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IIN HET AFGELOPEN decennium is er binnen het werk-

veld van de openbare bibliotheken veel opschud-

ding ontstaan nadat onderzoek (1994)1 had uit-

gewezen, dat de bibliothecaris, veelal op hbo-

niveau opgeleid, in het inlichtingenwerk ver-

houdingsgewijs (te) veel van zijn of haar

werktijd besteedde aan routinematige vraag-

afhandeling. Voor vernieuwende en verdie-

pende activiteiten rond informatiebemidde-

ling bleef daardoor te weinig tijd over. Dit

was niet alleen de mening van de directeu-

ren, die hiermee impliciet aangaven graag

wat meer rendement te hebben van hun

‘duur(st)betaalde’ bibliotheektechnische

medewerkers. Ook de bij het onderzoek

betrokken bibliothecarissen zelf vonden dat

zij relatief veel tijd besteedden aan taken die

zij weliswaar wel van belang achtten voor de

dienstverlening, maar waarvoor zij geen hbo-

achtergrond nodig hadden. Dit leidde tot de

vraagstelling: wordt de hbo-bibliothecaris in de

openbare bibliotheek onderbenut of overge-

kwalificeerd?2

Tijdens een vervolgonderzoek (1997)3 werd deze

vraag met een tweeledig ‘ja’ beantwoord, en dit

liet de gemoederen uiteraard niet onberoerd. De

bibliothecaris zag zich geconfronteerd met de

opvatting dat een aanzienlijk deel van de door

hem of haar uitgevoerde taken feitelijk op mbo-

niveau gekwalificeerd kon worden. De werk-

zaamheden aan de inlichtingenbalie bleken

namelijk voor 85 tot 90 procent te bestaan uit

beheers- en verwijsvragen en administratieve

werkzaamheden.

Waarom werden deze taken dan toch door

hbo-bibliothecarissen uitgevoerd? Een

belangrijke reden hiervoor was het feit

dat de op mbo-niveau opgeleide

bibliotheekassistent niet

(meer) bleek te
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Momenteel worden er nieuwe initiatieven ontplooid, bij-

voorbeeld door de ECABO,6 om tot een beter op de nieuwe

praktijk afgestemde beroepsopleiding voor mbo-biblio-

theekmedewerkers te komen. In samenspraak met men-

sen uit de beroepspraktijk wordt gewerkt aan het vaststel-

len van de noodzakelijke competenties voor de mbo-biblio-

theekmedewerker. Dit is een hoopvolle ontwikkeling, maar

kan helaas geen oplossing bieden voor het huidige en zeer

nijpende probleem van het tekort aan personeel.

Knelpunt
Voor veel bibliotheken is het de harde werkelijkheid: er

bevinden zich te weinig inlichtingenmedewerkers op mbo-

niveau onder het eigen personeel, en over voldoende

instroom van pas afgestudeerden hoeven ze zich voor de

korte termijn geen illusies te maken. Er zal dus op een

andere wijze aan de personeelsbehoefte moeten worden

voldaan. Nieuw personeel van buiten de eigen sector aan-

nemen? Zorgen voor een intern (bij)scholings- en ontwik-

kelingstraject? Deze en andere oplossingen zullen in de

komende tijd nader uitgediept moeten worden. 

Er is echter een knelpunt. Op dit moment is er geen alge-

meen aanvaard instrument dat inzicht geeft in de compe-

tenties die deze bibliothecaris-nieuwe stijl nodig heeft om

het inlichtingenwerk in de front-office zelfstandig over te

nemen. Dit is een gemis voor zowel deze potentiële mede-

werkers als voor het management en de personeelsfunctio-

naris, gezamenlijk verantwoordelijk voor het strategisch

personeelsbeleid.

Competentieprofiel
Om in de behoefte aan een dergelijk instrument te voor-

zien, heb ik in het kader van mijn doctoraalonderzoek op

het gebied van human resources management (HRM) in

openbare bibliotheken een competentieprofiel voor de

mbo-inlichtingenmedewerker ontwikkeld. Dit competen-

tieprofiel is gebaseerd op een combinatie van theorie,7

onderzoek en ervaring. Als vertrekpunt heb ik de taken en

verantwoordelijkheden genomen zoals die in het onder-

zoek naar functie-innovatie uit 1997 zijn geformuleerd. De

feedback van hbo- en mbo-medewerkers uit mijn eigen

praktijksituatie heeft voor verdere verfijning gezorgd.

