
 

1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA VAN DE 

PLATFORMSTUDIEDAGEN 2021 

 
In verbinding met elkaar  

en ontwikkelingen in en rond de bibliotheeksector  

Voor 

 Medezeggenschapsleden  

 uit de Bibliotheek/cultuurwereld 

DATA 

 19 en 20 oktober   

LOCATIE 

 
  

  Nunspeet 

CURSUSLEIDING 

 
Annegret Sterken 

en Lieuwe de Vries 
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Informatie over de cursusdagen 

Data Dinsdag 19 oktober en woensdag 20 oktober 2021 

Aantal dagen 2-daagse cursus 

Voorbereidende 

opdracht 

Op de eerste dag van de platformdagen hebben we twee gastsprekers. Zij 

zullen vertellen over zeer relevante ontwikkelingen, afspraken in de 

bibliotheeksector. Voor velen van jullie zullen de rapporten/notities helemaal 

nieuw zijn.  Om je voor te bereiden kun je al deze rapporten lezen en een 

verwerkingsopdracht maken.  Als er door het lezen van deze documenten 

vragen opkomen, neem deze dan ook mee naar de cursus. Dan kunnen deze 

beantwoord worden.   

Zie bijlage voor de opdracht!  

Cursusleiding Annegret Sterken,  KGCA                          Lieuwe de Vries,     KGCA 

Email:                  annegret@kgca.nl          info@kgca.nl  

Mob:                   0611753605       

Inleiders  Klaas Gravesteijn directeur van Vereniging van Openbare bibliotheken 

(branche- en werkgeversorganisatie VOB).  

Mirjam van Zalen, werkzaam bij Stichting Samenwerkende POI’s 

Nederland. (SPN) 

Martin Kothman, vakbondsbestuurder FNV.  

Werktijden Het programma is dit jaar net als voorgaande jaren wegens succes uitgebreid met 

een diner op de tweede avond, van 17.30 tot ca. 19.30 uur 

Aanmelding Tot uiterlijk vrijdag 7 oktober 

• via de platformwebsite www.platformbibliotheken.nl  

• per email: annegret@kgca.nl  

Accommodatie Villa Vennendal 

Vennenpad 5 

8072 PX Nunspeet 

T: +31 (0) 341 261 016 

Richtlijnen in 

verband met  

Corona  

Vanaf 25 september vinden bijeenkomsten weer plaats zonder 1,5 meter 

afstand.  We volgend daarbij de regels van de overheid en van het hotel. Dat 

betekent in dit geval dat een  coronatoegangsbewijs gevraagd 

wordt. Conreet betekent dit dat je via de CoronaCheck-app een 

vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test moet kunnen tonen 

bij binnenkomst in het hotel.  

Routebeschrijving 

 

Openbaar vervoer: 

Op 5 minuten loopafstand is het station Nunspeet gevestigd. Hier stoppen 

de stoptreinen vanuit Amersfoort en Zwolle 

Eigen vervoer: gratis parkeren op het terrein. 

mailto:annegret@kgca.nl
mailto:info@kgca.nl
https://www.debibliotheken.nl/nieuws/klaas-gravesteijn-benoemd-tot-directeur-vereniging-van-openbare-bibliotheken/
https://www.stichtingspn.nl/over-spn/
https://www.fnv.nl/cao-sector/media-cultuur/personen
http://www.platformbibliotheken.nl/
mailto:annegret@kgca.nl
https://info.aristo.nl/e3t/Btc/T+113/cDYpS04/VX4zw66_M2bnW3KqXh566l3cBW3trWRD4xv0g-N8Vtb6N3lLzNV1-WJV7CgPT9VYGddV3gQw_QW1QgHh82YQtBYW4X52mz3N9VT8Vd5ZLj3zk8sSN4G7PhBmWkTbVsGJg_1RLZ9HW5wCLR57p7ZNPW7-txBY6-Q1mPW8sqc7f1HvrcKW281KKl7WtYPgW8KsyDc22j6xTW3dGfK48kZNyCW2NRDF161FM0XW95S1Dd3X4HJTW2-QG2s7wHCwyN8PPGthqGkzKW4VmDQF3J5Gr0W8b7SvN4XwHfD3mdV1
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In verbinding met elkaar en ontwikkelingen in en rond de bibliotheeksector  

 

Beste OR/PVT- leden, 

 
Het leek heel even dat ons leven tot stilstand kwam door Corona. Echter het tegendeel was waar. Het 

leven ging door weliswaar met andere regels. Zo ook het werk binnen de bibliotheek. Bibliotheken 

bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor 

ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. Door de sluiting van bibliotheken werd in onze 

samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen spelen.  

