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iemands afspraakje gisteravond. Vandaar ook dat ik veel geef om de bibliotheek, want waar 

zijn verhalen beter te vinden dan een plek als dit? Ik ben dankbaar dat ik mijn 

afstudeeronderzoek heb mogen uitvoeren bij een instelling waar ik achter sta en dat ik alle 

hulpmiddelen hiervoor heb gekregen die ik nodig had.  

 Hiervoor wil ik een aantal mensen bedanken: Mijn begeleider van de USBO, Jeroen 

Vermeulen, voor het geven van feedback en vooral ook voor het mij er gedurende het jaar aan 

te herinneren dat er altijd vele mogelijkheden zijn en ik vooral datgene moet kiezen waar ik 

energie uit haal. Mijn moeder, voor het doorlezen van al mijn stukken en mijn vader, voor al 

het vertrouwen dat mijn werk ruim voldoende zou zijn. Fokke-Jan, voor alle rust die je me 

gunde, de fijne werkplekken die je met mij wilde delen en de wandelingen rond de singel. 

Daniëlle en Youri, voor de croissantjes op zondag en de hulp die jullie boden. Hans Gerritsen, 

voor de zeer bruikbare boeken die ik mocht lenen en de interessante kennismaking met 

roltheorie eerder dit jaar. De directrice van Bibliotheek Rivierenland, Gaby Lafeber, voor het 

verlenen van toestemming en het bieden van middelen om mijn onderzoek uit te voeren. En 

uiteraard alle mensen die mij hebben geholpen, in het bijzonder de betaalde medewerkers en 

vrijwilligers die met mij in gesprek wilden gaan, zonder jullie was het me nooit gelukt! Ook al 

mijn dierbaren, ik ben jullie eeuwig dankbaar voor jullie steun en toeverlaat, vanaf nu heb ik 

weer meer tijd voor gezelligheid! 

 Ik zal u, beste lezer, niet langer ophouden. Zoals u misschien wel weet hebben 

bibliotheken te maken met bezuinigingen en de veranderende maatschappij. Ik heb onderzoek 

gedaan bij bibliotheek Rivierenland. Hier zijn, sinds 1 januari 2014 niet alleen medewerkers 

maar ook vrijwilligers aan het werk op de vestigingen, om aan te sluiten op deze 

omstandigheden. Het onderzoek richt zich op hoe medewerkers en vrijwilligers hun rollen en 

onderlinge samenwerking ervaren. Hopelijk creëert het onderzoek voor u, net als het voor mij 

deed, een beter begrip van de situatie. 

Judith Langerak 
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Samenvatting  

Gemeenten bezuinigen op bibliotheken en door de digitalisering en individualisering 

vermindert de vraag naar mediadragers en groeit de vraag naar ontmoeting en gemeenschap 

bij burgers. Om aan deze vraag te voldoen, opende de Openbare Bibliotheek Rivierenland 

(OBR) haar deuren als ‘huiskamer van stad en dorp’. Sinds 1 januari 2014 heeft de OBR, om 

aan deze huiskamer-functie te voldoen, haar openingstijden verruimt met de hulp van 

vrijwilligers. In deze interpretatieve case study wordt onderzocht hoe de medewerkers en 

vrijwilligers hun rollen en onderlinge samenwerking ervaren. Uit de bevindingen blijkt dat de 

introductie van vrijwilligers gevoelens van dreiging creëerde bij medewerkers. Het afstemmen 

van verwachtingen, door het vormen van een ‘grens’ tussen rollen en het uitspreken van 

onenigheden, leidde ertoe dat dit gevoel afnam. Tegelijkertijd begrijpen beide groepen de 

situatie en onderlinge afhankelijkheid, waardoor samenwerking op basis van 

‘rolverwantschap’ is ontstaan. Voor een goede samenwerking is het van belang dat het 

gezamenlijk doel helder blijft, er onderling duidelijke afspraken zijn over rolverwachtingen en 

medewerkers en vrijwilligers meer onderling contact hebben. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Dit onderzoeksverslag gaat over de samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers bij de  

