
21Informatie Professional  1999 [3] 4

Hanni van den Oever

Mobiliteit creëert ruimte
Arbeidsmobiliteit is een belangrijk item voor bibliotheken. Interne en externe

mobiliteit zijn namelijk middelen om een betere aansluiting op ontwikkelingen in

de maatschappij te realiseren. Het creëert ruimte in de personeelsbezetting en

geeft de mogelijkheid vernieuwingen in werkzaamheden en taken vorm te geven.

D E VERANDERINGEN IN de bibliotheekwereld gaan snel-
ler dan ooit. De vragen van klanten, de informatie-

stromen, de toegepaste technologieën zijn morgen anders
dan vandaag. Taken en functies van medewerkers veran-
deren daardoor voortdurend; een functie jarenlang op de-
zelfde manier uitoefenen is nog slechts voor zeer weinigen
weggelegd. Medewerkers dienen daarom bereid en in
staat te zijn zich soepel en snel aan de veranderingen aan
te passen.
Deze aanpassing aan veranderingen in taken en functies,
het opdoen van nieuwe werkervaringen en het leren wer-
ken in nieuwe samenwerkingsverbanden wordt wel aange-
duid met de term arbeidsmobiliteit. Arbeidsmobiliteit be-
hoort onderdeel te zijn van het personeelsbeleid van orga-
nisaties, waarbij zowel directie, leidinggevenden en afde-
ling P&O als de medewerkers zelf betrokken zijn.

Het WOB-project
In 1997 en 1998 is de Werkgeversvereniging Openbare
Bibliotheken (WOB) gestart met het project ‘Inventarise-
ren en vergroten van arbeidsmarktmogelijkheden voor bi-
bliotheekmedewerkers’. Doel van het project is het stimu-
leren van de mobiliteit in de bibliotheekbranche, het ko-
men tot landelijke afstemming en het opbouwen van net-
werken. De achterliggende gedachte is dat toename van
het zicht op mogelijkheden en kansen, bij bibliotheekme-
dewerkers de bereidheid vergroten om in beweging te ko-
men. Hierdoor ontstaat de nodige ruimte voor kwaliteits-
verbetering van de beroepsuitoefening. Het project is
gefinancierd door het AWO-fonds en het ESF.
Bij arbeidsmobiliteit in de sector (openbare) bibliotheken
gaat het om:
• interne mobiliteit, ofwel het in beweging brengen van

medewerkers zodat andere, nieuwe taken opgepakt wor-
den en de medewerkers breder inzetbaar zijn;

• externe mobiliteit, ofwel de uitstroom van medewerkers
naar andere sectoren.

Om bibliotheekmedewerkers heen beweegt alles, zowel
binnen de organisaties als daarbuiten. De medewerkers
zelf bewegen echter nog weinig, of voelen zich steeds
overvallen door veranderingen. Hoewel de wens breed
leeft om bibliotheekmedewerkers in beweging te brengen
en hun arbeidsmobiliteit te bevorderen, wordt er concreet
nog weinig aan gedaan. Binnen de dagelijkse praktijk is de
gegroeide cultuur weerbarstig: het werk moet doorgaan

en veranderingen leiden tot stagnatie vindt het middenka-
der. Het creëren van een klimaat waarin beweging wordt
gehonoreerd is daarom noodzakelijk.
Voor het WOB-project ‘Inventarisatie van Arbeidsmoge-
lijkheden voor bibliotheekmedewerkers‘ is een werkgroep
ingesteld, die uit alle hoeken van het land diverse mobili-
teitsactiviteiten verzameld heeft. Er zijn onderzoeken be-
sproken, belemmeringen tot mobiliteit geïnventariseerd,
ervaringen uitgewisseld, instrumenten verzameld en er is
gezocht naar succesvolle overstappers: bibliothecarissen
die de sector verlaten hebben.
Deze activiteiten in het eerste jaar van het project werden
afgerond met een landelijke conferentie. Door middel van
inleidingen en workshops over mobiliteit hebben veel be-
langstellenden op deze dag kennis kunnen maken met de
bevindingen van de werkgroep.
In 1999 wordt het project voortgezet, waarbij ook expli-
ciet aandacht geschonken wordt aan belangrijke thema’s
van de vernieuwing van de openbare bibliotheek, zoals
functie-innovatie, het studiehuis en de bevordering van de
professionaliteit van de bibliothecaris.

