
Bibliotheken met ESF project Duurzame Inzetbaarheid in 2014 en 2015 

1. Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid: Duurzaam bouwen aan Shared Service 

Center 

Samenvatting 

Het hart van de Nijmeegse kunst- en cultuursector wordt gevormd door zes grotere instellingen, ook 

wel genaamd de C-6. Wij zien ons geconfronteerd met bezuinigingen en zijn door de gemeente 

Nijmegen gevraagd om met een oplossing te komen om dit te realiseren. De C-6 heeft in het Cultuur 

Netwerk Nijmegen uitgesproken dat een gezamenlijk Shared Service Center (hierna te noemen SSC) 

hieraan kan bijdragen. In een SSC worden onderdelen uit de bestaande zes organisaties ''geknipt' en 

samengevoegd in een nieuwe organisatie of gastheer (een van de bestaande organisaties). Op 

hoofdlijnen zijn daartoe twee kernactiviteiten nodig: 1) Een organisatiescan naar de ondersteunende 

diensten die mogelijk kunnen worden ondergebracht in een SSC 2) de planvorming voor het SSC met 

een duurzame bezetting van personeel uit de bestaande zes organisaties. In de scan worden de 

(kwaliteit en professionaliteit van de) verschillende ondersteunende functies en de aard van de 

betreffende dienstverlening in beeld gebracht. Deze nulmeting dient als ijkpunt voor het bepalen van 

de benodigde verandering en bijbehorende investeringen. Bij de vorming van het SSC stellen we in 

samenwerking met alle betrokken organisatieonderdelen (door middel van werkgroepen) een 

strategisch businessplan op voor het toekomstig SSC met inbegrip van eenduidige beschrijving van de 

dienstverlening, de organisatie en de formatie. Zo bouwen wij aan de vorming van ons Shared 

Service Center met waarborgen voor kwaliteit en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers 

2. Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard: Implementeren gesprekscyclus Bibliotheek 

Hoeksche 

De Bibliotheek Hoeksche Waard streeft ernaar om eens per jaar een functioneringsgesprek te voeren 

met haar medewerkers. Deze gesprekken hebben als doel het functioneren van de medewerkers 

binnen de organisatie te bevorderen. De praktijk leert echter dat het voeren van 

functioneringsgesprekken onvoldoende geborgd is in de organisatie. Uit recent 

medewerkersonderzoek blijkt dat veel medewerkers de werkdruk als hoog ervaren. Wellicht hangt 

dit samen met de recent ingezette reorganisatie. De daaruit voortvloeiende wijzigingen in de 

organisatiestructuur en werkzaamheden van teams, moeten onder andere leiden tot verlaging van 

de werkdruk. Ook de samenwerking tussen de vaste medewerkers en het toenemend aantal 

vrijwilligers binnen de organisatie loopt nog niet op alle vlakken even soepel. Dit kan tot werkdruk 

leiden bij medewerkers. Na afronding van het project heeft de organisatie een advies op maat voor 

het implementeren van een gesprekscyclus, inclusief een beschrijving van de wijze waarop het advies 

geïmplementeerd kan worden in de praktijk. 

3. Openbare Bibliotheek Zoetermeer: Organisatiescan duurzame inzetbaarheid  

De openbare bibliotheek is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. De vergaande digitalisering van de 

samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende 

overheid dwingen daartoe. In het licht van deze ontwikkelingen staat de Bibliotheek Zoetermeer 

voor de uitdaging om een nieuw beleidsplan op te stellen. Scherpe keuzes in de 



organisatiedoelstellingen op middellange termijn zijn daarbij noodzakelijk. De beleidskeuzes worden 

vervolgens vertaald naar gevolgen voor de inzet van medewerkers binnen de organisatie. 

Het project heeft als doel inzicht te verschaffen in de kwaliteiten en het potentieel van medewerkers, 

bezien vanuit de leidinggevenden en afgezet tegen de functieprofielen en benodigde competenties. 

Daarnaast heeft het project als doel inzicht te verschaffen in andere factoren die van invloed zijn op 

de inzetbaarheid van medewerkers, zoals de drijfveren en ontwikkelingswensen van medewerkers, 

de leermogelijkheden op het werk en de voor medewerkers noodzakelijke randvoorwaarden om te 

ontwikkelen en goed te presteren. Het thema duurzame inzetbaarheid wordt op deze wijze belicht 

vanuit het perspectief van zowel management als medewerkers.  

De bibliotheek Zoetermeer ontvangt een adviesrapport met daarin uitgewerkt de resultaten van de 

organisatiescan. Deze resultaten worden bovendien vertaald naar concrete adviezen over de wijze 

waarop de bibliotheek haar medewerkers kan ondersteunen in hun ontwikkeling en hoe zij de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan bevorderen 

4. Theek 5: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

Theek 5 heeft als doel zich te ontwikkelen naar een toekomstbestendige, flexibele, eigentijdse en 

resultaatgerichte organisatie die niet weg te denken is uit de lokale gemeenschappen. Met name de 

ingezette ontwikkelingen rondom de scholen en het uitbouwen van de samenwerking binnen de 

diverse lokale netwerken heeft grote gevolgen voor de organisatie, haar medewerkers en hun 

werkzaamheden. Het management en de veranderende omgeving van de bibliotheek doen een sterk 

beroep op het vermogen van medewerkers om voortdurend te blijven leren en ontwikkelen. Dat is 

de uitdaging van de medewerkers en het management van Theek 5.  

Om medewerkers met bezieling een onderscheidende en duurzame bijdrage te laten leveren aan de 

missie en visie is het belangrijk dat zij ondersteund worden bij het zich eigen maken van hun 

veranderende rol en de hierbij behorende competenties. Wat nu echter nog onvoldoende in beeld is, 

is in hoeverre het huidige personeelsbestand aansluit bij de eisen die de toekomst aan de 

medewerkers stelt. Heeft de bibliotheek de juiste mensen op de juiste plek zitten met het oog op de 

toekomst? Waar zitten personele risico’s en waar zitten juist mogelijkheden? En welke investeringen 

kan de bibliotheek doen om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zich eigen 

maken van hun rol in de veranderende omgeving van de bibliotheek? In dit project wordt middels 

een onderzoek een adviesrapport opgeleverd om deze vragen voor Theek5 te kunnen 

beantwoorden. 

5. Stichting Basisbibliotheek Dommeldal: Organisatiescan duurzame inzetbaarheid 

Bibliotheek 

In de bibliotheekbranche vinden fundamentele veranderingen plaats. Door ontwikkeling en suppletie 

van de digitale bibliotheek vindt een paradigmashift plaats waarin de focus bibliotheek evolueert van 

uitleenfabriek  naar  gids in kennisland . In deze shift combineert en verbindt de bibliotheek het 

beste van de twee werelden, fysiek en digitaal, zodat die elkaar maximaal aanvullen. Deze shift is in 

feite het antwoord op de zoektocht naar de nieuwe zinvolle functie van de bibliotheek in deze tijd. 