Het competentieprofiel geeft inzicht in de werkresultaten

die verwacht mogen worden van een naar tevredenheid

functionerende inlichtingenmedewerker, waarbij niet

alleen gekeken wordt naar het aspect kennis, maar ook

naar de kernbijdrage van de functie en naar de aspecten

werkgedrag en vaardigheden. De kracht van een dergelijk

instrument zit in de samenhang, zowel tussen deze aspec-

ten onderling als ten aanzien van toepassingsmogelijkhe-

den binnen een strategisch HRM-beleid. Hierbij is te den-

ken aan werving en selectie, scholing en loopbaanontwik-

keling, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Kritische factoren
Het competentieprofiel is opgebouwd uit vier kolommen. 

In de eerste kolom worden de vier competentiegebieden

(kernbijdrage, kennis, werkgedrag en vaardigheden) nader

uitgewerkt. Het verdient aanbeveling om alle aspecten die

van belang zijn bij het functioneren van de medewerker

nauwgezet te benoemen. Dit schept duidelijkheid naar de

medewerker toe; hij of zij weet hierdoor wat de organisatie

van belang acht voor de functie-uitoefening.

In de andere kolommen worden de betreffende competen-

ties geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden (‘critical

incidents’). Zo wordt onder de aanduiding ‘kritische nul-

factor’ beschreven welke essentiële werkresultaten van

belang zijn om de functie naar tevredenheid te vervullen.

Om inzichtelijk te maken wanneer de functie onder de

maat vervuld wordt, zijn voorbeelden van essentiële mis-

sers beschreven onder de aanduiding ‘kritische faalfactor’.

Tot slot wordt onder de aanduiding ‘kritische succesfactor’

duidelijk gemaakt wanneer de functie naar grote tevreden-

heid wordt vervuld. 

De methodiek van de kritische factoren maakt een

gewenste functie-uitoefening concreet en herkenbaar. In

plaats van abstracte, wellicht voor meerdere uitleg vatbare

richtlijnen voor een functie-uitoefening, wordt dagelijks en

noodzakelijk werkgedrag beschreven, waarbij zowel de

individuele medewerker als de organisatie kan bepalen of,

en in hoeverre, aan de verwachtingen wordt voldaan. Wan-

neer dit niet het geval is (kritische faalfactor), dan maakt

het competentieprofiel tevens de verbeterpunten inzichte-

lijk en biedt aanknopingspunten voor een ontwikkelings-

traject.

Onderverdeeld naar competentiegebied volgen nu enkele

voorbeelden uit het competentieprofiel.8

Kernbijdrage 
Het gaat bij de kernbijdrage om het benoemen van de spe-

cifieke bijdrage die de functie van inlichtingenmedewerker

levert aan het totaal aan prestaties van de bibliotheekorga-

nisatie. Zowel het terrein van de informatiebemiddeling

als het samenwerken binnen het team en de organisatie

acht ik hierbij van belang. Niet iedere inlichtingenmede-

werker zal al de genoemde taken binnen zijn of haar pak-

ket hebben. Door in het competentieprofiel toch een zo

volledig mogelijke opsomming te geven, kan een individu-

ele medewerker de eigen functie in een ruimere context

plaatsen en gebruiken om ontwikkelingswensen en -moge-

lijkheden in kaart te brengen. Zie tabel 1 voor enkele voor-

beelden uit het competentieprofiel.

Behalve de genoemde aspecten van de kernbijdrage wordt

in het competentieprofiel ook aandacht geschonken aan

algemene kenmerken (zoals vertrouwdheid met het beleid

van de bibliotheek), het inlichtingenwerk in de back-office

(interbibliothecair leenverkeer, administratieve werkzaam-

heden, dagelijks beheer inlichtingenbalies), bibliotheekin-

structie (catalogi, bestanden, collecties, inriching gebouw),

presentatie en promotie, publieksinformatie. Het samen-

werken binnen een (zelfsturend) team vormt de afsluiting

van dit competentiegebied.

Kennis 
Bij het competentiegebied kennis speelt zowel de inhoude-

lijke vakkennis een rol, veelal verworven door een biblio-

theektechnisch opleidingstraject, als de specifieke kennis

die door praktijkervaring is opgedaan. Ook het niveau van

algemene ontwikkeling is van belang voor een goede uitoe-

fening van een informatiefunctie. Zie tabel 2 voor enkele

voorbeelden uit het competentieprofiel.