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland (OBR). Bij deze bibliotheek werken sinds 1 

januari 2014 vrijwilligers en medewerkers samen om de vestigingen zo ruim mogelijk 

geopend te hebben. Dit hoofdstuk biedt een introductie voor het onderzoek. Het zal beginnen 

met welke maatschappelijke ontwikkelingen bibliotheken te maken hebben en hoe zij hierop 

inspelen. Vervolgens zal ik bespreken hoe de OBR omgaat met deze ontwikkelingen met de 

hulp van vrijwilligers. Hierna haal ik kort de spanning tussen het gevoel van dreiging bij 

medewerkers en tegelijkertijd het belang van samenwerken aan. Aan het eind van dit 

hoofdstuk presenteer ik de doel- en vraagstelling van het huidige onderzoek en sluit ik het 

hoofdstuk af met een beknopte leeswijzer.  

1.1 De context: vraag naar ‘user-centered change’ 

Bibliotheken worden beïnvloed door een aantal maatschappelijke trends. Binnen Nederland 

hebben bibliotheken een steeds kleiner budget te besteden en internationale trends van 

digitalisering en internationalisering hebben invloed op de vraag van klanten. Deze trends 

zullen in deze sectie kort worden besproken. 

Bezuinigingen en kortingen op de subsidie 

Op basis van marktwerking zou een instantie als bibliotheek, met een vergelijkbaar aanbod 

boeken en andere media en een vergelijkbare prijs, niet kunnen voortbestaan. De Nederlandse 

Overheid steunt de Openbare Bibliotheek met subsidies, met als reden de verwachte positieve 

effecten van de instantie die gepaard gaan met haar functies. In de Richtlijn van 

Basisbibliotheken (VOB & VNG, 2005) zijn vijf kernfuncties geformuleerd voor de openbare 

bibliotheken in Nederland: 1) warenhuis van kennis- en informatievoorziening, 2) centrum 

voor ontwikkeling en educatie, 3) encyclopedie van kunst en cultuur, 4) inspiratiebron van 

lezen en literatuur, en 5) podium voor ontmoeting en debat. 

 De afhankelijkheid van overheidsfinanciering brengt met zich mee dat de Openbare 

Bibliotheek afhankelijk is van bestuurlijke trends, de economische conjunctuur en de 

samenhangende middelen en politieke keuzes. Met de gedachte bibliotheken beter aan te 

sluiten bij lokale behoeftes is het bibliotheekwerk in 1987 gedecentraliseerd (Huysmans & 

Hillebrink, 2008), wat de verantwoordelijkheid van bibliotheken bij de plaatselijke gemeenten 

legde. Nu de gemeenten bezuinigen, krijgen bibliotheken te maken met kortingen op de 

subsidie (Kasperkovitz, 2010). Hiermee worden bibliotheken gedwongen tot het maken van 

‘scherpe keuzes’ zoals het verkleinen van de openingstijden (VoB, 2014). 

Digitalisering: van aanbieders- naar vraagmarkt 

De toenemende digitalisering heeft als gevolg dat mensen meer vrije tijd besteden aan de 

eenvoudig te verkrijgen digitale media en minder aan gedrukte media (SCP, 2011). Digitale 

media van waar ook ter wereld en van ieders individuele voorkeur zijn tegenwoordig 

eenvoudig thuis te verkrijgen, zonder dat men de deur uit hoeft. Door de online 

verkrijgmogelijkheden neemt de vraag naar CD’s en DVD’s af en de verminderde vraag naar 

gedrukte media vertaalt zich in onder andere in een verminderde vraag naar boeken 

(Huysmans & Hillebrink, 2008). De bibliotheek merkt dit in haar aantal uitleningen: In 2001 
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hadden de openbare bibliotheken gezamenlijk circa 152 miljoen uitleningen per jaar, dit 

aantal is gedaald tot slechts 84 miljoen uitleningen in 2013 (Statline, 2014). 

