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In dit jaaroverzicht BibliotheekWerk lees je welke activiteiten er plaatsvonden in 2020.  
De activiteiten vallen onder twee verschillende programmalijnen. Daarnaast voerde BibliotheekWerk 
ook nog een aantal andere activiteiten uit. Met deze activiteiten wil BibliotheekWerk bijdragen aan 
een beter werkende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken.

Strategisch personeelsbeleid
Werkdruk en veranderende werkzaamheden binnen 
bibliotheken zijn in 2020 voor BibliotheekWerk aanleiding 
hen te ondersteunen bij strategisch personeelsbeleid 
(SPB). Ook besluit BibliotheekWerk om als vervolg op het 
onderzoek drie landelijke e-conferenties te organiseren 
in 2021. Tijdens deze e-conferenties kunnen directeuren, 
HR-adviseurs en MR-leden kennis over strategisch 
personeelsbeleid en verschillende thema’s delen, zoals 
de opleiding van personeel en de werving en behoud 
van personeel. Het doel is bibliotheken te informeren en 
inspireren om hun strategisch personeelsbeleid verder te 
ontwikkelen.

Ontwikkelcheque 
Om bibliotheekmedewerkers op weg helpen met hun 
persoonlijke ontwikkeling introduceerde BibliotheekWerk 
in 2017 de ontwikkelcheque. Omdat de regeling zo 
succesvol is, kunnen bibliotheekmedewerkers ook 
in 2020 de ontwikkelcheque aanvragen. Het bedrag 
van de cheque kunnen ze besteden aan gesprekken 
met een gecertificeerde coach. Bijvoorbeeld over hoe 
medewerkers de toekomst voor zich zien en wat ze nodig 
zouden hebben voor een volgende carrièrestap: denk aan 
loopbaanplanning en scholing, maar ook werkplezier en 
de balans tussen werk en privé. 
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https://www.bibliotheekwerk.nl/ontwikkelen-en-professionaliseren/strategisch-personeelsbeleid/
https://www.bibliotheekwerk.nl/project/vraag-een-cheque-aan-voor-jouw-persoonlijke-ontwikkeling/


Corona-observatiemonitor
Welke invloed heeft de coronacrisis op werken bij de bibliotheek? 
Om een beter beeld te krijgen van effecten van de maatregelen voert 
BibliotheekWerk de corona-observatiemonitor uit. Naast een stijgende 
werkdruk door extra taken laat de monitor zien dat bibliotheken sterk 
zijn in innoveren, met veel nieuwe initiatieven op digitaal vlak en 
vernieuwend activiteiten om de uitleenservice aan bezoekers door te 
laten gaan.

   Bekijk het onderzoek 

Aanvullende 
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*

Landelijke stuurgroep HRD
BibliotheekWerk neemt samen met de Koninklijke Bibliotheek, 
Vereniging van Openbare Bibliotheken en Stichting Samenwerkende 
Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland deel aan de 
landelijke regiegroep Human Resource Development (HRD).  
De ambitie van de HRD-groep is om een sectorale HR-aanpak te 
realiseren zodat bibliotheken tijdig en goed kunnen inspelen op 
arbeidsmarktontwikkelingen. BibliotheekWerk draagt in 2020 
financieel bij aan een onderzoek naar de vraag en aanbod van scholing 
bij openbare bibliotheken. Uit het onderzoek blijkt dat een grote 
meerderheid van de respondenten behoefte heeft aan een landelijke 
aanpak voor leren en ontwikkelen en dat de Bibliotheek Campus een 
toegevoegde waarde biedt voor bijscholing van bibliotheekmedewerkers.

   Ga naar de Bibliotheek Campus 
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*

Met de uitbreiding van de het aantal bestuursleden wil 
BibliotheekWerk nog meer de verbinding leggen werkvloer.  
Ook zet BibliotheekWerk in 2021 activiteiten rond strategisch 
personeelsbeleid en de ontwikkelcheque voort. Tot slot vindt  
een arbeidsmarktanalyse plaats.

Plannen voor  
de toekomst

>>

Op de hoogte blijven van de activiteiten? BibliotheekWerk is te vinden via de website, Twitter en LinkedIn. 
Ook zijn we regelmatig actief op Biebtobieb in het HR-netwerk. En meld je aan voor de digitale nieuwsbrief 
van BibliotheekWerk via de website. 

https://www.bibliotheekwerk.nl/invloed-corona-op-werken-bij-openbare-bibliotheken/
https://www.bibliotheekcampus.nl
https://www.biebtobieb.nl/do/login
https://www.bibliotheekwerk.nl

