
Geanimeerde	  discussie	  over	  vrijwilligers	  in	  de	  bibliotheek	  
	  
In	  welke	  mate	  werken	  openbare	  bibliotheken	  met	  vrijwilligers?	  Hoe	  worden	  vrijwilligers	  ingezet	  en	  
besteden	  bibliotheken	  aandacht	  aan	  vrijwilligersbeleid?	  Deze	  vragen	  staan	  centraal	  in	  het	  onderzoek	  
‘Werken	  met	  vrijwilligers	  in	  de	  bibliotheek’	  dat	  BibliotheekWerk	  op	  dinsdagmiddag	  24	  juni	  2014	  
presenteerde	  tijdens	  een	  gezamenlijke	  bijeenkomst	  over	  dit	  thema	  van	  de	  Vereniging	  Openbare	  
Bibliotheken	  (VOB)	  en	  Abvakabo	  FNV.	  BibliotheekWerk	  presenteerde	  daar	  de	  resultaten	  van	  het	  
onderzoek	  'Vrijwilligers	  in	  de	  bibliotheek’.	  In	  totaal	  zijn	  124	  bibliotheken	  betrokken	  bij	  dit	  onderzoek.	  
Na	  de	  presentatie	  van	  de	  resultaten	  volgde	  een	  discussie	  onder	  leiding	  van	  dagvoorzitter	  Astrid	  
Feiter.	  Op	  de	  bijeenkomst	  waren	  ongeveer	  50	  personen	  aanwezig	  die	  werken	  in	  de	  
bibliotheekbranche,	  als	  werkgever	  of	  als	  werknemer.	  
	  
Vrijwilligersbeleid	  in	  huidige	  cao	  gedateerd	  
De	  positie	  van	  vrijwilligers	  is	  momenteel	  onderwerp	  van	  gesprek	  in	  het	  Centraal	  Overleg	  
Arbeidsvoorwaarden	  Openbare	  Bibliotheken	  (COAOB).	  In	  dit	  overleg	  constateren	  sociale	  partners	  dat	  
het	  vrijwilligersbeleid,	  zoals	  omschreven	  in	  artikel	  48	  van	  de	  cao,	  gedateerd	  is.	  Dit	  artikel	  beschrijft	  
de	  kaders	  voor	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers	  in	  de	  openbare	  bibliotheek.	  Deze	  omschrijving	  komt	  niet	  
overeen	  met	  de	  huidige	  praktijk.	  De	  sociale	  partners	  organiseerden	  op	  24	  juni	  een	  bijeenkomst	  over	  
dit	  thema	  om	  direct	  uit	  de	  branche	  zelf	  te	  horen	  hoe	  men	  aankijkt	  tegen	  artikel	  48	  in	  de	  huidige	  cao.	  	  
	  
Resultaten	  van	  het	  onderzoek	   	  
Het	  onderzoek	  ‘Werken	  met	  vrijwilligers	  in	  de	  bibliotheek’	  laat	  zien	  dat	  een	  ruime	  meerderheid	  van	  
de	  bibliotheken	  werkt	  met	  vrijwilligers.	  De	  helft	  heeft	  meer	  vrijwilligers	  (dat	  wil	  zeggen	  in	  aantal	  
personen	  niet	  in	  uren)	  dan	  medewerkers	  met	  een	  arbeidsovereenkomst.	  De	  inzet	  van	  vrijwilligers	  is	  
meestal	  beperkt	  tot	  een	  aantal	  uur	  per	  week,	  terwijl	  medewerkers	  met	  een	  arbeidsovereenkomst	  
doorgaans	  meer	  uren	  per	  week	  werken.	  Met	  vrijwilligers	  willen	  bibliotheken	  hun	  dienstverlening	  op	  
peil	  houden	  dan	  wel	  uitbreiden.	  
Het	  merendeel	  van	  de	  vrijwilligers	  heeft	  nog	  geen	  ervaring	  in	  de	  branche.	  Hun	  taken	  zijn	  vooral	  
bezorging	  aan	  huis,	  gastheer/vrouw	  en	  ondersteuning	  bij	  publieksactiviteiten.	  	  
Een	  deel	  van	  hun	  taken	  is	  eerder	  door	  een	  werknemer	  met	  een	  arbeidsovereenkomst	  uitgevoerd.	  In	  
een	  beperkt	  aantal	  gevallen	  gaat	  het	  om	  kernfuncties.	  Bibliotheken	  zorgen	  er	  in	  het	  algemeen	  voor	  
dat	  kernfuncties	  (blijven)	  worden	  uitgevoerd	  door	  werknemers	  met	  een	  arbeidsovereenkomst.	  Wel	  
blijkt	  dat	  overleg	  met	  de	  OR	  over	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers	  beperkt	  is.	  
	  