Door de sluitingen en restricties van 1,5 meter samenleving hebben we net als zoveel anderen erg de 

behoefte om weer in verbinding met elkaar te zijn. Elkaar weer live te ontmoeten, met elkaar door te 

spreken wat de ontwikkelingen in en rondom de bibliotheken zijn en welke gevolgen dat heeft op de 

werkvloer. Hoe kun je als OR/PVT de kansen pakken die de ontwikkelingen bieden en de bedreigingen 

minimaliseren? Hoe pak je als OR/PVT dit op?  

Daarvoor moet je allereerst heel goed de ontwikkelingen kennen.  De ontwikkelingen bespreken we de 

eerste en tweede dag en we kijken dan steeds: wat betekent dit voor de medewerkers en wat zijn dan 

de aandachtspunten als OR/PVT? 

 

1. De toekomst van de Bibliotheken. Onderwerpen die aanbod komen zijn: Convenant 

bibliotheken, Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals en 

de netwerkagenda. Gastsprekers vertellen wat er achter en voor de schermen gebeurt en welke 

richting het lijkt op te gaan.  Naast informatie zullen we ook kijken wat dit betekent voor jou en 

de medewerkers in de bibliotheeksector. En hoe kun je als OR/PVT het beste inspelen op deze 

ontwikkelingen. 

2. Ontwikkelingen CAO  De laatste stand van zaken is dat er geen nieuwe CAO komt met 

kunsteducatie maar een eigen gemoderniseerde bibliotheeksector CAO. Wat betekent dit voor 

de medewerkers, wat betekent die voor de OR/PVT’s? 

 

 

Nieuw is dit jaar dat er geen workshops zullen worden gehouden. In de evaluatie van vorig jaar en in 

gesprekken met de steungroep is geconstateerd dat er enerzijds meer ruimte zou moeten zijn om met 

de grote thema’s aan de slag te gaan en anderzijds de workshops eigenlijk te weinig tijd krijgen om hun 

onderwerp echt aan te pakken waardoor ze gehaast en oppervlakkig bleven. In het programma zullen we 

daarom voldoende tijd voor reflectie en discussie inbouwen en zo voor de nodige afwisseling zorgen. 

Workshopachtige onderwerpen worden nu behandeld in de gratis onlinebijeenkomsten van het 

Platform. Je kunt contact opnemen met annegret@kgca.nl om je wens voor een workshop door te 

geven.  

  

mailto:annegret@kgca.nl
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Dinsdag 19 oktober 2021 

10:00 Welkom 

• Huishoudelijke zaken 

• Toelichting op het programma en doelstellingen van de cursus 

10.15  Kennismaken met elkaar  

Wie zijn er allemaal in de zaal?  Welke OR-en en PVT zijn vertegenwoordigd?  

Elke OR of PVT mag een onderwerp toelichten waar je als medewerker 

tevreden/trots op bent wat jouw bibliotheek/organisatie doet voor de klanten 

voor de medewerkers!  

11.00  Tijd voor koffie en thee 

11:30  Waar staan jullie op dit moment? 

Waar zijn jullie (of is jullie bibliotheek) mee bezig en welke sporen heeft het 

Coronavirus bij medewerkers en medezeggenschap (OR-PVT) achtergelaten? 

Welke rol heeft de OR/PVT kunnen spelen in deze situaties?  

Onderwerpen die tijdens de lockdowns naar voren kwamen waren bijvoorbeeld:  

• Werktijden (aanpassingen roosters, inhalen niet gewerkte uren) 

• Vakantie planning: wel- niet mogelijk om vakantie te wijzigen, verzoek 

om vakanties op te nemen  

• Veiligheid (thuiswerken en in de bibliotheek/ wat is wel en niet geregeld) 

• Andere, nieuwe vormen van dienstverlening? 

 

Werkwijze 

• We gaan in groepjes uiteen. Met de opdracht: hoe verliep het bij jullie en 

wat ging goed en wat kon beter?  

• Wat kunnen we hieruit leren? 

 

12.30  Lunch 

14:00  

 

Convenant Bibliotheken en Netwerkagenda,  

gastspreker Klaas Gravesteijn  

Klaas is sinds 1 juli directeur VOB, hij zal vertellen wat de VOB is en wat hij doet.  

Hij zal ingaan hoe het VOB betrokken is bij het convenant Bibliotheken, hoe dit 

convenant tot stand is gekomen, de inhoud ervan en waarom het zo belangrijk is 

voor alle medewerkers in de bibliotheeksector. Daarnaast zal Klaas ook in gaan 

op de Netwerkagenda: achtergrond en het belang hiervan. Na zijn presentatie is 

er ruimte voor vragen en discussie.  

