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Functie- en competentieprofiel 
 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functietitel Bibliothecaris 

Afdeling – Dienst Vrije Tijdszaken - Bibliotheek 

Niveau Deskundigen / Leidinggevenden 

Graad B1-B3 

 
 
2. Positionering in het organogram 
 

Plaats in het organogram Bibliotheek 

Leiding krijgen van Algemeen Directeur 

Leiding geven aan 3 Medewerkers bibliotheek (C1-C3) 

 
 
3. Doel van de functie 
 
De bibliothecaris is verantwoordelijk voor het coördineren van de werking en het beleid van 
de bibliotheek. Hij of zij staat in voor de coaching en het begeleiden van de medewerkers met 
het oog op een efficiënte en effectieve dienstverlening, die aan de noden van de 
hedendaagse bibliotheekbezoeker tegemoetkomt.  
 
 
4. Kernresultaatsgebieden 
 

Coördineren van de werking van de dienst met het oog op een efficiënte, effectieve en 
kwaliteitsvolle dienstverlening  
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen, acties … 
 Zorgen voor de aan- en bijsturing van de dienstverlening, processen en projecten  
 Waken over een effectieve en efficiënte werking van de bibliotheek 
 Bewaken en opvolgen van de voortgang van projecten / activiteiten en indien 

nodig acties nemen om bij te sturen 
 Waken over een effectieve en efficiënte dienstverlening van de (sub)dienst of 

binnen de beleidsdomeinen 
 Instaan voor budgetbeheer en –controle in functie van een financieel gezond 

beleid 
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Verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werkopdrachten van de dienst met het oog op 
een efficiënte en doelgerichte werking  

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Regelen en opvolgen van de uitvoering van de week- en dagplanning,  
 Meewerken aan de uitvoering van de werkopdrachten (regelmatig weekend- en 

avondwerk) 
 Instaan voor de correcte, tijdige en veilige uitvoering van de werkopdrachten 

 
Coachen, begeleiden en aansturen van de medewerkers zodat de dienst beschikt over 
gemotiveerde en competente medewerkers om een kwaliteitsvolle dienstverlening te 
garanderen  
 
Dit omvat onder meer volgende taken:  

 Leiden van de dienst (werkverdeling, verlofregeling, functioneringsgesprekken, 
evaluatie…) 

 Bijsturen van medewerkers waar nodig en hierbij duidelijke verwachtingen en 
afspraken formuleren 

 Ondersteunen van de medewerkers van de dienst bij hun specifieke noden 
 Zorgen voor competentieontwikkeling en detecteren van vormingsbehoeften bij de 

medewerkers van de dienst 
 Organiseren van regelmatig werkoverleg voor de medewerkers van dienst zodat zij 

kunnen functioneren als één samenwerkend / samenhangend geheel 
 Geven van duidelijke werkinstructies aan de medewerkers van de dienst  
 Helpen van de medewerker(s) bij het uitvoeren van (moeilijke) taken 
 Opvolgen van de voortgang van de taakuitvoering op het werkterrein 

 
Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat 
alle klanten en andere betrokkenen goed geïnformeerd zijn 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Correct doorstromen van informatie, zowel voor het overleg als voor samenwerking 
met andere diensten en relevante partners 

 Organiseren van een werkoverleg binnen de dienst of een overleg naar aanleiding 
van een specifiek project of opdracht 

 Ervoor zorgen dat iedere betrokkene over alle informatie beschikt die hij/zij nodig 
heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren 

 Rapporteren in verband met de werking van de dienst, de uitvoering van de 
beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,…  

 Verzorgen van een optimale top-down en bottom-up communicatie: rapporteren, 
aftoetsen van voorstellen,… 

 Informeren en rapporteren aan de klanten van bepaalde genomen beslissingen 
 Bemiddelen tussen klant en personeel bij een conflictsituatie 
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Voorbereiden, opvolgen en bijsturen van de uitvoering van de strategische en 
operationele planning zodat de beleidsdoelstellingen voor de bibliotheek gerealiseerd 
worden 
 

 Op basis van indicatoren en maatschappelijke evoluties beleidsvoorstellen 
voorbereiden voor de beleidsorganen  

 Opvolgen van de dienstverlening aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve 
meetcriteria (bv bijhouden statistieken uitleningen, collecties, leners) 

 Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op 
vernieuwing/optimatilsering van de werking van het gevoerde beleid 
 

Instaan voor de selectie, aanschaf en actualiseren/saneren van de fysieke en digitale 
collectie waarvoor de eindverantwoordelijkheid wordt gedragen 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Inwinnen van informatie over het aanbod (bv recensies, zichtzendingen, 
aanschafinformatie, suggesties van klanten,…) 

 Selectie uit het aanbod in functie van de noden van het te bedienen publiek 
 Bestellen/verwerven van materialen 
 Saneren en actualiseren van de collectie (afvoeren materialen op basis van 

uitleenstatistieken en uiterlijke staat van de collectie) 
 Toezicht houden op de uitvoering, verwerking en presentatie van de collecties 
 Toepassen van de gemaakte afspraken en procedures 

 
Instaan voor diverse aan de bibliotheek gelinkte activiteiten 
 
Samen met je medewerkers sta je in voor de organisatie van diverse aan de bibliotheek 
gelinkte activiteiten zoals: 