Wat	  is	  precies	  een	  vrijwilliger?	  
Na	  de	  presentatie	  stellen	  deelnemers	  vragen,	  zoals	  ‘Wat	  moet	  precies	  onder	  vrijwilligers	  worden	  
verstaan?’	  Er	  is	  niet	  één	  type	  vrijwilliger.	  Je	  hebt	  bijvoorbeeld	  mensen	  die	  vanuit	  bijstand	  of	  de	  
sociale	  werkvoorziening	  als	  vrijwilliger	  komen	  werken,	  maar	  het	  kunnen	  ook	  gepensioneerden	  zijn	  
die	  zelf	  kennis	  willen	  brengen	  naar	  de	  bibliotheek.	  Omdat	  men	  niet	  wilde	  dat	  de	  uitkomsten	  van	  het	  
onderzoek	  ter	  herleiden	  zouden	  zijn	  naar	  een	  bepaalde	  bibliotheek,	  is	  het	  onderzoek	  	  anoniem	  
uitgevoerd.	  Daarom	  is	  er	  ook	  geen	  onderscheid	  gemaakt	  naar	  typen	  vrijwilligers.	  	  
Een	  andere	  vraag	  gaat	  over	  de	  definitie	  van	  kernfuncties.	  Op	  dit	  punt	  is	  het	  nodige	  veranderd.	  Een	  
andere	  definitie	  kan	  een	  ander	  antwoord	  geven	  op	  de	  vraag	  of	  er	  in	  de	  branche	  sprake	  is	  van	  
verdringen	  of	  overnemen	  van	  werkzaamheden	  die	  eerder	  door	  werknemers	  met	  een	  
arbeidsovereenkomst	  zijn	  uitgevoerd.	  



Tot	  slot	  vroegen	  deelnemers	  aandacht	  voor	  verschillen	  tussen	  provincies	  en	  tussen	  gemeenten.	  Het	  
onderzoek	  maakt	  hierin	  geen	  onderscheid,	  omdat	  het	  anoniem	  is	  uitgevoerd.	  Het	  is	  inderdaad	  goed	  
mogelijk	  dat	  er	  lokale	  verschillen	  zijn,	  bijvoorbeeld	  als	  gevolg	  van	  lokaal	  beleid,	  maar	  het	  onderzoek	  
schetst	  vooral	  een	  landelijk	  beeld.	  
De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  maken	  een	  geanimeerde	  discussie	  los	  met	  en	  tussen	  de	  
deelnemers.	  Zij	  herkennen	  de	  resultaten.	  Hieronder	  een	  puntsgewijze	  samenvatting.	  
	  
Taken	  van	  vrijwilligers	  
Er	  wordt	  gefocust	  op	  vrij	  traditionele	  taken,	  terwijl	  de	  bibliotheek	  sterk	  in	  transitie	  is.	  Zo	  heeft	  de	  
bibliotheek	  op	  school	  en	  mediawijsheid	  bijvoorbeeld	  hun	  intrede	  gedaan.	  Deze	  verschuiving	  heeft	  
ook	  invloed	  op	  de	  taken	  die	  vrijwilligers	  uitvoeren.	  Bovendien	  komen	  vrijwilligers	  steeds	  meer	  om	  
verschillende	  redenen	  binnen:	  tijdelijk,	  langdurig,	  met	  of	  zonder	  kennis.	  De	  vraag	  is	  ook	  wat	  je	  onder	  
bepaalde	  taken/werkzaamheden	  vat:	  een	  gastheer/gastvrouw	  kan	  in	  de	  ene	  bibliotheek	  bijvoorbeeld	  
andere	  taken	  uitvoeren	  dan	  in	  een	  andere	  bibliotheek.	  Afhankelijk	  van	  de	  invulling	  van	  de	  taak	  is	  het	  
vervolgens	  de	  vraag	  of	  deze	  taak	  wel	  of	  niet	  geschikt	  is	  voor	  een	  vrijwilliger,	  maar	  ook	  dat	  kan	  dus	  
per	  organisatie	  verschillen.	  
	  
