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BibliotheekWerk: voor een branche in beweging

Geachte <naam>,
De openbare bibliotheken vormen een branche in beweging. Veel ontwikkelingen komen gelijktijdig op u af:
bezuinigingen, reorganisaties, de noodzaak om te innoveren en in te spelen op nieuwe producten en technieken.
Dat raakt iedereen die in de branche werkt én heeft gevolgen voor het personeelsbeleid en de
arbeidsverhoudingen. Om bibliotheken te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, is de Stichting
BibliotheekWerk opgericht door de sociale partners in de branche: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB),
Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak.
Wie of wat is BibliotheekWerk?
BibliotheekWerk is op initiatief van bovengenoemde partijen opgericht in juli 2013 en is het arbeidsmarktfonds
voor de openbare bibliotheken. Daarin werken de werkgevers- en werknemersorganisaties samen. Het
belangrijkste doel van deze partijen is dat de arbeidsmarkt goed functioneert. Daartoe stimuleren zij, via
BibliotheekWerk, initiatieven en voeren zij activiteiten uit, zoveel mogelijk samen met de branche. Zo wil
BibliotheekWerk bijdragen aan een toekomstbestendige branche met moderne arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen.
Wat kan BibliotheekWerk voor u betekenen?
Met BibliotheekWerk krijgen werkgevers en werknemers:
•

toegang tot subsidies
BibliotheekWerk heeft in 2013 met succes aanspraak gemaakt op een Europese subsidie voor sociale
innovatie en duurzame inzetbaarheid. Deze subsidie kan alleen door een arbeidsmarktfonds als
BibliotheekWerk aangevraagd worden. BibliotheekWerk zal (Europese) subsidie voor de branche blijven
aanvragen dan wel bibliotheken er op wijzen om zelf rechtstreeks gebruik te maken van andere
subsidiemogelijkheden.

•

inzicht in arbeidsmarktvraagstukken
Met deze Europese subsidie is onder meer eind 2013 een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd die
aanknopingspunten biedt voor landelijke beleidsmaatregelen, maar ook voor het eigen strategisch
personeelsbeleid van uw eigen bibliotheek.

•

inzicht in effectieve aanpakken van andere bibliotheken
Elke bibliotheek zoekt antwoorden op de actuele ontwikkelingen. BibliotheekWerk verzamelt effectieve
aanpakken en deelt ze met de branche. Zo hoeft u niet het wiel opnieuw uit te vinden en kunt u
gebruikmaken van beproefde expertise.

•

praktische instrumenten
Dit jaar is BibliotheekWerk onder meer begonnen met de Denktank ‘De branche in beweging: in dialoog naar
ondernemerschap’. Deze denktank, samengesteld uit professionals uit de branche, gaat op zoek naar
antwoorden op vragen als:

- hoe stimuleer je ondernemerschap en ontwikkeling bij bibliotheekmedewerkers?
- hoe kun je de dialoog hierover tussen medewerker en leidinggevende versterken?
De denktank ontwikkelt concrete handvatten. Die worden in de praktijk getest en vervolgens in de branche
verspreid.
Voor 2014 staan nieuwe activiteiten op stapel. Bij de keuze voor die activiteiten baseert het bestuur van
BibliotheekWerk, dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde, zich op de inbreng en
wensen van de bibliotheken.
Financiering
In de algemene ledenvergadering van de VOB van 12 december 2013 is unaniem besloten dat de activiteiten
van BibliotheekWerk gefinancierd worden uit een algemene werkgeversheffing. Daarnaast probeert
BibliotheekWerk zoveel mogelijk subsidies en andere inkomsten te genereren.
De werkgeversheffing is in de Fondsencao Stichting BibliotheekWerk voor 2014 vastgesteld op 0,2 procent van
de bruto loonsom van 2013. De heffing en inning wordt uitgevoerd door AZL gelijktijdig met en volgens dezelfde
systematiek als de afdracht van de pensioenpremies. De premie voor de Stichting BibliotheekWerk wordt
opgenomen in de correctienota van POB, die deze maand (juni) wordt verstuurd.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Stichting BibliotheekWerk? Neem dan contact op met Dick Juffermans, secretaris van
BibliotheekWerk, 070 – 376 58 70, bibliotheekwerk@caop.nl.
Voor meer informatie over de werkgeversbijdrage zelf, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij AZL in
Heerlen.

Met vriendelijke groet,

Jan Gommer,
voorzitter Stichting BibliotheekWerk en directeur-bestuurder FlevoMeer Bibliotheek
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