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PROFIEL BESTUURSLID STICHTING BIBLIOTHEEKWERK 
 
 
Een bestuurslid van Stichting BibliotheekWerk 
- levert een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het arbeidsmarktfonds; 
- is goed op de hoogte van en aantoonbaar betrokken bij wat er in de branche Openbare Bibliotheken speelt 

en welke toekomstige ontwikkelingen relevant zijn voor de branche; 
- zet zijn of haar kennis actief in bij het tot stand komen van de doelstellingen, het beleid en de activiteiten van 

het arbeidsmarktfonds; 
- heeft bestuurlijk strategisch inzicht; 
- vertaalt evenwichtig de belangen van de voordragende organisatie naar die van Stichting BibliotheekWerk en 

neemt dit mee in de oordeel- en besluitvorming;  
- zorgt voor verbindingen tussen de eigen geleding en het arbeidsmarkfonds door: inhoudelijke inbreng, 

toegang en activering van het eigen netwerk; 
- bestuurt op ‘afstand’ door het beleid en de keuzes met betrekking tot de uitvoering op hoofdlijnen vast te 

stellen en de uitvoering aan het bureau te laten; 
- is bereid om zo nodig een specifieke taak of portefeuille op zich te nemen of in (begeleidings)commissie te 

participeren; 
- treedt op als ambassadeur van Stichting BibliotheekWerk door het uitdragen van de doelstellingen richting de 

branche openbare bibliotheken en relevante stakeholders; 
- organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte is voor het besturen van het fonds en 

daaruit voortvloeiende bestuurstaken. 
 

 
 
Specifiek voor de ontstane vacature(s)  

 
Vacature werkgeverszetel: 
- is verbonden aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en actief als directeur of HR-manager 

binnen de Openbare Bibliotheken of beleidsadviseur bij de VOB. 
- e/o heeft een link naar de cao-tafel Openbare Bibliotheken 
 
Vacature werknemerszetel: 
- is verbonden aan FNV of CNV Connectief en actief als bestuurder of beleidsmedewerker danwel kaderlid en 

werkzaam in de Openbare Bibliotheken. 
- e/o heeft een link naar de cao-tafel Openbare Bibliotheken. 
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ACHTERGRONDIFORMATIE  
 
 
Wat doet BibliotheekWerk? 
Medewerkers en werkgevers werken samen in het arbeidsmarktfonds BibliotheekWerk om een goed 
functionerende arbeidsmarkt in de openbare bibliotheken te stimuleren. De branche heeft te maken met 
ontwikkelingen die de arbeidsmarkt raken en beïnvloeden. Activiteiten van Stichting BibliotheekWerk zijn onder te 
verdelen in onderzoek en projecten. Met als doel bij te dragen aan het behoud, het bevorderen en het verbeteren 
van de werkgelegenheid in de openbare bibliotheken. Doelgroep is het personeel in dienst bij openbare 
bibliotheken. Sleutelposities zijn hr-medewerkers, leden van medezeggenschapsraden. 
 
Hoe werkt BibliotheekWerk? 
Stichting Bibliotheekwerk is een pragmatisch fonds, dat activiteiten wil ontplooien die er toe doen en aansluiten 
bij vragen die leven (op de werkvloer) binnen de bibliotheken. Daarom is er samenwerking met relevante 
stakeholders. Het volgen van arbeidsmarktontwikkelingen binnen de eigen en in aanpalende sectoren hoort 
daarbij. Evenals het duiden wat deze ontwikkelingen betekenen voor de openbare bibliotheken.  

Samenstelling bestuur 
Sociale partners van de Openbare Bibliotheken benoemen de bestuursleden van Stichting BibliotheekWerk. De 
samenstelling van het bestuur is als volgt:  

- Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB): drie bestuursleden; 
- FNV: twee bestuursleden; 
- CNV Connectief: één bestuurslid. 

 
Communicatie & activiteiten 
Activiteiten van Stichting BibliotheekWerk zijn te volgen via: 

- de website www.bibliotheekwerk.nl; 

- de linkedinpagina https://www.linkedin.com/company/bibliotheekwerk/; 

- twitter. 
 
 

https://www.bibliotheekwerk.nl/branche-in-beeld/
https://www.bibliotheekwerk.nl/branche-in-beweging/
http://www.bibliotheekwerk.nl/
https://www.linkedin.com/company/bibliotheekwerk/