Vooral	  behoefte	  aan	  herdefiniëring	  kernfuncties	  
Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  definitie	  van	  een	  kernfunctie:	  hier	  is	  onduidelijkheid	  over.	  Een	  deel	  van	  de	  
aanwezigen	  vindt	  de	  huidige	  kernfuncties	  achterhaald,	  gezien	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  branche:	  “Je	  
schiet	  jezelf	  in	  de	  voet	  als	  we	  hierop	  blijven	  focussen	  qua	  vaardigheden	  en	  taken”,	  aldus	  een	  
deelnemer.	  Je	  moet	  wel	  meebewegen	  met	  ontwikkelingen	  om	  als	  bibliotheek	  je	  bestaansrecht	  te	  
verrijken.	  Andere	  deelnemers	  vragen	  zich	  af	  of	  dit	  wel	  het	  punt	  is	  waar	  het	  om	  gaat:	  zitten	  we	  niet	  op	  
een	  eilandje	  te	  filosoferen	  als	  we	  het	  hebben	  over	  het	  definiëren	  van	  kernfuncties?	  Weer	  een	  andere	  
deelnemer	  geeft	  aan	  dat	  mensen	  in	  de	  vut/gepensioneerden	  in	  de	  bibliotheek	  instructie	  
‘Mediawijsheid’	  geven.	  Dit	  zijn	  geen	  betaalde	  uren	  (dus	  ook	  deels	  een	  financieel	  belang),	  maar	  wel	  
mensen	  die	  kennis	  in	  de	  bibliotheek	  brengen.	  Als	  je	  vasthoudt	  aan	  de	  huidige	  definitie	  van	  
kernfunctie/vrijwilliger,	  maak	  je	  het	  jezelf	  ingewikkeld.	  Er	  wordt	  voor	  gepleit	  om	  de	  kernfuncties	  
helderder	  te	  formuleren,	  maar	  wel	  kort	  en	  krachtig,	  ook	  rekening	  houdend	  met	  het	  feit	  dat	  
kernfuncties	  meer	  zullen	  gaan	  bewegen	  naar	  coördinerende	  taken.	  
	  
Taken	  voor	  de	  toekomst	  
Focus	  hierbij	  moet	  zijn	  ‘wat	  kun	  je	  als	  burger	  van	  de	  bibliotheek	  verwachten’?	  Als	  je	  bijvoorbeeld	  
kijkt	  naar	  de	  uitleenfunctie,	  die	  is	  straks	  geen	  kernfunctie	  meer	  vanwege	  veranderingen	  in	  de	  
branche.	  Het	  is	  gezien	  die	  veranderingen	  daarom	  juist	  om	  nieuwe	  taken	  op	  te	  pakken	  die	  van	  belang	  
zijn	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  bibliotheek.	  Een	  andere	  deelnemer	  sluit	  hierop	  aan	  door	  te	  zeggen	  dat	  
je	  als	  bibliotheek	  eigenlijk	  niet	  zozeer	  in	  taken	  en	  werkzaamheden	  moet	  nadenken,	  maar	  in	  
resultaten:	  waar	  ben	  je	  hiervoor	  als	  bibliotheek?	  Het	  bieden	  van	  meerwaarde	  in	  de	  samenleving	  kan	  
hier	  een	  voorbeeld	  van	  zijn.	  De	  vraag	  die	  hierop	  volgde	  is	  hoe	  je	  dit	  als	  bibliotheek	  dan	  moet	  
inrichten.	  Dit	  is	  een	  moeilijk	  te	  beantwoorden	  vraag.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  vraag	  of	  je	  zomaar	  overal	  
vrijwilligers	  voor	  kunt	  inzetten.	  Uit	  enkele	  antwoorden	  uit	  de	  zaal	  blijkt	  dat	  dit	  per	  bibliotheek	  kan	  
verschillen,	  omdat	  bibliotheken	  ook	  onderling	  sterk	  verschillen.	  Een	  deelnemer	  raadt	  daarom	  aan	  om	  
landelijk	  alleen	  algemene	  kaders	  te	  schetsen	  als	  het	  gaat	  om	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers.	  
	  