14:45  Pauze 



 

5/7 

15.00  Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals, 

gastspreker Mirjam van Zaalen  

Mirjam is actief o.a. bij SPN en zal presenteren waarom opleiden van 

bibliotheekprofessionals zo belangrijk is en blijft, mede door de veranderingen die 

eerder vanmiddag aan de orde kwamen. Ze zal vertellen hoe de 

domeinbeschrijvingen tot stand zijn gekomen en wat het belang ervan is.  

Tijdens en na haar presentatie is er weer volop gelegenheid voor vragen en 

discussie.  

 

16.00  Pauze  

16.15  Wat snap je nu beter met deze achtergrond/ context? Wat kan dit 

voor jullie betekenen? 

Robert Stokkel, voorzitter van OR Bibliotheek Mar en Faen doet de aftrap. 

Daarna gaan we in kleine groepen het volgende bespreken:  

• Wat snap je nu beter met deze achtergrond/context?  

• Wat kan dit voor jullie en jullie bibliotheek betekenen? 

Na de bespreking in de groepjes volgt een plenaire terugkoppeling.  

 

17:30  Diner 

19:00 – 

20.30  

Een Pub Quiz 

We gaan op speelse wijze in kleine teams aan de slag met juridische vragen en 

praktijksituaties. De eeuwige roem is uiteindelijk maar voor één team weggelegd! 
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Woensdag 20 oktober  

9:30 uur Platform, ‘huishoudelijke zaken’ 

Aandacht voor de ‘huishoudelijke zaken’ die voor het functioneren van het Platform 

geregeld moeten worden.  

- Nieuwe steungroep (7 personen): vorig jaar kon er geen Platformtweedaagse 

gehouden worden en dit betekent dat de termijn van alle steungroepleden nu 

verlopen is. Er moeten dus 7 steungroepleden gekozen worden. Gelukkig 

stellen een aantal (oud) leden zich herkiesbaar maar er zijn beslist ook nieuwe 

leden nodig. Wie o wie? 

- 2 gratis online platformbijeenkomsten voor leden (voorstel: 8 februari en 27 

september 2022). Zijn er al ideeën voor onderwerpen? 

- Platformtweedaagse 2022. Voorstel: 5 en 6 april 2022 

- Regionale bijeenkomsten/samenwerking  

- Inventarisatie van wensen/aandachtspunten  

10:30 uur Tijd voor koffie en thee 

11:00 uur Inventarisatie knelpunten: wat betekenen die plannen van gisteren voor 

personeel, waar loop je nu tegenaan...  

Mogelijke thema’s of knelpunten: 

- Jaaruren-systematiek (flexibiliteit en combinatie werk/privé, werken in 

weekeinde) 

- Duurzame inzetbaarheid (opleidingsbudgetten) 

- Vervroegd uittreden (regelingen) 

- Functiewaardering  

- Vrijwilligersbeleid 

- Vinden en behouden van (jonge) medewerkers 

 

11.45 Inventarisatie wensen 

Waar we net problemen inventariseren gaan we nu in oplossingen denken. Wat moet 

in personeelsbeleid opgelost worden. Hoe zou een nieuwe CAO ondersteunend zijn 

voor je OR/PVT werk? 

 

12:30 uur Lunch 

14:00 uur Laatste stand van zaken CAO, gastspreker Martin Kothman  

Martin is vakbondsbestuurder bij FNV en is actief lid aan de overlegtafel van de CAO. 

De laatste stand van zaken is dat er geen nieuwe CAO komt met kunsteducatie maar 

een eigen gemoderniseerde bibliotheeksector CAO. Wat betekent dit voor de 

medewerkers en voor OR/PVT?  

Wanneer kunnen we nieuwe CAO verwachten en wat is de inzet van de vakbonden 

en aanbod van VOB? Hoe verlopen de onderhandelingen tot nu toe en wie zijn de 

andere leden aan onderhandelingstafel? 
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Als de tijd het toelaat zullen we ook ingaan op hoe er door samenwerking van 

vakbond en OR/PVT beter opgekomen kan worden voor de belangen van de 

medewerker en organisatie.    

16.00 uur Tijd voor thee en koffie 

  

16:30 – 

17.00 uur  

Afronding van de conferentie 

Met in elk geval de vraag: wat hebben we geleerd en wat willen we de komende tijd 

allemaal nog meer doen en leren? 

17:30 – 

19.30 uur 

Diner als afsluiting. 

 


