voorgesteld. 
Studenten vallen niet meer terug op poortwachters, maar moeten 
in staat zijn zelf te reflecteren op hoe ze weten wat ze weten en hoe 
ze die kennis moeten wegen in andere gemeenschappen. 
Voor niet-studenten ligt de situatie anders. Daarom moet er meer 
aandacht komen voor de rol die openbare bibliotheken spelen in 
het mediawijs maken van de bevolking. Onderzoeken in openbare 
bibliotheken in Amerika, de UK, Nederland, Australië en Scandina-
vië laten een toename van het gebruik van sociale media (library 
2.0) zien. In 2010 steeg het gebruik van blogs in de VS flink, het 
gebruik van Facebook nam toe van 2% in 2007 naar 18% in 2010, 
52% blogt, 40% deelt foto’s en 29% deelt online video’s. Wel 
richten nog maar heel weinig bibliotheken zich op de mobiele  
gebruikers, maar ook daarin wordt een flinke toename verwacht.
Conclusie: sociale media zijn inmiddels volkomen geaccepteerd en 
vormen een vast onderdeel van het medialandschap. Volgens 
Godwin is er geen sprake van digital natives en een webgeneratie: 
we zitten er allemaal in en iedereen zal social media (moeten) 
gaan gebruiken. De bibliotheken wacht dus nog een schone taak.

TeksT: Agnes kliTsie

Peter Godwin and Jo Parker: Information Literacy beyond library 2.0. London: 

Facet Publishing, 2012. ISBN-10: 1856047628. ISBN-13: 978-1856047623 

RECENSIE

IEDEREEN bEHOORt 
tOt DE WEbGENERAtIE
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BOEKENWEEK 2014

Tijdens de Boekenweek, van 8 t/m 16 
maart, kunnen leden van de deel-
nemende openbare bibliotheken gratis 
Ondertussen ergens anders krijgen. 
Behalve Floortje Dessing schreven ook 
minister Frans Timmermans, schrijver 
Adriaan van Dis, entrepeneur Olcay Gulsen, programmamakers 
Erica Terpstra en Joris Linssen, violist André Rieu en kunstenaar 
Joost Conijn over hun ervaringen met reizen – het thema van de 
Boekenweek 2014. Bibliotheken uit heel Nederland geven lees- en 
kijktips bij de aangestipte thema’s. Zo zocht de ZINiN Bibliotheek 
Nijverdal twee boeken over Afghanistan uit bij Dessings verhaal.
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Almere bedachte Sterrenprogramma. Dat is een goed instrument voor 
de ontwikkeling van medewerkers, dat door meer bibliotheken benut 
zou kunnen worden. De goede praktijkvoorbeelden die de denktank 
verzamelt, worden op de website van BibliotheekWerk geplaatst. 
Daarnaast worden er door de denktank langs drie lijnen (branche, 
bibliotheek en team/individu) instrumenten ontwikkeld om onder-
nemerschap voor een ieder bereikbaar en bespreekbaar te maken.’

LOYALITEIT
Door maatschappelijke en digitale ontwikkelingen verandert de 
functie van de bibliotheek. Daar komen de bezuinigingen nog eens 
bovenop. Is dat nog wel te doen voor de bibliotheken? 
Yagoubi: ‘Juist in tijden van bezuiniging is het goed om aan 
vernieuwing te werken’.
Gommer: ‘Eigenlijk moet je zelfs al voor die tijd doorinnoveren, zodat 
je de antwoorden op de bezuinigingen al van tevoren klaar hebt. 
Maar dat is de theorie... We waren eerder al bezig met schaalvergroting. 
Wat we toen nog niet helemaal hebben kunnen afmaken, moeten we 
nu zeker doen. We kunnen nu, krachtiger en op grotere schaal, 
experts inzetten gericht op innovatie. Het doel is om de maat-
schappelijke functies zoveel mogelijk overeind te houden, ook nu de 
uitleenfunctie terugloopt. Hoe zet je ze het beste in de markt? Wat 
mij betreft door in de verschillende processen samen te werken met 
andere culturele en maatschappelijke instellingen en door digitali-
sering. Zo kun je aan kracht winnen en blijven vernieuwen.’
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de bibliotheekmedewerker?
Yagoubi: ‘Voor medewerkers betekent dit dat ze op een heel andere 

manier moeten werken. Ik heb veel bewondering voor de manier 
waarop ze dat doen: enorm loyaal, klantvriendelijk, met een 
dienstverlenende instelling. Zonder hun grote betrokkenheid zou het 
niet lukken deze omslag te maken.’
Gommer: ‘Ook ik zie hoe loyaal aan de organisatie medewerkers zijn, 
ook bij veranderingen. Velen zijn bereid zichzelf verder te ontwikkelen, 
op diverse terreinen. Door meer ondernemer te worden en resultaat-
gericht te leren werken, maar ook door intensiever samen te werken 
met andere organisaties en zich de digitalisering eigen te maken. 
Niet alleen om er zelf mee te werken, ook om het anderen te leren.’
Yagoubi: ‘Dat pakken ze heel rap op, lovenswaardig! Je ziet ook 
steeds vaker dat management en directies van bibliotheekorganisaties 
in gezamenlijk overleg met medewerkers activiteiten oppakken.’
Gommer: ‘De organisatie heeft daar ook een rol in, die moet dat 
stimuleren. De veranderingen worden meer en meer in dialoog 
opgepakt, we hebben tenslotte hetzelfde belang. Iedereen, organi-
satie, leidinggevende en medewerker, draagt bij aan de ontwikkeling. 
Als we de omslag goed maken, kunnen we ook meer als specialisten 
naar buiten treden en vaker gebruikmaken van onze didactische 
vaardigheden. Veel medewerkers zetten die nu al in, ze staan 
regelmatig voor groepen, zowel van volwassenen als kinderen. De 
expertise van de medewerkers wordt steeds meer gewaardeerd en zij 
worden ook gericht gestimuleerd om aan de steeds hogere eisen van 
vakbekwaamheid te kunnen voldoen.’ 

