
 

 

 

 

35 jaar platformbibliotheken:  medezeggenschap in de geschiedenis en toekomst  

Op donderdagmiddag 22 november aanstaande vieren we het 35-jarig jubileum van het Platform van 

en voor Ondernemingsraden in Bibliotheken. Dit platform is toen opgericht door OR-leden om elkaar 

te ondersteunen met ervaringen en deskundigheid. En na 35 jaar bestaat het dus nog en functioneert 

het ook nog steeds. Dat  vieren we natuurlijk met elkaar!  Waar kan dit beter gevierd worden dan in 

een bibliotheek! We zijn van harte welkom in de bibliotheek van Hilversum. Een mooie bibliotheek  

dat ook nog eens goed bereikbaar  is.  

Met bevlogenheid, inzet van alle OR-en en PVT’s,  steungroepleden en natuurlijk Lieuwe de Vries als 

secretaris heeft het platform altijd bijgedragen aan een sterke medezeggenschap. Zoals gebruikelijk 

in het platform combineren we ook deze middag gezamenlijkheid, vrolijkheid en leerzaamheid. 

Programma:  

12.30 uur Ontvangst met koffie / thee 

13.00 uur Opening en welkomstwoord  

 door dagvoorzitter,  Annegret Sterken, huidig platformsecretaris. 

13.10 uur  Toespraak. Hoe medewerkers betrekken bij veranderingen 

door Els Brons directeur bibliotheek Hilversum.   

13.30 uur Forum:  Diepte- en hoogtepunten  van het platform bibliotheken tot nu toe; een 

geschiedenis van 35 jaar  

Leo Willemse oud OR van de OBA  en jarenlang steungroep-lid gaat oud 

steungroepleden bevragen naar hun ervaringen.  Hoe heeft het platform bijgedragen 

aan een sterke medezeggenschap over de jaren heen? 

14.15 uur Pauze 

14.45 uur Presentatie: Je moet wat willen om het voor elkaar te krijgen 

 door  Jos Debeij van stafafdeling bibliotheekstelsel KB.  

Na jaren van bezuinigingen en de zoektocht naar nieuwe invulling van het 

bibliotheekwerk,  is de openbare bibliotheek weer volop aan betekenis voor individu 

en samenleving aan het winnen. In een feestelijk betoog zal Jos Debeij laten zien hoe 

dat tot een revival van het bibliothecaris-vak moet gaan leiden en hoe krachtige 

medezeggenschap daar een stevige impuls aan kan geven. 

15.15 uur Dialoogtafels :  per trend/ontwikkeling-  gewenste toekomst schetsen en wat is de rol 

van de medezeggenschap daarin? 

Nu zijn jullie aan het woord. We gaan de groep verdelen over een aantal dialoogtafels. 

Daar bespreken jullie onderling wat volgens jullie de gewenste toekomst is. Welke rol 

zou volgens jullie de OR/PVT daarin kunnen of moeten hebben?  

16.00 uur Terugkoppeling van de dialoogtafels  

16.30 uur  Presentatie: leeft medezeggenschap bij Jong Bibliothecarissen?  

Door Sebas Cusack , OR-lid Hilversum en lid van platform Jong Bibliothecarissen.  Hoe 

denken Jong Bibliothecarissen over de toekomst en hoort daar medezeggenschap bij?  

16.45 uur Afronding met een  knipoog  

17.00 Borrel : we heffen het glas ! 

Voor degene die willen gaan we om 18.00 samen dineren.   