Praktische instrumenten
De inventarisatie van de werkgroep leidde tot een over-
zicht van praktische instrumenten, voortkomend uit con-
crete ervaringen met het in beweging brengen van mede-
werkers.
De sleutelwoorden daarbij zijn verandering, het vinden
van nieuwe uitdagingen en het brengen van de nodige dy-
namiek in de organisatie.
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Op kleine schaal zijn al veranderingen in gang te zetten
via:
• een project;
• een waarneming voor een zieke;
• een korte cursus;
• OR-lidmaatschap;
• detachering naar projecten;
• interne vacatures;
• kweekvijvers, waar medewerkers relevante

ervaring kunnen opdoen;
• invalpool;
• contacten met en aansluiting bij een mobiliteitsbureau;
• coaching van leidinggevenden, zodat zij mobiliteit

integreren in hun dagelijks werk en koplopers in hun
team laten doorstromen;

• medewerkers in zichzelf laten investeren.

Het beleidsmatig inpassen van deze praktische instrumen-
ten tot mobiliteit - die nu nog vaak hapsnap worden toe-
gepast - is essentieel. Zonder dat, kan het verplaatsen van
medewerkers, het elders ervaring laten opdoen, of het de-
tacheren naar projecten namelijk als negatief worden er-
varen: het verbannen worden naar een filiaal!
Naast deze praktische instrumenten kan de cultuur van de
organisatie de mobiliteit bevorderen. Die cultuur zal
ruimte moeten bieden aan eigen initiatief van de mede-
werker. Mobiliteit, het in beweging komen, begint bij de
medewerker zelf: het ontdekken van de eigen mogelijkhe-
den tot inzetbaarheid. Om dit te stimuleren en te onder-
steunen kunnen diverse instrumenten op het terrein van
personeelsbeleid worden ingezet:
• functioneringsgesprekken;
• belangstellingsregistratie;

• functie-innovatie met taakverbreding,
-verdieping, of -verruiming;

• professionalisering door opleidingen en
(om-)scholingen.

Motivatie
Mobiliteit is belangrijk zodra de motivatie van de mede-
werker vermindert of als men langer dan bijvoorbeeld vijf
jaar in dienst is. Mogelijkheden tot doorstroming (meer
horizontaal dan verticaal) en externe input werken moti-
vatieverhogend. Ook bij het voorkomen van vergrijzing
en het opvangen van ongewenste uitstroom spelen mobili-
teit en ontwikkeling van de medewerkers een belangrijke
rol. Helaas zijn opleidingen en opleidingsgelden niet
overvloedig beschikbaar en is het vaak lastig een goede
opleiding te vinden. In veel organisaties schept het aan-
bieden van mogelijkheden tot opleiding bij medewerkers
bovendien vaak verwachtingen ten aanzien van promotie.
De geografische mobiliteitsbereidheid is gering in de bi-
bliotheeksector, vooral bij parttimers en administratieve
medewerkers. Veel medewerkers willen niet weg uit hun
huidige woonplaats, zeker de vrouwen niet die in deeltijd
werken. Hun man (en vaak hun kinderen) zijn aan dezelf-
de regio gebonden. Over het algemeen is men ook best
tevreden met het huidige werk. Bezwaren tegen het ac-
cepteren van nieuw werk worden dan al gauw een strui-
kelblok: men ziet meer nadelen dan voordelen van het
nieuwe werk.
Door het aanbieden van geschikte opleidingen, wordt de
inzetbaarheid van medewerkers vergroot, alsmede de nei-
ging tot het oppakken van nieuwe taken - ook buiten de
eigen werkplek. In dit kader zijn de ontwikkelingen rond
de MBO-opleiding voor administratieve medewerkers in
Salland van belang. Zestig van hen gaan modules van de
MBO-opleiding volgen en zij zullen hun nieuw verworven
kennis graag in praktijk willen brengen. Het zal geen pro-
bleem zijn als dit op twintig of dertig kilometer afstand
van hun werkplek gebeurt.