De nieuwe functies van de bibliotheek en de structuur van het stelsel wordt per 2015 neergelegd in 

een wettelijke basis. 



Bibliotheek Dommeldal is een innovatieve middelgrote bibliotheek in de  heartlands  van de 

Brabantse technologieregio Brainport. De bibliotheek voltooid najaar 2014 een plan dat, in het licht 

van haar plek en doelgroepen, beleidsmatig vorm geeft aan de beschreven veranderingen en dat 

richtinggevend is voor de nabije toekomst. Zodra de beleidskaders en de gevolgen daarvan duidelijk 

zijn, ontstaat de vraag met welke type medewerkers en competenties de bibliotheek deze 

uitdagende toekomst tegemoet kan treden. Afgezet tegen het bestaande personeelsbestand zal dan 

kunnen blijken wat de bibliotheek kan ondernemen om haar medewerkers toekomstbestendig te 

maken.  

Het project heeft tot doel om inzicht te verschaffen in de kwaliteiten en het potentieel van 

medewerkers  afgezet tegen de toekomstige beleidskaders (uitgewerkt in functieprofielen/rollen en 

benodigde competenties). Daarnaast heeft het project als doel inzicht te verschaffen in andere 

factoren die van invloed zijn op de inzetbaarheid van medewerkers, zoals de drijfveren en 

ontwikkelingswensen, de leermogelijkheden op het werk en de voor medewerkers noodzakelijke 

randvoorwaarden om zich te ontwikkelen en goed te presteren. Het thema duurzame inzetbaarheid 

wordt op deze wijze belicht vanuit het perspectief van zowel management als medewerkers.   

6. Bibliotheek De Meierij: Duurzaam inzetbaar met MeerWaarde 

Bibliotheek De Meierij verzorgt dienstverlening in de gemeenten Boxtel, Sint Michielsgestel, 

Schijndel, Sint Oedenrode en Vught. Er werken circa 30 personen. Het medewerkersbestand bestaat 

vooral uit vrouwen (98%). Ruim een derde is ouder dan 55 jaar. Circa 40% heeft een parttime 

contract van minder dan 20 uur. Uit onderzoek is gebleken dat oudere medewerkers, vrouwen en 

parttimers risicogroepen zijn wat betreft gezondheid en verzuim. Dat betekent dat het voor de 

bibliotheek van groot belang is om aandacht te besteden aan gezond werken. 

In welke mate een medewerker inzetbaar (d.w.z. zowel lichamelijk als geestelijk in staat) is om het 

werk uit te voeren wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken en werkvereisten. Dit 

evenwicht kan in de loop van de tijd veranderen en is dus een thema dat met enige regelmaat 

aandacht nodig heeft. Wij willen het concept Huis van werkvermogen (Ilmarinen) inzetten om het 

thema gezond aan het werk bespreekbaar te maken en samen met onze medewerkers een 

gezondere organisatie te creÃ«ren, met minder verzuim.  

Het project moet leiden tot:  

- Na een jaar is in de beleving van 80% van de medewerkers een gezondere werksituatie ontstaan.  

- Relevante HR-instrumenten zijn opgesteld of geactualiseerd in het licht van duurzame 

inzetbaarheid. 

- Verlaging van verzuimfrequentie en verzuimpercentage tot het branchegemiddelde. 

We gaan met onze medewerkers in gesprek over gezondheid, competenties, waarden, 

arbeidsomstandigheden en de balans werk-privé. We ondersteunen dit met het verbeteren van: 

  Mogelijkheden voor competentieontwikkeling.  

  Arbobeleid. 



  Opleidingsaanbod betreffende arbo en gezonder leven(eten, bewegen, slapen, stressreductie). 

  Maatregelen voor betere afstemming werk-privé in diverse levensfasen.  

  Oplossingsgerichte verzuimbegeleiding. 

7. Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslan verbetering  organisatie van het werk 

Bibliotheken Noord is recent ontstaan uit een fusie tussen de Bibliotheken Friesland Noordwest en 

Noordoost. Binnen de nieuwe organisatie zal worden gestuurd op nieuwe kernwaarden en 

competenties. Het management hecht veel belang aan het gestructureerd meenemen van de 

medewerkers in de nieuw te varen koers. Hiertoe is onder andere geïnvesteerd in 

competentiemanagement en een uitgewerkte strategie. 

Het management en de medewerkers ervaren dat de organisatie van het werk op het gebied van het 

beoordelen van medewerkers, het doorvoeren van mutaties op medewerkers en het wervings- en 

selectieproces voor verbetering vatbaar is. Op dit moment vergen deze processen veel 

administratieve rompslomp als gevolg van formulieren en afdeling denken wat leidt tot te lange 

doorlooptijden en improductiviteit van HRM medewerkers. Zo wordt er veel gewerkt met 

formulieren en lijstjes die langs de bureaus van afdelingen op hun beurt weer allemaal moeten 

worden ingevoerd in de HRM systemen. Het werving- en selectieproces is een nog volledig papieren 

proces en heeft geen goede inbedding in de systemen van de Bibliotheek. De afhandeling is 

onvoldoende gestructureerd en de administratieve last is onnodig hoog. 

Het is de grote wens van management en medewerkers om te onderzoeken of dit tijdrovende proces 

meer gestandaardiseerd en geautomatiseerd kan worden zodat de administratieve last afneemt en 

informatie centraal beschikbaar komt. 

8. Bibliotheek Katwijk: Het nieuwe werken in de frontoffice 

In het voorjaar van 2015 zal Bibliotheek Katwijk Het Nieuwe Werken (HNW) in de frontoffice een 

impuls geven. Dit is de start van een transitieproces waarbij de (potentiele) klantbehoefte werkelijk 

centraal staat. Nieuwbouw in Katwijk zal waarschijnlijk de volgende mijlpaal worden in dit proces. 

Kernwoorden van de beoogde verandering zijn: pro activiteit, verantwoordelijkheid en 

resultaatgerichtheid. Tegelijkertijd heeft Bibliotheek Katwijk de ambitie om met levensfasebewust 

personeelsbeleid te werken. In een ontwikkeltraject wil de bibliotheek deze wensen met elkaar 

verbinden. Met andere woorden: Hoe zorgen we goed voor de klant, de continuïteit van de 

bibliotheek en voor duurzame inzetbaarheid van ons personeel?  

Werken in de bibliotheek vraagt veel van een medewerker in deze tijd: klantbenadering, 

administratieve en logistieke taken, promoten van activiteiten, op de hoogte zijn, storingen 

verhelpen, omgaan met lastig gedrag van klanten. Front-office werk is multitasking geworden. Veel 

bibliotheekmedewerkers in bibliotheek Katwijk ervaren een hoge werkdruk. Door in te zetten op 

duurzame inzetbaarheid werkt de bibliotheek aan het aanpassen van de organisatie aan het werk en 

het verlagen van deze werkdruk. 