Competentiegebieden Beoordelingscriteria
Kritische nulfactor Kritische faalfactor Kritische succesfactor

Kernbijdrage
Inlichtingenwerk 
(direct contact met 
de klant)
• beheersvragen
• verwijsvragen
• zoekvragen

Klantbegeleiding
• opvangen
• introduceren
• verwijzen

Handelt grotendeels zelfstandig
informatievragen af, in direct con-
tact met de klant. Analyseert de
informatievraag adequaat, zodat
helder wordt wat de werkelijke
behoefte van de klant is. Zorgt
voor goede terugkoppeling, zowel
naar klant als – indien nodig –
naar bibliothecaris

Denkt te snel de informatievraag
te begrijpen, waardoor een ant-
woord gegeven wordt dat de klant
niet nodig heeft. Er wordt onjuiste
informatie gegeven, of niet 
correct, niet, of onnodig doorver-
wezen. Er is onvoldoende terug-
koppeling naar klant en/of biblio-
thecaris 

Afhandelen informatievragen gaat
geheel zelfstandig, bibliothecaris
hoeft niet in te grijpen. Klant is
enthousiast over resultaat en wijze
van informatieverstrekking, heeft
positief beeld gekregen van wat de
bibliotheek te bieden heeft. Mede-
werker is een goed ‘visitekaartje’ 

Zorgt op uitnodigende wijze voor
opvang, introductie en verwijzing
van de klanten die aan de balie
komen of in publieksruimtes zijn

Klant wordt afgewimpeld of niet
netjes en beleefd behandeld.
Medewerker geeft klant het gevoel
dat hij stoort in drukke bezighe-
den, waardoor deze niet meer om
hulp of instructies durft vragen

Klant wordt correct en vriendelijk
te woord gestaan en begeleid.
Introductie en verwijzing gebeurt
zodanig dat klant zich welkom en
gewaardeerd voelt. Klant wordt
pro-actief benaderd, medewerker
neemt hiertoe initiatief

Tabel 1. Enkele voorbeelden uit het competentiegebied ‘kernbijdrage’

bestaan. Immers, de specifieke mbo-beroepsopleiding voor

functies in het bibliotheekwerk was reeds in 1986 gestaakt.

Een andere oorzaak is te vinden in de traditioneel strakke

scheiding tussen functies in de openbare bibliotheek. Het

inlichtingenwerk was het domein van de hbo-bibliothecaris-

sen, en de uitleenwerkzaamheden werden voornamelijk

door administratieve medewerkers uitgevoerd. Men had 

duidelijk afgebakende functies voor relatief beperkte taken-

pakketten, die gescheiden van elkaar opereren. 

Functie-innovatie 
Om de kloof tussen beide categorieën bibliotheekmede-

werkers te verkleinen, en zodoende de informatiedienst-

verlening slagvaardiger en efficiënter te kunnen organise-

ren, is door de brancheorganisatie NBLC de gedachte van

functie-innovatie overgenomen vanuit het genoemde ver-

volgonderzoek uit 1997.

In de afgelopen jaren is er binnen veel openbare bibliothe-

ken in Nederland werk gemaakt van het implementeren van

een functie-innovatietraject, vaak gepaard gaand met een

reorganisatie van de formele structuur. Kenmerkend voor

het proces van functie-innovatie is het overdragen van het

inlichtingenwerk in de front-office door de hbo-bibliothe-

caris aan de mbo-inlichtingenmedewerker. Het is immers

dit deel van het inlichtingenwerk waar zich de meeste routi-

nematige activiteiten afspelen, in tegenstelling tot de speci-

fieke informatiebemiddeling vanuit de back-office.

Door deze takenoverdracht krijgt de bibliothecaris ruimte

om zich te gaan toeleggen op nieuwe werkgebieden, zoals

vraagontwikkeling en advisering dan wel marketing, pro-

ductontwikkeling, informatie-educatie, het ontwerpen van

informatie-op-maat en kennismanagement. 