Een voorbeeld
Bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam (OBA) zag de
directie enkele jaren geleden in dat men het belang van
mobiliteit wel met de mond beleed, maar dat er in werke-
lijkheid niets mee gebeurde. In die tijd werd voor mede-
werkers die wat wilden wel eens geprobeerd een ruil tot
stand te brengen, maar meestal kreeg men deze matching
niet rond. Dus bleef iedereen zitten waar zij of hij al jaren
zat.
De typische kenmerken van de organisatiecultuur van de
OBA in deze periode, zullen voor veel bibliotheken her-
kenbaar zijn: (1) hiërarchisch, (2) geen fouten mogen ma-
ken, (3) leidinggeven op beheer en controle.
De Openbare Bibliotheek Amsterdam wilde de organisatie
en het werk vernieuwen en veranderen, omdat de klanten
andere vragen (gingen) stellen. Om deze vernieuwingen te
realiseren, constateerde men bibliotheekmedewerkers no-
dig te hebben die in ontwikkeling en flexibel zijn en soe-
pel kunnen inspelen op de komende veranderingen.
Mobiliteit vormde zo een voorwaarde voor vernieuwing.
De OBA koos er daarom voor eerst het loopbaanbeleid op
te pakken en pas later de vernieuwing van de bibliotheek

Definitie

Arbeidsmobiliteit is het vermogen van mensen om zich
effectief aan te passen aan veranderingen in:
• organisatorische omstandigheden;
• marktverhoudingen;
• klantwensen (zowel interne als externe).
Door arbeidsmobiliteit gaan individuele medewerkers zelf
actief bewegen en leren ze soepel om te gaan met veranderin-
gen in werkinhoud en werkomgeving.

Mobiel zijn, is beweeglijk zijn vanuit de eigen competenties,
werkervaringen, vakkennis en opleidingen. Om te komen tot
mobiliteit en veranderingen, zijn prikkels nodig, want mensen
veranderen niet graag: het verlies van evenwicht (status quo)
roept weerstanden en angsten op, vaak ook lichamelijk.

Mobiliteitsbeleid omvat zowel de instroom, doorstroom als
uitstroom van personeel in organisaties. Doel ervan is te
komen tot een op optimale stroming, afhankelijk van de
strategische plannen van de organisatie.
Aan instroom wordt vaak veel aandacht besteed, maar slechts
weinig organisaties hebben een actief beleid gericht op het
behoud van ‘goudhaantjes’ voor de organisatie. Medewerkers
die veel in hun mars hebben, verlaten daardoor - en door
gebrek aan groeimogelijkheden - vaak de bibliotheek.
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op grotere schaal. De organisatie had eerst veel meer dy-
namiek nodig: de mobiliteit lag op 3-4 procent.
Wezenlijk in het gekozen loopbaanbeleid werd het op-
doen van nieuwe ervaringen. Medewerkers werden - op
basis van vrijwilligheid - uitgenodigd deel te nemen aan
een cursus Loopbaanoriëntatie, waarin zij plannen konden
maken om hun loopbaan verder vorm te geven. De direc-
tie koos ervoor alle initiatieven van deze cursisten te ho-
noreren, van onbetaald verlof tot gewenste opleidingen.
De mobiliteit werd hierdoor positief gelabeld en niet, zo-
als nog te vaak gebeurt, gebruikt als eufemisme voor het
wegwerken van zogenaamde kneusjes.
Op het mobiliteitsbeleid van het management werd door
de organisatie verschillend gereageerd: het middenkader
is niet blij met het veel vaker dan voorheen moeten inwer-
ken van nieuwe medewerkers. Medewerkers gaan veel va-
ker dan voorheen tijdelijk of voorgoed op een andere plek
werken.
Alle medewerkers kunnen hun belangstelling voor andere
taken, functies of werkplekken kenbaar maken aan P&O.
Deze wensen worden gehonoreerd: zodra er een vacature
op hun terrein ontstaat, kunnen zij die vervullen. De lei-
dinggevenden en het team waar de vacature is ontstaan
kunnen echter geen voorkeuren uitspreken voor kandida-
ten en hebben de ingeplaatste medewerker te accepteren.
De resultaten van het mobiliteitsbeleid zijn inmiddels
zichtbaar geworden: bij de belangstellingsregistratie wa-
ren eerst 30 medewerkers ingeschreven, nu zijn dat er
120. De mobiliteit is gestegen van 3 procent naar 15 pro-
cent (van alle medewerkers), inclusief de tijdelijke en de-
genen die overstappen naar een ander filiaal.

