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Programma

Maandagochtend

Maandagmiddag

Maandagavond

Dinsdagochtend

Dinsdagmiddag

Een mondige werknemer 

kent zijn rechten

Interessante ontwikkelingen 

en leuke initiatieven

De staat van de medezeggenschap

Workshops

Workshops

Vrijwilligers in de bibliotheek
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Workshops

Maandagavond:

• Werkdruk

• Overlast en veiligheid

Dinsdagochtend:

• Ontslag bij slecht functioneren

• Zelfsturen en zelforganiseren
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Moderne werknemer?

Wie van ons ‘werkt buiten werktijd’:

•Op facebook voor je werk?

•Op je eigen facebook account over je werk?

•Op internet voor je rooster, inval of vakantie?



5



Onzekerheid

• Over je contract en inkomen

• Over je werktijden

• Over je vak (functie)

• Over je ‘competenties’

• Over je beoordeling
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Individualisering

Je wordt zelf verantwoordelijk voor

• Inzetbaarheid

• Opleiding

• Gezondheid (“verzuim is een keuze. . . .”)

Groeiende onderlinge concurrentie:

• Beoordeling

• Niet altijd beschikbaar willen zijn (je collega’s wel)

• De beste zijn (i.p.v. samenwerken)
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“Jouw probleem”

• Als je niet in je vrije tijd een cursus wil volgen

• Als het ziekteverzuim hoog is dan krijg je een cursus 

ziekteverzuim (i.p.v. de werkdruk te verminderen)

• Als ‘het team’ je kwijt wil: “jij past niet in het team”

• Bij competenties: “sorry maar jij hebt de competentie die 

nodig is niet”.
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Is taal neutraal?

1. Je competenties zien en waarderen is toch mooi?

2. Samen je werktijden bepalen is toch heerlijk?

3. Werken op het moment dat jou uitkomt, wie wil dat niet?

4. Thuis werken is toch fijn?

5. Je kennis en vaardigheden vergroten (‘een leven lang 

leren’) is een mooie uitdaging.
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Niet in een context van 

grote machtsverschillen!

1. Maar welke competenties je moet hebben bepaalt de 

werkgever (en blijft vaak heel onduidelijk)

2. Maar het team is te klein en er moet wel op zaterdag 

gewerkt worden

3. Maar de werkgever bepaalt wèl dat je facebook en 

internet bij houdt en de mail snel beantwoordt

4. Maar die stress (de kinderen, de was, het eten, . . .)

5. Maar de werkgever bepaalt wèl wat je moet leren.
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Tot besluit

Werk en privé zijn steeds moeilijker te scheiden.

De invloed van je werk op je privé is enorm gegroeid.

Ook als je parttime werkt 

(maar je verdient wel iets minder . . . . .)
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