Impasse
De implementatie van functie-innovatie in openbare bibli-

otheken verloopt verre van probleemloos.4 De overdracht

in het inlichtingenwerk stagneert met name door het ont-

breken van voldoende en competente medewerkers op

mbo-niveau, aan wie men de front-office met een gerust

hart durft toevertrouwen. Zolang deze nieuwe generatie

collega’s zich nog niet in voldoende mate heeft gemeld (en

dit risico is levensgroot, want naar mijn mening is de aan-

sluiting vanuit de beroepsopleiding, zowel kwalitatief als

kwantitatief, nog in onvoldoende mate gerealiseerd) zullen

de bibliothecarissen zich in eigen persoon verantwoorde-

lijk blijven voelen voor het front-office inlichtingenwerk.

Dit gaat uiteraard knellen, want zij hebben er – door aller-

lei mooie plannen voor het ontwikkelen van nieuwe dien-

sten en producten – vanuit een klant- en marktgerichte

benadering eigenlijk helemaal geen tijd meer voor.

Dit is de impasse waarin het proces van functie-innovatie,

en daarmee samenhangend de verdere ontwikkeling van

het inlichtingenwerk, zich momenteel in veel openbare

bibliotheken bevindt.

Nieuwe initiatieven
Inmiddels wordt er vanuit het opleidingenveld druk

gewerkt aan een ‘come back’ van de bibliotheekassistent,

of liever gezegd: de komst van een mbo-bibliothecaris

nieuwe stijl. De Stichting Postscholaire Opleidingen in 

Tilburg heeft in opdracht van de werkgeversvereniging

WOB een nieuwe mbo-opleiding ontwikkeld voor functies

in de openbare bibliotheek. De eerste lichting studenten 

is inmiddels afgestudeerd. Ook de GO-A opleiding biedt

scholingstrajecten aan voor mensen die reeds een admi-

nistratieve functie hebben in de bibliotheek en zich willen

omscholen tot bibliotheektechnisch medewerker. 

Beide opleidingen spelen naar mijn mening nog onvol-

doende in op het door functie-innovatie sterk veranderde

profiel van de mbo-medewerker in de openbare biblio-

theek.5 Studenten die deze opleiding afgerond hebben,

zijn over het algemeen nog niet in staat op zelfstandige 

en kwalitatief verantwoorde wijze het inlichtingenwerk 

uit handen te nemen van de hbo-bibliothecarissen, hoewel

de opleiding hen veelal wel de beschikking over de nood-

zakelijke vakkennis biedt. 
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Behalve de beschreven kenniscompetenties wordt in het

profiel ook aandacht besteed aan mediakennis en kennis

van geautomatiseerde systemen en digitale bronnen.

Vaardigheden 
Het is van belang om onderscheid te maken tussen per-

soonlijke, sociale en vakinhoudelijke vaardigheden. Voor

een goede functie-uitoefening heeft een inlichtingenmede-

werker vaardigheden uit al deze drie categorieën nodig.

Het zou onjuist zijn om te stellen dat een categorie van

meer belang is dan een van de andere. Wel wijst de prak-

tijk uit dat vrijwel niemand op alle onderdelen even goed

scoort. Het verbeteren van vaardigheden die minder sterk

ontwikkeld zijn, vooral wanneer het gaat om persoonlijke

of sociale vaardigheden, is in de regel niet eenvoudig. Wel-

licht kan een zorgvuldig coachingstraject in samenspraak

met de leidinggevende of de personeelsfunctionaris hulp

bieden, of dient het volgen van een specifieke training bui-

ten de bibliotheekorganisatie te worden overwogen. Zie

tabel 3 voor enkele voorbeelden uit het competentieprofiel.

Behalve de genoemde vaardigheden wordt in het compe-

tentieprofiel ook ingegaan op organiserend vermogen,

communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling),

creatieve vaardigheden en het vermogen tot het nemen

van initiatieven.

Werkgedrag 
Wellicht het belangrijkst is het competentiegebied dat het

werkgedrag beschrijft. Immers, iemands werkgedrag is

voor derden beter zichtbaar dan bijvoorbeeld zijn of haar

vaardigheden, en daarom een beter aanknopingspunt voor

constructieve feedback. Bovendien wijst onderzoek op het

terrein van HRM9 uit, dat het verbeteren van het werkge-

drag veel meer kans van slagen heeft dan het veranderen

of ontwikkelen van persoonlijkheidskenmerken. 

