
 

 
Adviseur Werkgeverszaken 
 
Wil jij een proactieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van onze cao? Adviseer 
jij onze leden bij de implementatie hiervan? De Vereniging van Openbare Bibliotheken 
(VOB) is volop in ontwikkeling en zoekt versterking voor het ervaren team 
Werkgeverszaken. Het verenigingsbureau is gevestigd in het centrum van Utrecht.  
 
Bibliotheken zijn plekken waar mensen groeien, leren, oefenen of tot rust komen. De 
openbare bibliotheek is er voor en door iedereen, heeft oog voor gelijke kansen en neemt 
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het is de meest bezochte sociaal-
culturele voorziening van Nederland: 4 miljoen mensen zijn lid, voor corona werd de 
bibliotheek meer dan 60 miljoen keer bezocht en werden er ruim 220.000 educatieve, 
culturele en informatieve activiteiten georganiseerd. Er werken 7.000 mensen in onze 
branche, ondersteund door 23.000 vrijwilligers. 
 
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de werkgevers- en brancheorganisatie 
voor alle organisaties die tezamen de branche van het openbaar bibliotheekwerk vormen: 
bibliotheken in allerlei soorten en maten, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en 
landelijke organisaties die bibliotheekorganisaties ondersteunen.  
 
Het vormgeven van goed werkgeverschap, belangenbehartiging, het organiseren van 
kennisuitwisseling en het stimuleren van actieve betrokkenheid van de leden zijn 
speerpunten van de vereniging. Het bureau vervult een voortrekkersrol bij het realiseren van 
deze speerpunten. Op het verenigingsbureau zijn een tiental professionals werkzaam. Het 
initieert, coördineert en voert uit. We helpen bibliotheken om hun maatschappelijke 
uitdagingen zo goed mogelijk in te vullen. 
 
Binnen het team werkgeverszaken gaat een collega met pensioen en zoeken we 
tegelijkertijd versterking. Wil jij met enthousiasme bijdragen aan de ambities en doelen van 
de bibliotheekbranche? Graag komen we in contact met gemotiveerde kandidaten voor de 
functie van adviseur werkgeverszaken. 
 
Jouw functie 
Je maakt deel uit van een team van drie personen dat onze leden ondersteunt bij het 
vormgeven van goed werkgeverschap. Ruime kennis en ervaring is al aanwezig waardoor dit 
een prima start biedt voor iemand die dienstverlenend en gedreven is en nog het nodige wil 
leren. Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• vanuit de helpdesk eerstelijns support geven aan onze leden omtrent cao 
gerelateerde vragen. Het is de beste plek om veel over de inhoud en de praktijk te 
leren; 

• het ontwikkelen van onze helpdesk tot een gewaardeerd en inzichtelijk instrument; 

• het initiëren en bevorderen van kennisdeling; 

• het ondersteunen van onze ervaren adviseurs werkgeverszaken bij tal van zaken ter 
voorbereiding van cao-onderhandelingen en uitvoering van cao-afspraken en hr-
projecten; 

• participeren in lopende en nieuwe projecten;  

• samen met jouw collega’s nieuwe projecten initiëren ter versterking van onze 
branche; 

• samenwerken binnen ons netwerk. 
 

De functie kan in 4 of 5 dagen worden ingevuld.  
 
 



 

De VOB vraagt: 

• Je staat nu voor een tweede of volgende stap in jouw loopbaan; 

• Je hebt een relevante Bachelor of Master behaald en een bovengemiddelde 
interesse in arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en/of human resource 
management; 

• Je wilt meer leren over de totstandkoming en implementatie van cao’s en 
aanverwante werkgeverzaken; 

• Een analytische kijk op zaken combineer je met een dienstverlenende instelling; 

• Projectmatig werken ligt je goed; 

• Je begint graag aan een functie waarvan het takenpakket nog niet geheel vastligt en 
waarin ruimte is voor een eigen inbreng; 

• Je werkt graag samen en neemt initiatief; 

• Je bent contactueel en communicatief vaardig. 
 
Waarom werken bij de VOB? 

• Onze organisatie is compact en jouw functie is hierdoor breed. Je krijgt te maken met 
alle aspecten van werkgeverszaken voor onze leden;  

• Je werkt nauw samen met ervaren collega’s waarvan je veel kunt leren en die open 
staan voor jouw inbreng; 

• Je vervult een ondersteunende rol aan het gehele proces van cao-onderhandeling en 
-implementatie. In projecten en de dagelijkse advisering van onze leden vervul je een 
initiërende rol; 

• De complexiteit van onze branche en de grote verschillen in de organisaties en 
functies van onze leden maken jouw rol extra uitdagend en jouw werk zeer 
afwisselend;  

• Onze branche is volop in ontwikkeling. De VOB vervult een proactieve rol hierin. 

• We zijn een betrokken, collegiaal en professioneel team en we werken vanuit een 
prachtige locatie in hartje centrum Utrecht;  

• We hechten waarde aan meer diversiteit en inclusie in ons team. Verschillen zien wij 
als waardevol; 

• De functie kan in 4 of 5 dagen worden ingevuld. We werken hybride met de dinsdag 
en donderdag als kantoordag. Op alle andere dagen ben je uiteraard ook welkom! 

• We investeren graag in jouw persoonlijke ontwikkeling; 

• We bieden je een goed salaris tussen € 3.589,- en € 4.736,- bruto per maand op 
basis van een 36-urige werkweek (conform schaal 10 cao Openbare Bibliotheken).  

 
Interesse? 
Solliciteer direct via deze link! Heb je nog vragen? Willem Olthof van MOResult begeleidt de 
VOB exclusief bij de invulling van deze vacature. Hij is bereikbaar via 06 11 536 546 of 
w.olthof@moresult.nl 
 
 
  

https://debibliotheken.tool2match.nl/jobsite/8/apply?utm_source=MOResult&lang=nl
mailto:w.olthof@moresult.nl