Taken	  herleiden	  uit	  Bibliotheekwet	  



Een	  deelnemer	  wijst	  op	  de	  mogelijkheid	  om	  taken	  voor	  medewerkers	  (en	  hierop	  volgend	  
vrijwilligers)	  te	  herleiden	  uit	  de	  Bibliotheekwet.	  Op	  lokaal	  niveau	  kan	  vervolgens	  bekeken	  worden	  
hoe	  alles	  verder	  ingericht	  kan	  worden.	  Betekent	  dit	  dan	  het	  verdwijnen	  van	  kernfuncties?	  Daar	  is	  niet	  
iedereen	  het	  mee	  eens.	  Kernfuncties	  zijn	  juist	  een	  bescherming	  voor	  het	  werk	  en	  zijn	  ook	  een	  
strategisch	  instrument,	  bijvoorbeeld	  naar	  gemeenten	  toe.	  Door	  de	  kernfuncties	  kun	  je	  makkelijker	  
aantonen	  waarom	  je	  als	  bibliotheek	  geld	  nodig	  hebt	  van	  gemeenten.	  Inhoudelijk	  moet	  je	  echter	  wel	  
goed	  gaan	  kijken	  naar	  de	  definitie	  van	  een	  kernfunctie.	  	  
	  
Meerwaarde	  van	  de	  professional	  
De	  meerwaarde	  van	  de	  professional	  ligt	  nu	  ergens	  anders	  dan	  vroeger:	  vroeger	  was	  het	  maken	  van	  
een	  collectie	  een	  taak	  van	  een	  professional,	  maar	  tegenwoordig	  kan	  je	  dat	  ook	  deels	  met	  vrijwilligers	  
doen	  (bijvoorbeeld	  door	  in	  duo’s	  te	  werken,	  op	  die	  manier	  kun	  je	  veel	  oppakken).	  De	  professional	  
heeft	  echter	  nog	  steeds	  wel	  meerwaarde	  in	  de	  organisatie,	  alleen	  ligt	  die	  nu	  ergens	  anders	  zo	  laat	  
een	  deelnemer	  weten.	  Er	  ook	  zijn	  ook	  andere	  redenen	  om	  professionals	  te	  koesteren:	  zij	  zorgen	  voor	  
inhoudelijke	  kennis	  en	  borgen	  de	  continuïteit	  in	  de	  organisatie.	  Daar	  heb	  je	  een	  professional	  voor	  
nodig.	  	  
	  
Leren	  van	  andere	  sectoren	  
In	  de	  zaal	  wordt	  opgemerkt	  dat	  het	  ook	  de	  moeite	  loont	  om	  eens	  te	  kijken	  hoe	  andere	  sectoren	  met	  
vrijwilligers	  omgaan.	  In	  recreatie	  en	  sport,	  welzijn	  en	  opvang	  spelen	  ook	  ontwikkelingen	  en	  wordt	  
ook	  veel	  met	  vrijwilligers	  gewerkt:	  kunnen	  wij	  daar	  iets	  van	  leren?	  Een	  andere	  deelnemer	  merkt	  op	  
dat	  er	  in	  bijvoorbeeld	  de	  opvang	  wel	  een	  duidelijke	  scheidslijn	  is	  tussen	  de	  functies	  die	  professionals	  
uitvoeren	  en	  de	  functies	  die	  vrijwilligers	  uitvoeren.	  
	  