Het ontwikkelen van een adequaat werkgedrag komt veelal

niet voldoende aan bod tijdens de initiële beroepsopleidin-

gen. Nog steeds wordt meer de nadruk gelegd op het ver-

werven van kennis dan op het ontwikkelen van vaardighe-

den of attituden. Mede daarom is het werkgedrag zo’n

belangrijk onderdeel van het competentieprofiel. Zie tabel 4

voor enkele voorbeelden. 

Behalve de genoemde competenties ten aanzien van werk-

gedrag wordt in het profiel ingegaan op zelfstandigheid,

betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, netheid, efficiency,

resultaatgerichtheid en marktgerichtheid.

Ervaringen en plannen
Inmiddels zijn in de Openbare Bibliotheek Almere de eer-

ste ervaringen opgedaan met het werken met dit compe-

tentieprofiel. Momenteel wordt het ingezet als instrument

bij de functioneringsgesprekken. De visies van de betrok-

ken medewerker, de direct leidinggevende en enkele colle-

ga’s waarmee nauw wordt samengewerkt worden in relatie

tot elkaar bestudeerd.10 Opmerkelijke discrepanties komen

tijdens de functioneringsgesprekken aan de orde. 

De bevindingen worden momenteel nadrukkelijk niet

gebruikt voor beoordeling, met daaraan eventueel gekop-

pelde beloningsconsequenties, maar ze zijn vooral bedoeld

om verbeter- en ontwikkelpunten in concrete en meetbare

afspraken te vertalen. Deze afspraken kunnen betrekking

hebben op een te volgen (bij)scholingstraject, of een perio-

de van training-on-the-job onder de hoede van een mentor,

of wellicht meer persoonlijke aandachtspunten. Wanneer

een medewerker bovengemiddeld presteert (kritische suc-

cesfactoren), kan gekeken worden naar mogelijkheden

voor een volgende carrièrestap. De voortgang van de

gemaakte afspraken wordt tijdens bilaterale gesprekken

Competentiegebieden Beoordelingscriteria
Kritische nulfactor Kritische faalfactor Kritische succesfactor

Kennis
Algemene ontwikkeling

Kennis van 
andere organisaties

Bibliotheektechnische 
kennis

Medewerker heeft brede algeme-
ne ontwikkeling (op hoofdlijnen)
en houdt zich voldoende op de
hoogte van de actualiteiten

Medewerker heeft onvoldoende
algemene en actuele kennis, kan
daardoor collecties en bronnen
niet goed (genoeg) gebruiken

Medewerker is uitstekend op de
hoogte van de actualiteit, heeft veel-
zijdige en gedetailleerde algemene
kennis, kan daardoor relevante ver-
banden leggen met collecties en
bronnen

Is voldoende op de hoogte van
bestaande relevante organisaties
en hun werkterrein (lokaal, pro-
vinciaal, landelijk) om waar nodig
te kunnen doorverwijzen

Heeft onvoldoende zicht op werk-
terrein van andere organisaties
om adequaat te kunnen doorver-
wijzen

Heeft goed zicht op andere orga-
nisaties, onderhoudt netwerken
en heeft zodoende gemakkelijk
toegang tot andere organisaties,
waardoor extra service verleend
kan worden

Heeft voldoende kennis van rele-
vante bibliotheektechnische
methoden en technieken die
gangbaar zijn binnen eigen biblio-
theek en openbare bibliotheek-
werk in het algemeen (onder
andere catalogi, classificatie- en
trefwoordsystemen)

Kan onvoldoende omgaan met
bibliotheektechnische toepassin-
gen en voorzieningen

Medewerker is uitstekend op 
de hoogte, ook vanuit de vak-
literatuur, over de nieuwste biblio-
theek-technische ontwikkelingen,
fungeert hierin als een vraagbaak
voor collega’s

Tabel 2. Enkele voorbeelden uit het competentiegebied ‘kennis’ 
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bewaakt en is de verantwoordelijkheid van beide partijen.

Ook de personeelsfunctionaris kan hierbij een, meestal

adviserende, rol spelen. Hierdoor wordt de relatie tussen

de individuele ontwikkelingsplannen en het strategisch

personeelsbeleid van de organisatie goed in het vizier

gehouden.

