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Nieuws Platform online bekijken 

Nieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

Platformactiviteiten 2021
Corona houdt (bijna) iedereen nog volop bezig en vrijwel alle bibliotheken zijn nog
steeds gesloten voor publiek. Echter achter de schermen gaat het werk volop door.  
Er zijn plannen voor de toekomst in de bibliotheeksector, zoals afgesproken in een
convenant. Achter de schermen wordt gewerkt aan de tekst van een nieuwe CAO en
een nieuw functiewaarderingsysteem en nog veel meer.  Er staat  de bibliotheken,
de medewerkers en dus ook de medezeggenschap de komende tijd heel wat te
wachten. Dus werk aan de winkel voor het Platform. In deze nieuwsbrief krijg je een
overzicht van de activiteiten van het Platform. 

Er is een Platformbijeenkomst op 11 februari! Daar vertellen we over alle activiteiten
van het platform. Daar kun je ook suggesties doen. 

Strategisch personeelsbeleid 20 april een Webinar
Uit onderzoek van Stichting BibliotheekWerk (SBW) blijkt dat bibliotheken meestal
wel over beleid en instrumenten voor strategisch personeelsbeleid beschikken maar
behoefte hebben aan ondersteuning. Hoe zetten we deze  instrumenten op een
effectieve manier in?  SBW geeft die steun en het Platform wil natuurlijk ook de
medezeggenschap hierin scholen en ondersteunen. Daarom dit Webinar. 
Naast theorie en praktijk krijg je tijdens deze bijeenkomst ook praktische handvatten
hoe CAO en WOR en andere wetten je ondersteunen om strategisch
personeelsbeleid te bespreken met de bestuurder. 
 

Meer info en inschrijven gratis Platformbijeenkomst 11 februari
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Functiewaardering 11 mei een Webinar
De CAO tekst is er nog niet en wanneer deze beschikbaar is, weten we niet. Wel
duidelijk is dat aan het onderdeel functiewaardering hard wordt gewerkt. HR-21 (het
nieuwe afgeleide waarderingssysteem van gemeentes) wordt uitgewerkt en in pilots
getest, P&O medewerkers en anderen krijgen scholing. De werkgeversorganisatie
VOB gaat uit van invoering per 1 juli. Dit kan grote gevolgen hebben voor
werknemers, daarom ook dit PlatformWebinar 
Wat kun je en weet je na het volgen van dit Webinar?

Hoe het tijdspad verloopt van de invoering van een nieuw
functiewaarderingssysteem in de bibliotheeksector;
Waar je wel en géén invloed op hebt;
Wijzigingen in functiebeschrijving roepen vaak emotionele reacties op. Het is
dan ook belangrijk daar aandacht voor te hebben;
Je kent je rol als OR/PVT bij het op orde hebben van een formatieplan en
formatiehuis in de eigen organisatie;
Je onderkent het belang van het op orde brengen/ houden van het functiehuis
in je eigen organisatie

Thuiswerken

De OR van bibliotheek Utrecht wil zich inzetten voor een dagvergoeding voor
thuiswerkers.  Denk daarbij aan de kosten van verwarming, koffie, internet.  Eind
2020 hebben de medewerkers van bibliotheek Utrecht een kleine vergoeding  (50
euro p.p. voor alle medewerkers) uit de fiscale ruimte gekregen. Nu probeert de OR
op structurele basis een bedrag voor elkaar te krijgen.

De vraag van de OR is als volgt: Zijn er al openbare bibliotheken in Nederland
die op structurele basis een vergoeding voor thuiswerkers hebben? En zo ja,

Meer info en inschrijven PlatformWebinar over strategisch
personeelsbeleid, 20 april

Meer info en inschrijven PlatformWebinar over nieuw
functiewaarderingssysteem en wat kunnen we verwachten, 11 mei

Subscribe Past Issues

https://platformbibliotheken.nl/events/eendaagse-platformbijeenkomst-20-april-2021/
https://platformbibliotheken.nl/events/platformwebinar-over-nieuw-functiewaarderingssysteem-en-wat-kunnen-we-verwachten-11-mei/
http://eepurl.com/dPfGdH
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=7ab27e7005c03c7e4d5622953&id=593aeda2d9
javascript:;


10-2-2021 Activiteiten Platform in 2021, ben jij er bij?

https://mailchi.mp/29aa83723577/nieuwsbrief-platform-bibliotheken-7348429?e=b6a4b871e0 3/4

hoe is dit geregeld?

Stuur je info naar de voorzitter van de OR. 

KGCA en Unger Nolet Advocaten  organiseren samen een interactieve online
themamiddag over het actuele thema: Thuiswerken. Niet alleen voor OR-en uit de
bibliotheeksector maar voor alle sectoren. 

Overzicht open inschrijvingen bij KGCA. Wil je meer informatie klik op
bovenstaande afbeelding. 

Meer info en inschrijven Online Themamiddag thuiswerken en rol OR

Contact met Annegret Sterken, platformsecretaris
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