 De organisatie van de kinder- en de jeugdjury 
 De organisatie van de bibliotheekweek, jeugdboekenmaand, voorleesweek, … 
 Het begeleiden van de leesclub 

 
Leggen en onderhouden van actieve contacten die bruikbaar zijn voor het verkrijgen van 
informatie en voor het realiseren van de doelstellingen van de bibliotheek 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Stimuleren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en netwerken met 
externen en andere gemeentelijke diensten 

 Fungeren op vlak van de werkdomeinen als contactpersoon naar 
toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen 
of organisaties (bv verzekeren van de contacten met het gemeentebestuur, het 
beheersorgaan van de bibliotheek, bibliotheek- of beleidsmensen) 

 Overleggen met medewerkers van andere diensten 
 Onderhouden van contacten met interne en externe experts als bron van 

relevante informatie 
 Onderhouden contacten met leveranciers en vakverenigingen 
 Andere diensten aanspreken om samen te werken rond bepaalde activiteiten 
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Verantwoordelijk voor de eigen permanente ontwikkeling om steeds up-to-date te zijn met 
de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen binnen het eigen kennisdomein 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Doornemen van nieuwe reglementering 
 Doornemen van relevante literatuur 
 Volgen van cursussen en studiedagen 
 Deelnemen aan regionale en landelijke overlegvergaderingen en 

samenwerkingsverbanden 
 Deelnemen aan het diensthoofdenoverleg 
 Opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen en lezen van vakgerichte 

informatie 
 Opvolgen van actuele ontwikkelingen op gebied van ICT, met het oog op de 

operationalisering binnen de werking van de bibliotheek 
 

 
 
5. Gedragscompetenties 
 
 

Kerncompetenties 

Kwaliteitsvol werken 

 Stelt hoge eisen aan kwaliteit 
 Evalueert het eigen gedrag / werk in het licht van kwaliteitsnormen 
 Stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 
 Voorkomt dat er fouten worden gemaakt 
 Streeft naar maximaal resultaat 
 Zet door bij tegenslag of problemen 

 

Klantgerichtheid 

 Zoekt naar oplossingen bij problemen 
 Besteedt zorg aan eigen voorkomen 
 Is hulpvaardig, maar steeds in lijn met regels of afspraken 
 Beantwoordt vragen of klachten op een beleefde en respectvolle manier 

 

Samenwerken 

 Helpt anderen 
 Deelt informatie en kennis met anderen 
 Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 
 Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 
 Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 
 Stimuleert anderen om informatie of ideeën met elkaar te delen 
 Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 
 Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 
 Werkt actief aan het creëren van een vertrouwensband met andere diensten 
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Loyaliteit 

 Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 
 Stelt het organisatiebelang voorop 
 Toont bereidheid om te leren en mee te groeien met verandering 
 Handelt in overeenstemming met de belangen van de organisatie 
 Voelt zich verbonden met de belangen / problematiek van de organisatie en de 

eigen rol of opdracht hierin 
 
Zelfstandig werken 

 Organiseert het eigen werk en lost eventuele problemen vlot op 
 Kan werken zonder externe controle 
 Werkt taken tijdig en volledig af 
 Stuurt bij indien er fouten optreden of bij wijzigende omstandigheden 

 

Functiecompetenties 

 

Leidinggeven 

 Formuleert duidelijk de opdrachten, verwachtingen en rollen van de medewerkers  
 Volgt medewerkers op en stuurt bij indien nodig 
 Staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de 

medewerkers leeft 
 Komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers 
 Stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten 
 Voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen 
 Versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team 
 Leidt het team naar een gezamenlijk resultaat 
 Past de leiderschapsstijl aan naargelang de situatie 

 
Plannen en organiseren 
 

 Plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten 
 Stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af 
 Houdt rekening met zaken die op lange termijn spelen 
 Past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen 
 Plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de 

verwachtingen en stuurt bij indien nodig 
 Verzekert continuïteit en behoudt overzicht 

 
Flexibiliteit 

 Verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te 
kunnen bereiken 

 Werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af 
 Toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen 
 Is bereid om extra inspanningen te leveren 
 Is bereid tot avond en weekend werk 
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Visie ontwikkelen 

 Kent de missie en visie, trends en ontwikkelingen binnen het eigen beleidsdomein 
 Richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn 
 Ontwikkelt voorstellen en plannen op basis van de uitgestippelde organisatiestrategie 
 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden voor het eigen beleidsdomein  

 
Probleemoplossend werken 

 Signaleert problemen op tijd 
 Onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden 
 Kan tot synthese/beoordeling komen 
 Onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten  
 Betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem 
 Formuleert praktische en haalbare oplossingen 
 Bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen 
 Hanteert een passende onderhandelingsstijl in lijn met het probleem, de 

gesprekspartner en de gestelde termijnen 
 
Zelfontwikkeling 

 Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling 
 Vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies 
 Staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren en kent eigen sterktes en zwaktes 
 Werkt met een duidelijk plan aan de verbetering van de eigen prestaties; zet 

leerpunten om in acties 
 Kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen  
 Probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan 

 

Kennis 

Grondige kennis 
 

 Literatuur en voeling met het boek en de film 
 
 
Goede kennis 
 

 MS-office toepassingen 
 Trends en ontwikkelingen in de bibliotheeksector  

 
Basiskennis 
 

 Gemeentedecreet en wetgeving met betrekking tot de dienst 
 Opmaak beslissingen voor schepencollege en gemeenteraad 

 
 


