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Onderzoeksresultaten  
 

Naam Onderzoek SBW artikel 36 CAO Openbare 

Bibliotheken 

Datum 10 mei 2016 

 

1. Artikel 36 

In artikel 36 uit de CAO openbare bibliotheken 2015-2019 staat dat uw bibliotheek als werkgever 

met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) afspraken maakt over 

bijzonder verlof, voor zover uw bibliotheek dit vóór 2012 nog niet had geregeld. Voorts staat in dit 
artikel dat als uw bibliotheek vóór 2012 nog geen regeling over bijzonder verlof heeft vastgesteld 

en ook nog geen afspraken heeft gemaakt met de OR of pvt, de aanspraken op bijzonder verlof 

gelden zoals genoemd in artikel 35 uit de CAO openbare bibliotheken 2007-2009. Wilt u artikel 36 
nalezen? Klik hier om artikel 36 te lezen. 

 Totaal 

 100.00% 

N= 93 

 

2. Bent u bekend met artikel 36 uit de CAO openbare bibliotheken 2015-2019? 

 Totaal 

Ja 95.70% 

Nee 4.30% 

N= 93 

 

3. Heeft uw bibliotheek invulling gegeven aan de in de cao vastgelegde verplichting om zelf met de 

OR of pvt afspraken te maken over het bijzonder verlof? 

Ongeacht of u bekend bent met artikel 36 uit de CAO openbare bibliotheken 2015-2019.  

 Totaal 

Ja 62.37% 

Nee 37.63% 

N= 93 

 

4. Wat zijn uw motieven om dit niet te doen? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

 Totaal 

We bereiden ons voor om binnen nu en een jaar invulling te geven 

aan deze verplichting 
5.71% 

Wij hadden vóór 2012 een regeling over bijzonder verlof vastgesteld 2.86% 

Wij zijn tevreden met de aanspraken op bijzonder verlof zoals 

genoemd in artikel 35 uit de CAO openbare bibliotheken 2007-2009 

en hebben deze als eigen regeling overgenomen 

20.00% 

Wij zijn tevreden met de aanspraken op bijzonder verlof zoals 

genoemd in artikel 35 uit de CAO openbare bibliotheken 2007-2009 

en hebben deze als eigen regeling overgenomen, aangevuld met 

bijzonder verlof bij overlijden van een naast familielid 

11.43% 

Wij passen nog steeds de aanspraken op bijzonder verlof zoals 

genoemd in artikel 35 uit de CAO openbare bibliotheken 2007-2009 

toe 

37.14% 

We hebben geen OR/pvt en kunnen dus geen afspraken maken 37.14% 

Voor dit onderwerp vinden we de procesgang met de OR/pvt niet in 

verhouding staan tot de opbrengst 
2.86% 

Anders, namelijk   [ Open antwoorden ] 25.71% 

N= 35 
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4a. Open antwoorden 

Wij volgen het Sociaal Handboek Rijnbrink.  

Ivm fusie is dit nog niet geregeld. 

Wij hanteren op dit moment nog een oude regeling geënt op art. 35. Door organisatieveranderingen zijn 

een aantal personeelsregelingen nog niet herzien of worden mogelijk afgeschaft, omdat dit beter binnen 

de organisatie past (medewerkers spreken met elkaar af hoe ermee om te gaan, Daarnaast is het ons 

standpunt dat het vastleggen van allerlei zaken rondom verlof in allerlei regelingen wat ons betreft 

achterhaald is. Het zou niet meer in de CAO vastgelegd hoeven worden. Medewerkers staan steeds meer 

zelf aan het roer om allerlei zaken bij te houden en te regelen binnen kaders. De organisatie kan zelf 

samen met de OR hierover beleid vastleggen als dat nodig is. 

Door overgang van de bibliotheek naar andere organisatie is hier nog geen invulling aan gegeven 

Bij calamiteiten proberen we per individuele medewerker afspraken op maat te maken. 

Directiewisseling in 2015. Nieuwe directeur moet hier nog vorm aan geven 

Wij hanteren de regels van artikel 35 van de oude Cao-regeling. Daarnaast hanteren we de regels van de 

wet Arbeid en Zorg met betrekking tot lang en kortdurend verlof. 

Wij kijken per situatie hoe we tot overeenstemming kunnen komen over deze vorm van verlof en dat 

werkt voor alle partijen, ook voor de PvT het prettigste. 

Gelet op hoe vaak een beroep wordt gedaan op dit artikel, hebben wij andere prioriteiten gesteld op het 

gebied van personeelsbeleid. Mogelijk wordt dit alsnog eind 2016 opgepakt. 

 

5. Wat is de grootte van uw bibliotheek? 

 Totaal 

50 medewerkers of minder in dienst 65.59% 

Tussen de 50 en 100 medewerkers in dienst 19.35% 

100 medewerkers of meer in dienst 15.05% 

N= 93 

 

6. Heeft u nog een aanvullende opmerking? 

 Totaal 

   [ Open antwoorden ] 100.00% 

N= 20 

 

6a. Open antwoorden 

Een centrale regeling die voor alle bibliotheken geldt, lijkt mij zeer wenselijk. Nu moet elke bibliotheek 

zelf een regeling opstellen en bespreken met (in mijn geval) de OR. Onnodig gedoe. 

Wij hebben een personeelsvergadering (geen OR of PVT). In januari 2016 is het geactualiseerde handboek 

personeel vastgesteld. Daarin is deze regeling uitgewerkt opgenomen. (Hij stond ook al in het oude 

handboek.) 

Zoals eerder aangegeven geven wij de voorkeur aan het uit de CAO halen van dit soort artikelen (bv. 

bijzonder verlof, loopbaanbeleid, scholingsfaciliteiten). Wat ons betreft valt dit onder goed werkgever- en 

goed werknemerschap en goed HR beleid. Het is aan de organisatie en haar medewerkers om dit goed 

met elkaar af te spreken. 

We hebben aangesloten bij de bijzonder verlofregeling van CAO Kunsteducatie 

Er is bij ons net een update geweest.  

CODA bestaat uit een archief, bibliotheek en museum. De regeling is voor alle medewerkers omdat de 

CAO bibliotheken geldend is (als verklaring voor het hoge aantal medewerkers).  

Rijnbrink is een PSO met juridisch werkgeverschap van alle bibliotheekmedewerkers in Overijssel en 

twee in Gelderland.  

voor medewerkers is het toch wel verwarrend, omdat zij dan refereren aan de CAO en denken dat die 

afspraken voor hen gelden, terwijl wij dus wel een bedrijfsregeling hebben hiervoor. Die is op sommige 

punten gunstiger en andere punten minder gunstig. 

We hebben ongeveer 1 op 1 de eerdere CAO afspraken over artikel 36 overgenomen. 

Afspraken over dit thema zijn gemaakt in 2011.  
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