 

 



9. Bibliotheek Eindhoven: Ontwikkeling duurzame inzetbaarheid en zelfregie 

Bibliotheek Eindhoven stelt zich ten doel om iedereen in haar omgeving te stimuleren en faciliteren 

om zich te ontwikkelen en om te gaan met digitale media. Een ambitie die vorig jaar vertaald is in 

haar vijf kernwaarden: ontplooiing, ondernemerschap, samenwerking, reflectie en gastvrijheid. 

Samen met de visie en missie vormen de kernwaarden het identiteitsbewijs van de bibliotheek, het 

kompas van de toekomst. De geformuleerde kernwaarden worden binnen dit project uitgewerkt 

naar de belangrijkste basisvaardigheden. Alle medewerkers worden betrokken bij dit proces. Aan het 

eind van de eerste fase zijn de basisvaardigheden uitgewerkt. Parallel aan bovenstaand traject 

worden de wensen en behoeften geïnventariseerd ten aanzien van de gesprekscyclus. Dit om 

medewerkers te stimuleren zelf de regie te voeren over de eigen loopbaan, zodat hun duurzame 

inzetbaarheid wordt vergroot. Op basis hiervan wordt er een vorm ontwikkeld waarmee 

medewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan. Deze gesprekken moeten leiden tot 

inzichten in de ontwikkelbehoefte van medewerkers ten aanzien van de basisvaardigheden. Op basis 

van de gespreksresultaten wordt op teamniveau de belangrijkste ontwikkelbehoefte inzichtelijk 

gemaakt. De resultaten worden tenslotte vertaald naar concrete adviezen over de wijze waarop de 

bibliotheek medewerkers kan ondersteunen in hun ontwikkeling.  

10. Regiobibliotheek Lek – Ijssel: duurzame Inzetbaarheid  medewerkers 

Bibliotheek Lek & IJssel maakt beleidskeuzes die vragen om een ondernemende cultuur. De 

resultaten van de ingezette veranderingen in het beleid zijn immers afhankelijk van de wijze waarop 

medewerkers betrokken worden en de mate waarin veranderingen door medewerkers worden 

begrepen, geaccepteerd en gerealiseerd. Om de transitie naar een brede en ondernemende 

bibliotheek verder te ontwikkelen, is behoefte aan een verdiepingsslag op het gebied van de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Naast het inzicht dat nodig is over de nieuwe rol en 

competenties van de moderne bibliotheekmedewerker, wil het management dat de persoonlijke 

ontwikkeling van de medewerker in de pas loopt met en aansluit op de vanuit de organisatie 

gestelde doelstellingen. Van belang bij het verder uitdiepen van de nieuwe rol en 

verantwoordelijkheid van medewerkers is dat er een gedeeld beeld is over de belangrijkste 

competenties die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn. In Bibliotheek Lek & IJssel zijn 

ondernemerschap, verantwoordelijkheid nemen, netwerken, samenwerken en planmatig en 

resultaatgericht werken de belangrijkste competenties voor medewerkers. Dit is de verantwoording 

van de medewerker zelf. Het management is daarbij verantwoordelijk voor het scheppen van een 

inspirerende omgeving die de verbeelding van de medewerkers prikkelt en die hen uitdaagt om te 

leren en zich te blijven ontwikkelen. 

11. Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch: Balans vrijwilligers en professionals 

ls moderne, professionele bibliotheek heeft Bibliotheek  s-Hertogenbosch enerzijds behoefte aan 

vrijwilligers in additionele taken. Anderzijds wordt de verbinding met de maatschappelijke omgeving 

en lokale samenwerkingspartners steeds belangrijker. In de komende jaren zal er steeds minder 

energie gaan naar de distributiefunctie en is er meer aandacht nodig voor de lokale maatschappelijke 

agenda’s en de netwerkpartners. Dit kan tot spanning en onduidelijkheid leiden bij professionals over 

hun werkgelegenheid en inzetbaarheid op langere termijn. Betaalde medewerkers en 

leidinggevenden zijn dus toe aan een herdefiniëring van het fenomeen  vrijwilliger . Hiertoe worden 

binnen dat project de volgende stappen doorlopen. Er wordt door middel van een digitale enquête 



onderzoek gedaan naar de opvattingen en beleving van zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. 

Vervolgens wordt er, op basis van het nieuwe vrijwilligersbeleid en de uitkomsten van de enquête, 

een kernteam vrijwilligers samengesteld dat als doel heeft het nieuwe vrijwilligersbeleid meer 

concreet en expliciet te maken en hier duidelijkheid over en draagvlak voor te creëren.  

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd waarbinnen de betaalde medewerkers en 

leidinggevenden door het kernteam meegenomen worden in de trends, ontwikkelingen en het 

nieuwe vrijwilligersbeleid. Zij worden op een laagdrempelige manier uitgedaagd na te denken over 

hun eigen bijdrage en verantwoordelijkheid bij het nieuwe vrijwilligersbeleid. Dit draagt er toe bij dat 

er een duidelijker beeld ontstaat bij de betaalde medewerkers over het werken met vrijwilligers. 

Tevens worden er handen en voeten gegeven aan het nieuwe beleid in de dagelijkse praktijk. Dit 

alles in relatie tot en gekoppeld aan het duurzame personeelsbeleid voor de betaalde medewerkers. 

12. de Bibliotheek Krimpenerwaard: Duurzame Inzetbaarheid medewerkers 

Bibliotheek Krimpenerwaard is een kleine organisatie die letterlijk voor en door de gemeenschap 

wordt georganiseerd. Vrijwilligers zijn al sinds lange tijd aan de bibliotheek verbonden en hierdoor 

gehecht aan het traditionele bibliotheekwerk. Ook het sociale aspect van het vrijwilligerswerk is voor 

hen van groot belang. Zowel de bibliotheek als de gemeente heeft aangegeven dat medewerkers en 

vrijwilligers in de toekomst anders ingezet moeten worden, waarbij het  hoe  en  wanneer  nog 

niet nader benoemd zijn. Om de medewerkers en vrijwilligers van bibliotheek Krimpenerwaard in 

beweging te krijgen richting nieuwe vormen van dienstverlening wordt allereerst een aantal 

inspiratie- en denksessies georganiseerd voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Tijdens deze 

sessies worden medewerkers en vrijwilligers geprikkeld na te denken over maatschappelijke thema’s 

en de toekomst van het bibliotheekwerk. Er wordt een schets gemaakt van het nieuwe functie- en 

rollenhuis van de toekomst. Daarnaast wordt een schriftelijke inventarisatie uitgevoerd onder 

medewerkers en vrijwilligers om informatie op te halen over waar hun hart ligt, waar zij zichzelf in de 

toekomst zien en wat zij nodig hebben om daar te komen. Naar aanleiding van alle ervaringen en 

input stelt Cubiss een vervolgplan op met daarin een advies om de ingezette beweging door te 

zetten. Uiteindelijk zijn medewerkers en vrijwilligers zich meer bewust van de veranderingen in de 

maatschappij en de impact hiervan op de bibliotheek. Ze hebben een concreter beeld van wat deze 

veranderingen betekenen voor rollen en functies in de bibliotheek en van hun eigen wensen en 

behoeften daarbij. Medewerkers en vrijwilligers worden effectiever en duurzamer ingezet om de 

beweging te maken naar  de bibliotheek naar de toekomst . 