PERSONEELSBELEID
Wat betekent dat voor het personeelsbeleid in de openbare bibliotheek?
Gommer: ‘Door strategische personeelsplanning kan een bibliotheek 
de kwaliteit en kwantiteit van de formatie beter sturen. Een organi-
satie kijkt dan naar het type functies en competenties die zij nodig 
heeft om te kunnen inspelen op wat de toekomst van haar vraagt. Je 
denkt in kansen en het meebewegen met veranderingen en dat moet 
samen met medewerkers gebeuren.’
Yagoubi: ‘De bibliotheken werken veelal regionaal, met veel auto-
nomie. De keerzijde is dat je dan al gauw geneigd bent het wiel uit 
te vinden. Dat willen wij de bibliotheken zoveel mogelijk besparen 
door landelijk in kaart te brengen welke oplossingen er al zijn, zodat 
ze die kennis kan worden uitgewisseld.’
Gommer: ‘Het project De branche in beweging bestaat uit verschillen-
de onderdelen. Zo hebben we het CAOP opdracht gegeven een 
arbeidsmarktanalyse uit te voeren, we zijn de eerder genoemde 
denktank gestart en we verzamelen goede praktijkvoorbeelden.’
Yagoubi: ‘Er is in korte tijd al veel gedaan. Vooral de arbeidsmarkt-
analyse heeft veel kennis in kaart gebracht over instroom en door-
stroom van medewerkers. Daar halen we input uit om met thema’s 
als “Duurzame Inzetbaarheid” aan de slag te gaan. De branche heeft 
al veel kennis in huis. De denktank levert goede en leuke voorbeelden 
en ideeën op.’ 

VRIJWILLIGERS EN VAKKRACHTEN
Yagoubi: ‘We hebben veel bibliotheekmedewerkers op hbo-niveau, 
dat is een duidelijk omschreven groep en functie. Een van de thema’s 
nu is dat we kijken naar de andere taken en functies en welke 
opleidingen daarvoor nodig zijn.’

Gommer: ‘Een ander thema is de grote uitstroom van vakkrachten, 
die binnenkort wordt verwacht. Het is belangrijk dat de branche 
tijdig anticipeert op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
de behoefte aan medewerkers met andere vormen van expertise 
doordat er nieuwe taken bij komen en functies zich verder 
ontwikkelen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die 
we, zonder de autonomie van de bibliotheken aan te tasten, 
meer samen moeten aanpakken. De legitimatie van de SBW is 
dat we daarvoor gezamenlijk arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. 
We doen dat niet op eigen houtje, maar zoeken altijd draagvlak 
in de branche. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot vernieuwde 
en geactualiseerde beschrijvingen van de kernfuncties van 
medewerkers van bibliotheken.’ 
Yagoubi: ‘We zien dat een grote groep medewerkers, zo’n 55%, 
ouder is dan 50 jaar. De effecten daarvan moeten we niet 
onderschatten. Enerzijds willen we bevorderen dat deze 
medewerkers zo lang mogelijk vitaal aan het werk kunnen 
blijven, anderzijds werken we aan het imago van het beroep, 
zodat het aantrekkelijker wordt voor jongeren. Zij zijn, met 10% 
jonger dan 35 jaar, ondervertegenwoordigd. Werkgevers en 
werknemers analyseren samen ook de verhouding onbetaalde/
betaalde arbeid. Een groot aantal medewerkers is vrijwilliger. 
Wie zijn die vrijwilligers precies, wat doen ze? Wat betekent dat 
beleidsmatig? We betrekken ook de vrijwilligers zelf erbij. Later 
volgt nog een verdiepingsslag.’
Gommer: ‘We onderzoeken op dit moment de behoefte aan een 
digitaal loopbaanportaal. Dat is een virtuele omgeving met een 
heel scala aan tests, loopbaaninstrumenten, vacaturebanken en 
informatie voor persoonlijke en functionele ontwikkeling van 
medewerkers. Via dit portaal kan de medewerker bovendien bij 
een zogenoemde e-coach terecht voor deskundig persoonlijk 
advies.’ 

TIPS
Welke tips heb je voor medewerkers en directeuren? 
Yagoubi: ‘Ik zou medewerkers willen meegeven dat het goed is 
om dicht bij jezelf te blijven. Dus blijf jezelf, maar sta wel open 
voor veranderingen.’
Gommer: ‘Ik wil directeuren aanraden vooral naar de medewerkers 
op de werkvloer te luisteren. Daarmee genereer je zoveel 
informatie en betrokkenheid, dat de inspanning zich dubbel en 
dwars terugbetaalt. Formuleer kernwaarden die de organisatie-
cultuur weergeven. Verzamel daarvoor gezamenlijk en interactief 
informatie en vertaal die naar de competenties die je organisatie 
nodig heeft. Dat is een richtsnoer voor je werkwijze. Pak het 
HR-beleid op, investeer in mensen en de organisatieontwikkeling. 
En vooral: blijf lachen en relativeren.’

Zie voor meer informatie over de activiteiten van het fonds:  
www.bibliotheekwerk.nl
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‘HET STRATEGISCH 
PERSONEELSBELEID IS 
ONVOLDOENDE 
GERICHT OP 
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