Professionaliteit
De bibliothecaris zal een andere plaats in gaan nemen in
de bibliotheek. Op zijn of haar vermogen om kennis en
vaardigheden op nieuwe terreinen in te zetten en te ont-
wikkelen zal steeds vaker een beroep worden gedaan,
evenals op de inzetbaarheid. Deze professional zal zich
gaan richten op professionele normen, waarden en codes;
de werkpraktijk en de cultuur van de organisatie worden
minder belangrijk.
Een professional groeit en ontwikkelt zich door ervarin-
gen op te doen in verschillende organisaties; vastroesten
in een organisatie verstikt vaak de ontwikkeling. Biblio-
thecarissen zullen binnenkort ook voor zichzelf beginnen
en zich op uur- of op weekbasis verhuren aan bibliotheken
om projecten op te zetten en uit te voeren, klussen te kla-
ren, waar te nemen, nieuwe methoden in te voeren enzo-
voort. Professionals die actief aan hun inzetbaarheid ge-
werkt hebben, zullen op deze markt zeer succesvol zijn.
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Overstap 1

Een bibliothecaris werkt, na haar opleiding, bij een groot-
stedelijke bibliotheek. Zij begint als bibliotheekmedewerker.
Na circa vijf jaar wordt ze hoofd van een klein filiaal. Met verve
werkt ze aan leesbevordering, het lukt haar nieuwe groepen
naar het filiaal te lokken en hen aan het lenen van boeken te
krijgen. Enkele jaren later krijgt zij de behoefte meer invloed op
de gang van zaken in de stadsbibliotheek uit te oefenen. Zij
solliciteert als stafmedewerker. Het ontwikkelen van de Public
Relations van de bibliotheek is een van haar taken. Tot haar
grote verbazing ontdekt zij dat zij in haar functie als hoofd van
een filiaal veel meer voor elkaar kon krijgen dan als staf-
medewerker. Haar nota’s en adviezen komen onder op de
bekende stapel van de directeur en het MT. Binnen twee jaar
gaat ze niet meer met plezier naar haar werk. Zij heeft de
bibliotheeksector verlaten.

Overstap 2

Een bibliothecaris heeft veel plezier in het toegankelijk maken
van Internet voor zijn bibliotheek. Hij heeft verschillende
cursussen gevolgd en heeft zelf zijn weg leren vinden op de
elektronische snelweg. Hij is erg enthousiast, hij ziet volop
mogelijkheden voor de klanten van zijn bibliotheek. Op eigen
initiatief ontwikkelt hij een cursus voor gebruikers. Hij loopt
ver voor op de situatie in deze bibliotheek. Het duurt maanden
voor de nodige computers beschikbaar komen voor de
klanten. Het bestuur en de directie geven geen prioriteit aan
Internet, zij vinden dat klantgerichtheid voorrang moet krijgen.
Het geduld van de bibliothecaris raakt op. Hij solliciteert op
een vacature op Internet en wordt aangenomen bij een bedrijf
dat websites bouwt.

Overstap 3

Al jaren werkt mevrouw A. in de plaatselijke bibliotheek in
deeltijd. Zij gaat op de fiets naar het werk, zij kan haar werk
goed combineren met de zorg voor haar kinderen. Zij is
uitermate tevreden, ze heeft geen enkele behoefte aan
verandering. Het hoofd van de bibliotheek heeft haar wel eens
voorgesteld om naar een andere functie over te stappen, maar
tot nu toe heeft ze daar geen behoefte aan gehad. Dan wordt
ze gevraagd voor een werkgroep voor het studiehuis, de
tweede fase van het voortgezet onderwijs. Een ochtend per
week gaat ze samen met andere bibliothecarissen aan de slag.
Ze wordt enthousiast, ze komt telkens vol ideeën terug.  Ze wil
dingen die ze in de werkgroep heeft gehoord, uitvoeren in de
eigen bibliotheek. Al na enkele maanden verzucht ze: ‘Ik wou
dat ik dit al jaren eerder had  gedaan’. Waarschijnlijk gaat ze
binnenkort meer werk buiten de eigen bibliotheek doen, als er
uit de werkgroep nieuwe werkzaamheden voortvloeien.