13. Bibliotheek Rivierenland: De duurzaam inzetbare active librarian 

Het management van Bibliotheek Rivierenland wil in de toekomst nog meer dan nu fungeren als 

multifunctionele ontmoetingsplaats, open leercentrum, en lokaal informatieknooppunt, waar 

regelmatig (al dan niet met samenwerkingspartners) uiteenlopende activiteiten georganiseerd 

worden. Daarnaast wil zij educatiepartner zijn op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid 

voor zowel individu als onderwijs. Kortom,  de bibliotheek (en haar medewerkers!) als actieve spin 

en professionele partner in het lokale web . Om deze brede bibliotheek  te worden is behoefte aan 

een verdiepingsslag op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de rol van active 

librarians. Van belang daarbij is dat medewerkers en management samen optrekken en met elkaar 

verkennen wat dit betekent voor de rol en competenties van zowel bibliotheekmedewerkers als 

leidinggevenden. Naast het inzicht dat nodig is over het profiel van de  active librarian , wil het 



management de medewerkers stimuleren om zelf de regie te voeren over hun persoonlijke 

ontwikkeling. Hiervoor is inzicht nodig in de eigen rol, talenten en leerbehoefte, maar ook in de vraag 

in hoeverre de eigen ontwikkelwensen passen in het toekomstbeeld van de organisatie. 

Het project is fasegewijs opgebouwd. Allereerst wordt het nieuwe functieprofiel van de  active 

librarian  opgesteld, waarna medewerkers actief gaan nadenken over hun eigen rol en ontwikkeling 

daarin voor de toekomst. Hiertoe wordt een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de 

resultaten van deze onderzoeken wordt vastgesteld wat de randvoorwaarden zijn om de 

ontwikkeling van de organisatie naar een brede bibliotheek te kunnen realiseren en hoe 

medewerkers op weg naar de rol van  active librarian  gefaciliteerd zullen worden. Tot slot wordt er 

een persoonlijk actieplan voor elke medewerker opgesteld. 

14. Stadkamer Zwolle: Duurzaam inzetbare zelfsturende teams 

De Stadkamer heeft te maken met een aantal grote veranderingen. Een van die veranderingen is het 

verdwijnen van de teamleiders in de bibliotheekvestigingen. Dit heeft grote gevolgen voor de 

medewerkers in de vestigingen. Zij zullen veel meer zelf sturing moeten geven aan de taken en 

verantwoordelijkheden die voorheen bij de teamleiders lagen. Er wordt van hen - als duurzaam 

inzetbare medewerkers van de toekomst - verwacht dat ze meer gaan samenwerken. Daarnaast 

moet iedereen ook de verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Om in de dagelijkse praktijk 

concrete resultaten te behalen, worden allereerst de randvoorwaarden voor het werken met 

zelfsturende teams in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken naar de rol van de inhoudelijke 

coördinator, die de zelfsturende teams gaat begeleiden en coachen naar zelfsturing. Daarna worden 

de zelfsturende teams daadwerkelijk opgezet en worden zij begeleid bij het in de praktijk uitvoeren 

van het zelfsturende team. 

15. Stichting Basisbibliotheek Dommeldal: De duurzaam inzetbare medewerker van de 

toekomst 

Bibliotheek Dommeldal transformeert van uitleenbibliotheek naar een bibliotheek als lokaal 

platform, waarin de nadruk ligt op ontmoeting en educatie, de ondersteuning van het informele 

leren en de digitale bibliotheek. De middelen van de bibliotheek gaan op een andere manier ingezet 

worden om het maatschappelijke doel te bereiken. Medewerkers worden binnen deze bibliotheek 

nieuwe stijl geacht persoonlijke netwerken op te bouwen, aansluiting te zoeken bij lokale 

communities en samen te werken met maatschappelijke partners. Zowel de frontoffice als de 

backoffice gaan op een andere duurzame manier werken, binnen nieuwe rollen.  

In gezamenlijkheid met de medewerkers worden het functieprofiel en de nieuwe rol van de 

medewerker van de toekomst verder verkend en doorontwikkeld. Daarnaast wordt gewerkt aan de 

ontwikkeling, uitrol en borging van een nieuwe manier van werken binnen Bibliotheek Dommeldal. 

Medewerkers gaan oefenen met en reflecteren op hun nieuwe rollen en werkwijzen. Wat hebben zij 

nodig om hierin te kunnen excelleren? Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een hoger doel: de 

realisatie van een bibliotheek nieuwe stijl, met duurzaam inzetbare medewerkers die de 

maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek weer effectief weten te realiseren. 

 

 



16. Bibliotheek Rotterdam: mobilititeitstrajecten: 

De arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Een baan voor het leven bestaat niet meer. Ons doel is 

om medewerkers zodanig voor de arbeidsmarkt toe te rusten dat zij in deze veranderende 

arbeidsmarkt, nu en in de toekomst hun weg kunnen vinden en inzetbaar blijven.  

Daarbij is het onze visie dat betrokkene zelf verantwoordelijk is om zijn of haar loopbaan vorm te 

geven. Wij reiken de handvatten aan. De medewerker bepaalt het doel en de weg waarlangs het doel 

bereikt wordt. 

17. Biblionet Drenthe: ontwikkeling medewerkers richting ondernemerschap 

Door de veranderende samenleving en toenemende digitalisering stellen klanten andere eisen aan 

de bibliotheek. Daarnaast hebben bibliotheken te maken met verdergaande bezuinigingen vanuit de 

provincie en Gemeenten. Voornoemde betekent dat het voor bibliotheken, en zo ook Biblionet 

Drenthe, noodzakelijk is een ingrijpende koerswijziging door te zetten om de continuïteit van 

Biblionet Drenthe in de toekomst te waarborgen. Deze koerswijziging is alleen haalbaar indien de 

medewerkers over de juiste competenties beschikken om deze koerswijziging met goed gevolg uit te 

voeren c.q. te realiseren. Het maken van een ontwikkelstap op het gebied van ondernemerschap en 

profilering is hierbij noodzakelijk. 

18. St. Bibliotheek Veenendaal: Doelgericht leren van en met elkaar 

In een veranderende samenleving zoekt de bibliotheek naar een nieuwe invulling van haar rol. Door 

ontlezing en digitalisering loopt het aantal leden en uitleningen terug. We zoeken naar andere 

manieren om onze rol als distributeur van verhalen en informatie vorm te geven. Als partner van het 

onderwijs voor het stimuleren van leesvaardigheid & leesplezier, mediawijsheid en cultuureducatie. 