Vrijwilliger	  vs.	  verdringing	  
Hierna	  gaat	  de	  discussie	  verder	  met	  de	  vraag	  of	  er	  sprake	  is	  van	  verdringing	  van	  professionele	  
krachten	  door	  vrijwilligers.	  Een	  deelnemer	  geeft	  aan	  dat	  dit	  binnen	  zijn	  organisatie	  inderdaad	  is	  
gebeurd.	  Daarbij	  merkt	  hij	  op	  dat	  de	  cao-‐partijen	  het	  onderwerp	  tot	  nu	  toe	  nog	  niet	  hebben	  
opgepakt,	  terwijl	  de	  huidige	  cao	  weinig	  ruimte	  biedt.	  Gemeenten	  bezuinigen,	  terwijl	  je	  als	  
bibliotheek	  wel	  kwaliteit	  wilt	  bieden.	  Zonder	  vrijwilligers	  kan	  een	  bibliotheek	  niet	  bestaan.	  Cao-‐
partijen	  moeten	  hierop	  inspelen.	  Nu	  is	  het	  zo	  dat	  de	  cao	  weinig	  ruimte	  biedt	  om	  vrijwilligers	  in	  te	  
zetten,	  terwijl	  vrijwilligers	  wel	  nodig	  zijn.	  Bibliotheken	  zouden	  echter	  niet	  te	  snel	  moeten	  toegeven	  
bij	  bezuinigingen.	  Het	  is	  daarom	  van	  belang	  is	  dat	  de	  criteria	  rondom	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers	  goed	  
worden	  vastgelegd.	  Deze	  deelnemer	  geeft	  ook	  aan	  dat	  het	  goed	  is	  om	  de	  OR	  instemmingsrecht	  te	  
geven	  als	  het	  gaat	  om	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers	  in	  de	  organisatie.	  	  
Er	  lijkt	  consensus	  dat	  vrijwilligers	  niet	  puur	  en	  alleen	  worden	  ingezet	  als	  een	  manier	  om	  te	  
bezuinigingen.	  Als	  je	  focust	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  medewerkers,	  kun	  je	  werken	  aan	  draagvlak	  en	  
een	  nieuwe	  manier	  van	  werken	  realiseren	  (nieuw	  serviceconcept).	  Vrijwilligers	  en	  bezuinigen	  moet	  je	  
proberen	  los	  te	  halen	  van	  elkaar.	  
	  	  
Een	  cao-‐artikel	  met	  ‘power’	  
Sommige	  deelnemers	  geven	  aan	  wel	  behoefte	  te	  hebben	  aan	  kaders	  gericht	  op	  de	  inzet	  van	  
vrijwilligers.	  Je	  moet	  rekening	  kunnen	  houden	  met	  de	  lokale	  situatie,	  die	  per	  gemeente	  kan	  
verschillen.	  Maar	  een	  gezamenlijke	  richting	  die	  moderner	  is	  dan	  het	  huidige	  artikel	  48	  is	  wel	  



gewenst.	  Je	  wilt	  een	  artikel	  hebben	  dat	  past	  in	  2014	  (en	  verder).	  Je	  moet	  een	  artikel	  hebben	  waar	  
‘power’	  uit	  blijkt,	  niet	  een	  artikel	  waarover	  je	  alleen	  maar	  kunt	  struikelen.	  
	  	  
Afsluiting	   	  
Tot	  slot	  is	  aan	  de	  deelnemers	  gevraagd	  om	  enkele	  concrete	  suggesties	  mee	  te	  geven	  aan	  de	  cao-‐
partijen	  als	  het	  gaat	  om	  artikel	  48.	  Hieronder	  een	  greep	  uit	  de	  vele	  en	  diverse	  suggesties:	  
1. Je	  moet	  het	  artikel	  niet	  dicht	  timmeren.	  Je	  moet	  goed	  weten	  wat	  wel	  en	  niet	  mag,	  er	  mag	  geen	  

sprake	  zijn	  van	  werkverdringing,	  maar	  dicht	  timmeren	  werkt	  niet.	  Je	  moet	  wel	  vrijwilligers	  
kunnen	  inzetten	  als	  organisatie.	  