Het mbo-competentieprofiel wordt in de Bibliotheek Alme-

re tevens ingezet bij de doorstroom van administratieve

medewerkers naar functies in het inlichtingenwerk. Poten-

tiële kandidaten worden op mogelijke geschiktheid beoor-

deeld aan de hand van dit profiel en kunnen vervolgens in

aanmerking komen voor een gedegen (bij)scholingstraject,

inclusief stage binnen de eigen organisatie, met daarna een

baangarantie. Door de toepassing van het competentiepro-

fiel krijgen de betrokkenen in een vroeg stadium inzicht in

de verwachtingen die de organisatie heeft aangaande hun

competenties voor de nieuwe functie.

Inmiddels is in de Bibliotheek Almere duidelijk geworden,

dat er ook voor de hbo-functies behoefte is aan een derge-

lijk competentieprofiel, waardoor nieuwe verantwoordelijk-

heden en verwachtingen verhelderd kunnen worden.

Tevens kan het ingezet worden bij de afbakening van

taken en verantwoordelijkheden tussen hbo- en mbo-

inlichtingenmedewerkers. Aan de voorbereiding van een

dergelijk instrument wordt gewerkt.

Noten
1 Zie: Beroepsprofiel bibliothecaris openbare bibliotheken : eindrapport van de

Commissie Beroepsprofiel / S.W.F.M. van Breugel, E.J. Slot, H.J.A. Uit-

terhagen. – Den Haag : NBLC, 1994.

2 Anders geformuleerd: wordt de bibliothecaris te weinig op zijn deskun-

digheid aangesproken (onderbenutting), of zijn er veel minder hbo-func-

ties binnen het openbare bibliotheekwerk beschikbaar dan tot dusver

werd verondersteld (overkwalificatie)? 

3 Zie: Functies met kwaliteit : werken aan strategische vernieuwing van

openbare bibliotheken / Stef van Breugel. – Den Haag: NBLC Uitgeverij,

1997. ISBN 90-5483-144-8

4 Hiervan doe ik gedetailleerd verslag in mijn doctoraalscriptie Van

inlichtingenwerk naar kennisontwikkeling? : Ontwikkelingen binnen de

functie van bibliothecaris in de openbare bibliotheek in de negentiger

jaren in Nederland / K.A. Visscher. – (Universiteit van Amsterdam, Leer-

stoelgroep Boek-, Archief- en Informatiewetenschappen, 2000. Uitgave

door Biblion in voorbereiding)

5 Dit profiel is door Stef van Breugel zeer lezenswaardig beschreven in

Functies met kwaliteit (1997), dat voor veel openbare bibliotheken als basis

dient voor de vormgeving van het functie-innovatieproces.

6 De ECABO te Amersfoort is het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs

voor de economisch-administratieve, ICT- en beveiligingsberoepen.

7 Hiervoor kan ik verwijzen naar de algemeen beschikbare vakliteratuur

over human resources management, waarbij ik als voorbeeld wil noe-

men: Managing human resources / Luis R. Gomez-Mejia [et al.]. – 2nd ed. –

Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1998.

8 Het volledige competentieprofiel is opgenomen in de publicatie Van

inlichtingenwerk naar kennisontwikkeling.

9 Dit wordt onder meer belicht in: Human resources management in open-

bare bibliotheken : (hoe) werkt dat? / K.A. Visscher. – (Scriptie Universiteit

van Amsterdam, Leerstoelgroep Boek-, Archief- en Informatieweten-

schappen, 2000. Uitgave door Biblion in voorbereiding)

10 De mogelijkheden voor een verdergaande toepassing van 360-graden

feedback-technieken worden momenteel onderzocht.

Drs. K.A. Visscher is werkzaam als teammanager Advies en Informa-

tie bij de Openbare Bibliotheek van Almere.

Competentiegebieden Beoordelingscriteria
Kritische nulfactor Kritische faalfactor Kritische succesfactor

Werkgedrag
Verantwoordelijkheid

klantgerichtheid

Stressbestendigheid

Medewerker voelt zich persoonlijk
verantwoordelijk voor de hem/
haar opgedragen taken, toont
deze betrokkenheid door zaken
adequaat af te handelen. Indien
dit door omstandigheden niet 
lukt neemt medewerker zelf initia-
tieven voor het oplossen van knel-
punten, schakelt waar nodig ande-
ren in

Onvoldoende uitstraling van per-
soonlijke betrokkenheid. Neemt
afwachtende houding aan wan-
neer problemen opgelost moeten
worden. Verwacht de oplossingen
van anderen