Door het programmeren van activiteiten die kennis en participatie bevorderen. Plek waar burgers 

hun eigen verhalen en kennis kunnen delen. Kernwoorden uit onze beleidsvisie zijn: kennis, contact 

en cultuur. De nieuwe rol vraagt om andere competenties. Het gaat om ondernemerschap, 

kwaliteitsbewustzijn, samenwerken, om gastvrijheid, digitale en adviesvaardigheden, kennis van het 

onderwijs, netwerken/relatiebeheer. 

Onze opdrachtgever(gemeente)staat ook voor nieuwe taken. Dat betekent dat zij bezuinigt op 

subsidies en voorwaarden stelt aan resultaten.  

Uit het medewerkeronderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan 

ontwikkelingsmogelijkheden zodat zij ook in de toekomst over de juiste competenties beschikken. Zij 

willen zich niet ontwikkelen door het volgen van uitgebreide opleidingen, maar wel door meer 

praktische en laagdrempelige manieren van leren.  

Ook geven zij aan dat het geven en ontvangen van feedback in de bibliotheek niet vanzelfsprekend is. 

Het medewerkersbestand van de bibliotheek veroudert en kent weinig doorstroom. Maar we 

moeten wel langer doorwerken. Redenen om aandacht te besteden aan competentieontwikkeling en 

eigenaarschap bij de huidige medewerkers. We kennen veel parttime dienstverbanden. Hierdoor zijn 

opleidingsinvesteringen, voor de organisatie als voor de medewerker, snel uit proportie. Het 

onderling delen van kennis en ervaring is hierdoor ook een uitdaging. 



Daarnaast vinden we het belangrijk dat medewerkers een grotere betrokkenheid ervaren bij de 

doelstellingen van onze organisatie om de duurzaamheid van onze organisatie te vergroten. En om 

zelf met meer voldoening te kunnen werken. 

19. Welzijn Lansingerland: professionals aan zet in de Stander 

Welzijn Lansingerland bevordert participatie van mensen in de samenleving met speciale aandacht 

voor kwetsbare mensen  en ruimte voor en betrokkenheid van de meer zelfredzamen. Welzijn 

Lansingerland en Bibliotheek Oostland gaan eind 2016 hun afzonderlijke vestigingen verruilen voor 

een gezamenlijk onderkomen. Hiermee creëert Welzijn Lansingerland met de Stander een sociaal 

hart in Bergschenhoek. Een plek waar medewerkers en bezoekers optimaal kunnen verblijven en 

werken.  

Medewerkers zijn actief betrokken bij het vormgeven van dit project. Juist zij hebben de kennis en 

kunde om te zorgen dat de verschillende doelgroepen zich thuis voelen en de organisatieprocessen 

efficiënt zijn ingericht. Medewerkers hebben in werkgroepen de processen beschreven en 

meegedacht over de inrichting van het pand. Hierdoor kan Welzijn Lansingerland met trots zeggen 

dat  de professionals aan zet zijn . 

20. Stichting Bibliotheek Achterhoekse Poort: stimuleren van ondernemerschap 

In een veranderende samenleving zoekt bibliotheek Achterhoekse Poort naar een nieuwe invulling 

van haar rol. Door ontlezing en digitalisering loopt het aantal leden en uitleningen terug. We zoeken 

dus naar andere manieren om onze rol als distributeur van verhalen en informatie vorm te geven. In 

2015 heeft bibliotheek daartoe strategisch marketingbeleid opgesteld. Enkele belangrijke 

strategische issues hebben te maken met (nog) ontoereikende competenties van onze medewerkers, 

waaronder marktgerichtheid en ondernemerschap.  

Het zien en benutten van kansen (met name in het sociaal domein) om de bibliotheek opnieuw te 

positioneren is een essentiële voorwaarde voor de duurzaamheid van onze bibliotheek. 

Ondernemerschap en marktgerichtheid zijn daarom belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van 

onze medewerkers.  

Samen met onze medewerkers willen we uiteindelijk een organisatie realiseren waarin de 

competenties  marktgerichtheid en ondernemerschap  beter zijn ontwikkeld en worden benut. 

Onze kernwaarden zijn hierbij het uitgangspunt. Concreet willen wij in 2016 aan de slag met het 

stimuleren van ondernemend en marktgericht gedrag bij alle medewerkers van de bibliotheek. Dat 

doen we bottom up: tijdens het project gaan we concreet aan de slag met proeftuintjes. We gaan, 

vanuit een gedeelde visie op waar we voor staan, op zoek naar kansen in de markt en het 

ontwikkelen van producten en diensten die daarbij aansluiten. Liefst in samenwerking met een 

relevante partner. De proeftuintjes worden door een externe adviseur begeleid en geëvalueerd. 

Doelstelling van het project is, dat over een jaar het ondernemend en marktgericht gedrag bij onze 

medewerkers is vergroot. Dit uit zich in 2016 in de volgende resultaten: een gezamenlijke visie op 

ondernemerschap en marktgerichtheid, en hoe deze in het dagelijks werk tot uitdrukking komen; 

80% van de medewerkers vindt zichzelf ondernemender dan in 2015; minimaal 4 concrete 

activiteiten die vorm geven aan ondernemerschap, vanuit en door de medewerkers. 

 



21. bibliotheek West Achterhoek: Van meedoen naar excellentie in het sociale domein 

In een veranderende samenleving zoekt bibliotheek West Achterhoek naar een nieuwe invulling van 

haar rol. Onze opdrachtgevers hebben beleidsspeerpunten op het gebied van geletterdheid en 

maatschappelijke participatie geformuleerd. Ons doel is om onze dienstverlening in het sociale 

domein te verbreden en verdiepen, waardoor onze maatschappelijke meerwaarde voor iedereen 

zichtbaar is. We willen daarom nog meer samenwerken, intensiever programmeren ten behoeve van 

het sociaal domein en onze openingstijden verruimen. Een manier om dat te bereiken is door het 

inzetten van vrijwilligers. Hierdoor ontstaat voor onze betaalde medewerkers ruimte om al hun 

huidige competenties in te zetten en nieuwe competenties te ontwikkelen. Medewerkers hebben 

reserve ten aanzien van de inzet van vrijwilligers. Daarom willen we in de komende periode zoeken 

naar de beste manier om vrijwilligers in te zetten en te begeleiden binnen onze bibliotheek. In 2016 

willen wij concreet aan de slag met het opstellen en faciliteren van persoonlijke ontwikkelplannen. 

Ook willen we zoeken naar goede manieren om de begeleiding aan vrijwilligers zo vorm te geven. 

Organisatie, leidinggevenden, betaalde medewerkers en vrijwilligers worden hierbij door een externe 

adviseur ondersteund. Doelstelling van het project is, dat de kwaliteiten van medewerkers en 

vrijwilligers worden benut/ vergroot en dat zij plezierig en succesvol samenwerken om de 

maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek te vergroten en zichtbaar te maken. Dit uit zich in 

2016 in de volgende resultaten: 50% van de betaalde medewerkers in de front office hebben een 

persoonlijk ontwikkelplan voor hun bijdrage aan dienstverlening in het sociale domein; 75 % van de 

betaalde medewerkers in de front office is tevreden over de samenwerking met vrijwilligers; 75 % 

van de vrijwilligers is tevreden over de samenwerking met betaalde medewerkers in de front office; 

minimaal 3 leeractiviteiten op de werkvloer die de samenwerking tussen betaalde en vrijwillige 

medewerkers bevorderen. 