2. Maak	  duidelijk	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  verdringing	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Dat	  is	  nu	  niet	  duidelijk.	  
3. Een	  leeftijdsgrens	  invoeren	  voor	  vrijwilligers:	  tot	  hoelang	  laat	  je	  ze	  doorwerken?	  
4. Een	  maximale	  termijn	  waarop	  je	  vrijwilligers	  in	  dienst	  kunt	  houden.	  Dit	  kan	  eventueel	  wel	  per	  

organisatie	  verschillen.	  Hierin	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  rol	  zijn	  weggelegd	  voor	  de	  OR.	  
5. Het	  artikel	  moet	  wel	  blijven,	  maar	  er	  moet	  duidelijker	  geformuleerd	  worden	  wat	  

beroepskrachten	  zijn.	  Als	  je	  functieprofielen	  hebt,	  kan	  de	  vrijwilliger	  de	  rest	  doen	  (in	  duo’s,	  als	  
ondersteuning).	  Na	  overleg	  met	  de	  OR	  kun	  je	  afstemmen	  wat	  een	  vrijwilliger	  mag	  doen.	  Ook	  dit	  
kan	  per	  organisatie	  verschillen.	  

6. Als	  je	  werkt	  met	  vrijwilligers:	  het	  werken	  met	  en	  het	  vinden	  van	  vrijwilligers	  is	  geen	  traditionele	  
taak	  van	  de	  bibliotheek.	  Het	  is	  ook	  een	  taak	  apart.	  Daar	  moet	  je	  rekening	  mee	  houden.	  
Competenties	  moeten	  aangepast	  worden	  aan	  de	  eis	  van	  deze	  tijd.	  

7. Instemmingsrecht	  OR:	  alles	  over	  vrijwilligers	  kan	  zo	  besloten	  worden.	  
8. Vrijwilligers	  zijn	  een	  aanvulling	  op	  het	  bibliotheekwerk.	  
9. Je	  moet	  het	  in	  de	  cao	  hebben	  over	  verdringing	  van	  formatie	  in	  plaats	  van	  verdringing	  van	  

werkzaamheden.	  
10. Artikel	  48	  moet	  een	  artikel	  worden	  waar	  power	  uit	  blijkt,	  zonder	  dat	  het	  een	  belemmering	  

vormt.	  
11. Inzet	  van	  vrijwilligers	  moet	  gericht	  zijn	  op	  verbetering	  van	  dienstverlening	  aan	  de	  klant.	  
12. Van	  verbod	  naar	  regulering:	  een	  verbod	  werkt	  niet,	  wordt	  ontdoken.	  	  
13. Beroepskrachten	  met	  functieprofielen,	  alles	  daarbuiten	  mag	  door	  vrijwilligers	  worden	  

uitgevoerd.	  
14. Aangeven	  dat	  bibliotheek	  met	  de	  OR	  moet	  afstemmen	  wat	  vrijwilligers	  mogen	  doen:	  niet	  

landelijk	  vastleggen.	  

Hoe	  verder	  
Deze	  gezamenlijke	  bijeenkomst	  is	  zowel	  door	  werkgevers	  als	  werknemers	  als	  zeer	  nuttig	  ervaren	  en	  
dit	  type	  bijeenkomst	  is	  voor	  herhaling	  vatbaar.	  
Sociale	  partners	  zullen	  de	  uitkomsten	  van	  de	  discussie	  betrekken	  bij	  hun	  overleg	  in	  de	  COAOB.	  
BibliotheekWerk	  gaat	  aan	  de	  slag	  met	  het	  herdefiniëren	  van	  kernfuncties	  in	  samenspraak	  met	  
provinciale	  serviceorganisaties	  als	  Probiblio	  en	  de	  Rijnbrinkgroep	  en	  met	  bibliotheken	  als	  de	  
bibliotheek	  Eindhoven,	  die	  op	  dit	  punt	  al	  ervaringen	  hebben	  opgedaan.	  
	  
Het	  volledige	  onderzoeksrapport	  vindt	  u	  op	  de	  website	  van	  BibliotheekWerk:	  
www.bibliotheekwerk.nl	  	  
Wilt	  u	  graag	  een	  papieren	  exemplaar	  ontvangen?	  Stuur	  dan	  een	  mail	  naar	  bibliotheekwerk@caop.nl	  
en	  vermeld	  daarin	  het	  aantal	  en	  uw	  adresgegevens.	  