Voelt zich sterk verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van de
werkzaamheden, niet alleen van
zichzelf maar ook van team en
organisatie. Blijft in noodgevallen
desgevraagd langer op het werk of
springt in. Heeft flexibele instelling.
Zoekt waar nodig naar oplossingen,
maar kan ook de zaken loslaten
wanneer duidelijk wordt dat iemand
anders de zorg heeft

Toont in staat te zijn zich vol-
doende in de positie van de klant
te verplaatsen, heeft dienstverle-
nende instelling, is beleefd en
vriendelijk

Verplaatst zich niet (genoeg) in de
klant, is onvoldoende servicege-
richt. Beleefdheid laat te wensen
over, klanten hebben hier klachten
over

Heeft uitstekende dienstverlenen-
de houding (zonder over zich
heen te laten lopen). Gedrag naar
de klant toe is heel prettig en
ongeacht de omstandigheden
altijd correct

Blijft rustig en beheerst, ook als
het druk is aan de balie

Wordt kortaf, snauwerig, nerveus
of gejaagd als het te druk is, kan
dit niet goed hanteren

Houdt altijd het hoofd koel, kan
tijdens drukte de aandacht verde-
len en heeft naar de klant toe een
rustige en evenwichtige uitstraling

Tabel 4. Enkele voorbeelden uit het competentiegebied ‘werkgedrag’

Competentiegebieden Beoordelingscriteria
Kritische nulfactor Kritische faalfactor Kritische succesfactor

Vaardigheden
Planning

Interpersoonlijke 
vaardigheden en 
samenwerkings-
vermogen

Informatievaardigheden

Maakt planning van het eigen
werk binnen de afgesproken
kaders (met betrekking tot volgor-
de, tijd), houdt overzicht, stelt pri-
oriteiten

Eigen werk komt niet af, collega’s
die daarvan afhankelijk zijn komen
in de problemen. Het werk kost te
veel tijd, prioriteiten worden niet
goed gesteld waardoor medewer-
ker te veel tijd besteedt aan ‘low
profile’ werkzaamheden. Al met al
draagt medewerker te weinig bij
in kwantiteit van het werk

Haalt deadlines altijd, anderen kun-
nen op medewerker rekenen. Mede-
werker kan veel werk aan, stelt hier-
in goede prioriteiten en kan deze
ook bewaken

Houdt zich aan gemaakte werkaf-
spraken. Trekt tijdig aan de bel bij
knelpunten. Kan feedback geven
en ontvangen en op positieve
wijze omgaan met kritiek. Partici-
peert op actieve wijze in groeps-
processen, levert regelmatig con-
structieve bijdragen aan werk- en
ander overleg

Houdt zich onvoldoende aan
afspraken, moet herhaaldelijk aan
deadlines herinnerd worden. Kan
slecht tegen kritiek. Houdt zich
afzijdig van groepsprocessen en
heeft weinig inbreng bij
(werk)overleg

Maakt adequate werkafspraken en
houdt zich daaraan, stimuleert
ook anderen hiertoe. Geeft tijdig
aan wanneer gemaakte afspraken
niet haalbaar blijken en bijstelling
behoeven. Is ontvankelijk voor
opbouwende kritiek. Is in positie-
ve zin een krachtige factor binnen
de groep, levert zinvolle bijdragen
aan (werk)overleg, stimuleert
anderen hier ook bij Informatie-
vaardigheden

Medewerker maakt adequate ana-
lyse van de informatie-vraag van
de klant (doorvragen). Maakt een
goede vertaling van deze informa-
tievraag naar collecties, bestan-
den en bronnen. Ziet in wanneer
doorverwijzen naar anderen (col-
lega's, externen) beter is.

Medewerker stelt zich onvoldoen-
de open om de werkelijke vraag
van de klant te begrijpen, vraagt
onvoldoende door, levert te wei-
nig terugkoppeling. Klant krijgt
hierdoor niet het juiste antwoord

Medewerker maakt uitstekende
analyse van de informatievraag. 
Is hierbij de klant behulpzaam om
duidelijk te krijgen wat de werke-
lijke informatie-behoefte is. Zoekt
uit collecties, bestanden en bron-
nen de juiste antwoorden voor de
klant, attendeert daarnaast ook
nog op alternatieve of aanvullen-
de informatie. Verwijst door naar
de juiste derden als dit een beter
antwoord voor de klant kan ople-
veren

Tabel 3. Enkele voorbeelden uit het competentiegebied ‘vaardigheden’ 

advertentie