22. Bibliotheek Helmond-Peel: Resultaatgericht werken aan competentieontwikkeling 

In een veranderende samenleving zoekt de bibliotheek naar een nieuwe invulling van haar rol. Door 

ontlezing en digitalisering loopt het aantal leden en uitleningen terug. We zoeken dus naar andere 

manieren om onze maatschappelijke rol vorm te geven.  Onze opdrachtgevers (gemeenten) stallen 

andere voorwaarden aan het inzichtelijk maken van de resultaten die wij met gemeenschapsgeld 

realiseren. Deze nieuwe situatie vraagt om meer resultaatgerichtheid van onze organisatie, om 

andere competenties en ook een andere betrokkenheid, van onze medewerkers.  

Samen met onze medewerkers willen we een organisatie realiseren waarin aandacht is voor 

structurele ontwikkeling van de competentie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat  medewerkers 

een grotere betrokkenheid ervaren bij onze doelstellingen. In 2016 willen wij aan de slag met onze 

nieuwe gesprekscyclus. Deze ondersteunt zowel resultaatgericht werken als 

competentieontwikkeling. Het is wenselijk dat leidinggevenden en medewerkers worden 

ondersteund bij gespreksvoorbereiding, -voering en het proactief uitvoeren van de afspraken die uit 

de gesprekken voortvloeien. Het gaat daarbij om: het in de vingers krijgen van de betekenis van de 

competenties in onze set, het maken van een vertaling van de resultaten in de functieprofielen naar 

de eigen SMART bijdrage van de medewerker, ondersteuning van de nieuwe gesprekscyclus met 

benodigde formulieren en instructies per gesprek, het nemen van verantwoordelijkheid 

(eigenaarschap) voor de gemaakte afspraken over resultaten (en de competentieontwikkeling die 

daarvoor nodig is) en het vanzelfsprekend maken van feedforward.  



Doelstelling van het project is, dat competentieontwikkeling en resultaatgericht werken door de 

organisatie worden gefaciliteerd, dat feedforward vanzelfsprekend onderdeel is van het werk en dat 

medewerkers zich, nog meer dan nu, verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en de 

doelstellingen van de bibliotheek. 

     23. Bibliotheek Veluwezoom: Balans vrijwilligers en betaalde medewerkers 

Als moderne, professionele bibliotheek heeft de Bibliotheek Veluwezoom enerzijds behoefte aan 

vrijwilligers in operationele en traditionele taken. Anderzijds wordt de verbinding met de 

maatschappelijke omgeving en lokale samenwerkingspartners steeds belangrijker. In de komende 

jaren zal er steeds minder energie gaan naar de distributiefunctie en is er meer aandacht nodig voor 

de lokale maatschappelijke agenda’s en de netwerkpartners. Bibliotheek Veluwezoom werkt met 

zo'n 75 vrijwilligers en wil een nieuw vrijwilligersbeleid opstellen. De rol van vrijwilligers wordt 

breder, zij raken steeds meer verbonden met de bibliotheek en worden ook steeds meer inhoudelijk 

ingezet. Dit leidt tot spanning en onduidelijkheid bij betaalde krachten over hun werkgelegenheid en 

inzetbaarheid op langere termijn. Ook wordt het begeleiden van vrijwilligers meer en meer 

onderdeel van het takenpakket van bibliotheekmedewerkers. Betaalde medewerkers en 

leidinggevenden zijn dus toe aan een herdefiniëring van het fenomeen  vrijwilliger. Hiertoe worden 

binnen dit project de volgende stappen doorlopen. Er wordt door middel van een digitale enquête 

onderzoek gedaan naar de opvattingen en beleving van zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. 

Vervolgens worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarbinnen de betaalde medewerkers en 

leidinggevenden op een laagdrempelige manier uitgedaagd worden om na te denken over het 

vrijwilligersbeleid in relatie tot hun eigen werkzaamheden. Dit draagt er toe bij dat er een duidelijker 

beeld ontstaat bij de betaalde medewerkers over het werken met vrijwilligers. Op basis van de 

uitkomsten van de enquête en de hierboven genoemde bijeenkomsten werkt het MT haar doelen 

met betrekking tot het vrijwilligersbeleid verder uit en worden er aanbevelingen gedaan met 

betrekking tot verbeterpunten evenals een voorstel over hoe er in de praktijk binnen de teams aan 

het vrijwilligersbeleid kan worden gewerkt. Dit alles in relatie tot en gekoppeld aan het duurzame 

personeelsbeleid voor de betaalde medewerkers. 

24. Bibliotheek Noordwest Veluwe: volop in beweging 

In een veranderende samenleving zoekt de bibliotheek naar een nieuwe invulling van haar rol. Door 

ontlezing en digitalisering loopt het aantal leden en uitleningen terug. We zoeken dus naar andere 

manieren om onze maatschappelijke rol vorm te geven.  Onze opdrachtgevers (gemeenten) stallen 

andere voorwaarden aan het inzichtelijk maken van de resultaten die wij met gemeenschapsgeld 

realiseren. Deze nieuwe situatie vraagt om meer resultaatgerichtheid van onze organisatie, om 

andere competenties en ook een andere betrokkenheid, van onze medewerkers.  

Samen met onze medewerkers willen we een organisatie realiseren waarin aandacht is voor 

structurele ontwikkeling van competenties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat  medewerkers 

een grotere betrokkenheid ervaren bij onze doelstellingen. In 2016 willen wij aan de slag met onze 

nieuwe gesprekscyclus. Deze ondersteunt zowel resultaatgericht werken als 

competentieontwikkeling. Het is wenselijk dat leidinggevenden en medewerkers worden 

ondersteund bij gespreksvoorbereiding, -voering en het proactief uitvoeren van de afspraken die uit 

de gesprekken voortvloeien. Het gaat daarbij om: het in de vingers krijgen van de betekenis van de 

competenties in onze set, het maken van een vertaling van de resultaten in de functieprofielen naar 



de eigen SMART bijdrage van de medewerker, ondersteuning van de nieuwe gesprekscyclus met 

benodigde formulieren en instructies per gesprek en et nemen van verantwoordelijkheid 

(eigenaarschap) voor de gemaakte afspraken over resultaten (en de competentieontwikkeling die 

daarvoor nodig is). Daarnaast willen we opleidingsbeleid opstellen dat leren van en met elkaar 

ondersteunt. Doelstelling van het project is, dat competentieontwikkeling en resultaatgericht werken 

door de organisatie worden gefaciliteerd, dat bewust leren op de werkvloer vanzelfsprekend is en 

dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en de doelstellingen van 

de bibliotheek. 

25. Stichting Biblionet Groningen: verbetering organisatie van het werk 

Biblionet Groningen is het netwerk van fysieke en virtuele bibliotheken in de provincie Groningen.  

De afgelopen jaren zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd door de subsidieverstrekkers van 

bibliotheekorganisaties. Medewerkers ervaren een toenemende lastendruk doordat ze hetzelfde 

werk moeten doen in minder tijd. Door de reorganisatie zijn er minder mensen beschikbaar maar is 

het werk niet minder geworden. Er is tot dusver niet veel gedaan om het werk anders te organiseren.  

Dit heeft negatieve gevolgen voor de werkomgeving en kan resulteren in uitval van medewerkers. De 

lastendruk komt ook voort uit het gegeven dat de werkzaamheden niet goed georganiseerd zijn. Het 

is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.  

Het ontbreekt verder aan inzicht in de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers en 

de wijze waarop deze kunnen worden ingebed. Daarom ziet de directie in dat er een vorm van zorg 

door de werkgever moet worden geboden. Het ontbreekt echter aan een duidelijk kader waarbinnen 

deze activiteiten worden verricht. 

Er is reeds een globale knelpuntenanalyse gemaakt. Door middel van de maatregelen die in het 

project worden ontworpen en geïmplementeerd worden medewerkers in staat gesteld gezamenlijk 

in de praktijk oplossingen voor deze knelpunten te bedenken. 

Doel is om betrokkenheid bij de organisatie te stimuleren en medewerkers voor langere tijd te 

kunnen binden (duurzame inzetbaarheid).  

Concreet moet het traject een advies opleveren met een implementatie-plan en een verslag van de 

implementatie. Hierin wordt een grote inbreng verwacht van het personeel. De adviseur begeleidt 

hen hierin en zorgt voor blijvende betrokkenheid van de medewerkers. Bij de implementatie zijn de 

medewerkers actief betrokken en de implementatie richt zich op het bevorderen van de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers. 

26. Stichting Biblionet Groningen: verbeteringen in de duurzame inzetbaarheid 

Biblionet Groningen is het netwerk van fysieke en virtuele bibliotheken in de provincie Groningen.  

De afgelopen jaren zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd door de subsidieverstrekkers van 

bibliotheekorganisaties. Medewerkers ervaren een toenemende lastendruk doordat ze hetzelfde 

werk moeten doen in minder tijd. Door de reorganisatie zijn er minder mensen beschikbaar maar is 

het werk niet minder geworden. Er is tot dusver niet veel gedaan om het werk anders te organiseren.  



27.  Wychen: Senang in de Bibliotheek van 100 Talenten 

In 2015 is de Bibliotheek Wijchen naar nieuwe ruimte bij het sociaal cultureel centrum verhuisd. 

Tegelijk is het nieuwe concept  De Bibliotheek van 100 Talenten  neergezet die een andere, meer 

pro-actieve manier van werken vraagt van alle medewerkers. 

Van alleen media beschikbaar stellen en uitlenen, zijn we nu een Bibliotheek van  brengen en 

halen . 

Vanuit onze bedoeling om de leefwereld van alle Wijchenaren te vergroten en te verrijken met onze 

dienstverlening richten we ons op Inspireren, Creëren en Participeren. Dat doen we door het werken 

vanuit het idee dat iedereen de wereld op zijn eigen manier verkent en vormgeeft en daarbij zijn 

eigen talenten inzet, ook voor anderen. We willen een bibliotheek zijn waar medewerkers en klanten 

komen  brengen en halen . Van taal naar verhaal, van informatie naar kennis en van ontmoeting 

naar verbinding. 

Digitalisering, vergrijzing en communityvorming zijn maatschappelijke thema’s die ook binnen onze 

organisatie doorwerken. We willen daarbij duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers bereiken 

en daarom moeten we in beweging komen. De cultuur is nu nog te veel gericht op afwachten en/of 

 halen. We willen met plezier bij elkaar gaan brengen en halen. Dat doen we door de talenten en 

rollen van alle medewerkers in kaart te brengen, kennis en ervaring onderling te laten delen in 

maatjesteams en door coaching on the job. We gaan daarbij uit van maatwerk en een actieve 

deelname van de medewerkers met het uitgangspunt  voeden in plaats van vullen . De organisatie 

van het werk wordt daarmee ook ontwikkeld. 

Als je optimaal gebruik maakt van je talenten, voel je je doorgaans gelukkig, werk je met plezier en 

krijg je energie. We willen de talenten inzetten zodat medewerkers gemotiveerd en daardoor met 

meer rendement en succes werken. 

 De bevindingen uit het project en de bereikte ontwikkeling delen we in onze branche. 

28. Oosterhout: duurzaam inzetbare informatiemedewerker 

Theek 5 maakt in 2016 nadrukkelijk de beweging om een actieve professionele partner te zijn in het 

lokale netwerk. De organisatie heeft in 2015 drie inhoudelijke programmalijnen geformuleerd die 

vragen om een verdiepingsslag op het gebied van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. 

Een belangrijke nieuwe functie binnen de organisatie is de rol van de informatiemedewerker.  

Om de nieuwe programmalijnen succesvol te kunnen uitvoeren, wordt van de medewerkers een 

andere rol en een andere manier van werken gevraagd. Het is in deze noodzakelijk dat de 

informatiemedewerkers zich (verder) ontwikkelen om zo hun duurzame inzetbaarheid en hun 

werkplezier te vergroten. Het is van belang dat de informatiemedewerkers en hun leidinggevenden 

gezamenlijk bespreken hoe de nieuwe rol en de nieuwe kerncompetenties in de praktijk worden 

opgepakt. Daarnaast wil het management de medewerkers stimuleren zelf de regie te voeren over 

hun persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor is inzicht nodig in de eigen rol, talenten en leerbehoefte, 

maar ook in de vraag in hoeverre de eigen ontwikkelwensen passen binnen het toekomstbeeld van 

de organisatie. Het project is fasegewijs opgebouwd. Allereerst wordt in gezamenlijkheid verkend 

hoe de nieuwe rol van de informatiemedewerker in de praktijk kan worden opgepakt, waarna de 



informatiemedewerkers actief gaan nadenken over hun eigen rol en ontwikkeling daarin voor de 

toekomst. Hiertoe wordt een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze 

onderzoeken wordt vastgesteld wat de randvoorwaarden zijn om de ontwikkeling van de organisatie 

naar een brede bibliotheek te kunnen realiseren en hoe medewerkers hierin gefaciliteerd zullen 

worden. Tot slot wordt er een persoonlijk actieplan voor elke medewerker opgesteld. 

29. St. Regiobibliotheek Z-O-U-T: de duurzaam inzetbare medewerker 

Regiobibliotheek ZOUT laat zien de actieve professionele partner te zijn in het lokale netwerk. Zij 

heeft de wens een open multifunctionele ontmoetingsplaats te zijn met lokale 

informatieknooppunten waar regelmatig uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd. 

Daarnaast wil zij educatiepartner zijn op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid voor 

zowel individuen als het onderwijs. Om deze transitie tot een brede bibliotheek verder te 

ontwikkelen, is behoefte aan een verdiepingsslag op het gebied van inzetbaarheid. Van belang 

daarbij is dat medewerkers en management samen optrekken en met elkaar verkennen en 

definiëren wat dit ideale beeld is en wat dit betekent voor de rol en competenties van zowel 

bibliotheekmedewerkers als leidinggevenden. Naast het inzicht dat nodig is over het profiel van de 

moderne bibliotheekmedewerker, wil het management de medewerkers stimuleren om zelf de regie 

te voeren over hun persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor is inzicht nodig in de eigen rol, talenten en 

leerbehoefte, maar ook in de vraag in hoeverre de eigen ontwikkelwensen passen in het 

toekomstbeeld van de organisatie. Het project is fasegewijs opgebouwd. Allereerst wordt het nieuwe 

functieprofiel van de moderne bibliotheekmedewerker verder uitgetekend, waarna medewerkers 

actief gaan nadenken over hun eigen rol en ontwikkeling daarin voor de toekomst. Hiertoe wordt een 

tweetal onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt 

vastgesteld wat de randvoorwaarden zijn om de ontwikkeling van de organisatie naar een brede 

bibliotheek te kunnen realiseren en hoe medewerkers hierin gefaciliteerd zullen worden. Tot slot 

wordt er een persoonlijk actieplan voor elke medewerker opgesteld. 

30. Bibliotheek Katwijk: motivatie en persoonlijk leiderschap 

In 2015 heeft Bibliotheek Katwijk daarom met behulp van een ESF-subsidie een impuls gegeven aan 

vernieuwing door o.a. de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, met name in de frontoffice. 

Dit traject heeft geleid tot een vruchtbare, gezamenlijke dialoog over de toekomst van de bibliotheek 

en de rol van de duurzaam inzetbare medewerker. In 2016 wil Bibliotheek Katwijk middels een 

implementatietraject een vervolg en verdieping geven aan het traject van 2015. Bibliotheek Katwijk 

wil de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers in het vernieuwingsproces van de bibliotheek 

versterken. We noemen dit het persoonlijk leiderschap. Bij dit traject worden ook mensen uit de 

backoffice en de interne dienst betrokken. Uit het traject dat in 2015 is uitgevoerd  rondom de 

bibliotheek nieuwe stijl, de nieuwe werkwijzen en de nieuwe rol van de duurzaam inzetbare 

medewerker, is gebleken dat met name de mindset van de medewerkers en de benodigde motivatie 

voor de nieuwe rol nadere aandacht vragen. Aspecten als gedeelde doelen, eigenaarschap en 

persoonlijk leiderschap worden namelijk sterk beïnvloed door motivatie. Binnen het nieuwe traject 

wil Bibliotheek Katwijk dan ook een focus leggen op de motivatie en het persoonlijk leiderschap van 

de medewerkers. Als werkwijze wordt er gebruik gemaakt van een plenaire bijeenkomst en drie 

werkgroepsessies, waarin opdrachten rondom deelaspecten worden verkend en uitgewerkt. 

Positiviteit is een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze, waarbij aandacht bestaat voor de juiste 



dosering van de fysieke en mentale energie. Mogelijke thema’s voor de plenaire bijeenkomst en de 

werkgroepen zijn: inspiratie, energiemanagement, persoonlijke toegevoegde waarde, positief 

denken, ontdekken, de eigen identiteit, groei en loslaten. De in de sessies te behandelen thema’s 

worden in nader overleg met het management van de bibliotheek geselecteerd. 

31. Bibliotheek De Kempen: Verbetering cultuur Bibliotheek De Kempen 

Cultuurverandering: ondernemerschap bij Bibliotheek De Kempen 

De bibliotheekorganisatie staat onder druk. Bibliotheken zoeken naar nieuwe bestaansgronden en 

nieuwe mogelijkheden om de ambities die zij hebben te realiseren. Bibliotheek de Kempen heeft als 

kernfunctie benoemd dat zij: participatie mogelijk wil maken door mensen te ondersteunen en 

stimuleren rond leren, lezen en informeren. Zij wil evolueren tot een programmerende organisatie 

rondom deze thema’s en in dat kader verbinding zoeken met bedrijven en instellingen in de regio. Zij 

wil zich in deze thematiek als een onmisbare entiteit ontplooien.  

Om dit te realiseren, is het noodzakelijk dat alle medewerkers de juiste kansen leren zien en daarop 

leren acteren. Zij vormen immers de antenne voor de lokale en regionale ontwikkelingen en zijn de 

spil in de noodzakelijke verbindingen die moeten worden gelegd. Bibliotheek De Kempen wil een 

cultuur ontwikkelen in de organisatie waarin de medewerkers zich voortdurend kunnen ontwikkelen 

gericht op deze competentie en op deze manier investeren in de (blijvende) inzetbaarheid van haar 

medewerkers.  

Doelstellingen  

- Een proces in gang zetten om de competentie  Ondernemerschap  in alle geledingen van de 

organisatie te ontwikkelen.  

- Het proces borgen in de organisatie, zodat het zelfstandig en binnen de organisatiestructuren kan 

worden voortgezet.  

Traject 

Om dit te realiseren wordt een ontwikkeltraject op gang gebracht en geborgd in de organisatie. Het 

traject omvat een inventarisatie, scholing, coaching en evaluatie. Het is een (verander)proces dat de 

gehele organisatie betreft, met als uiteindelijk doel het zelfstandig voortzetten binnen de 

organisatiestructuren. 

32. Almere: Community-based werken en leren 

In 2016 starten het management en de medewerkers van de Nieuwe Bibliotheek Almere met 

community-based werken en leren: slimmer samenwerken, optimaal kennis delen en elkaar 

inspireren. Stap voor stap wordt een traject afgelegd waarbij medewerkers zich ontwikkelen en 

waarbij aangesloten wordt bij de actuele situatie in de organisatie. Na iedere stap vindt reflectie 

plaats (leren) en wordt steeds bekeken wat, gebruikmakend van de opgedane kennis, de volgende 

mijlpaal in het traject zou moeten zijn. Samen met het management worden allereerst kennis en 

kwaliteiten in kaart gebracht, waarbij competenties die nodig zijn voor community-based werken 

centraal staan. Vervolgens wordt in een tweetal werkconferenties met het management gekeken 

welke methodes voor kennisdelen en samenwerkend leren het beste passen bij de Nieuwe 



Bibliotheek Almere. Hierna wordt de experimentfase opgestart. Tijdens deze fase wordt binnen de 

eigen organisatie geoefend met community-based leren. Er ontstaan interne communities die 

informatie delen en kennis creëren. Interne communities die goed lopen, zetten vervolgens de stap 

naar buiten en worden daarbij begeleid. Parallel aan het stapsgewijze traject worden er 

instrumenten ontwikkeld en/of geïmplementeerd om medewerkers, ook op de langere termijn, te 

begeleiden bij het vergroten van hun vaardigheden en hun duurzame inzetbaarheid. 

  