 De overvloed van media die de digitalisering met zich meebrengt verandert de 

informatiemarkt van een aanbieders- naar een vragersmarkt (Huysmans & Hillebrink, 2008). 

Burgers zijn niet langer afhankelijk van instanties zoals een Openbare Bibliotheek om aan 

informatie te komen, veel informatie is ook online te verkrijgen. De Openbare Bibliotheek is 

echter wel afhankelijk van haar klanten, om zo haar functies te verwezenlijken en recht op 

subsidies te verkrijgen. Bibliotheken zullen zich moeten aansluiten op de vraag van de klant, 

om leden te behouden.  

Toenemende eenzaamheid: vraag naar ontmoeting 

Door de digitalisering is het eenvoudiger om vanuit thuis, mensen met dezelfde interesses te 

vinden. Het nadeel van deze toenemende online communicatie is echter dat relaties die online 

worden gevormd veelal zwakker en minder duurzaam zijn, soms zelfs anoniem en eenmalig 

(Huysmans & Hillebrink, 2008). Daarnaast speelt de individualisering in Westerse landen een 

rol in het vormen van relaties. Met de individualisering komen de vrijheid en identiteit van 

individuen sterker op de voorgrond te staan en zijn de banden tussen individuen losser 

geworden. Mensen komen los te staan van bepalende en beperkende instituties en tradities en 

krijgen meer keuzes in eigen handen (Kenis, 2009). Mensen kiezen er vaker voor om alleen te 

wonen of te leven (Bogaart & Broenink, 2011), wat in combinatie met losse sociale banden 

leidt tot gevoelens van eenzaamheid (Schnabel, 2004). Eenzaamheid is een groeiend probleem 

in Nederland. Cijfers van de GGD geven aan dat inmiddels 40% van de Nederlandse 

bevolking zich sociaal eenzaam
1
 voelt (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014). 

 Deze ontwikkelingen zijn internationaal bekend. In 2006 verscheen er in de Library 

Journal een artikel over de groeiende vraag naar ‘Library 2.0’ om op de digitalisering en 

groeiende eenzaamheid in te spelen (Casey & Savastinuk, 2006). ‘Library 2.0’ is een 

bibliotheekvorm waarbij constante ‘user-centered change’ centraal staat. De vraag van de 

klant staat hier centraal. Dit soort bibliotheken zijn geen passieve instanties bestaande uit een 

collectie media, maar worden gekenmerkt door een actieve houding waar participatie en 

community building worden gestimuleerd. Nederlandse bibliotheken sluiten zich aan bij de 

veranderende vraag van klanten (SIOB, 2014). Alle vijf de kernfuncties van openbare 

bibliotheken blijven behouden maar er komt meer nadruk op de vijfde functie: de bibliotheek 

als podium voor ontmoeting en debat. 

1.2 Vrijwilligers bij de OBR 

Om optimaal om te gaan met de veranderende vraag van burgers en kortingen op de subsidie, 

is ook de OBR meer aandacht aan de vijfde functie gaan besteden. Deze sectie zal kort 

bespreken hoe de OBR vrijwilligers inzet om zo de ‘huiskamer en studieplaats van stad en 

dorp’ te vormen. 

                                                             
1 Van sociale eenzaamheid is sprake als iemand betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals 

kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling mist. 
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De OBR als huiskamer van stad en dorp 

Om in te spelen op de toenemende eenzaamheid opent de OBR haar deuren als ‘huiskamer en 

studieplaats van stad en dorp’ (Stichting OBR, 2015c), met als doel bij te dragen aan 

individuele ontplooiing, ontmoeting en sociale cohesie. Een bibliotheek ‘van èn gedragen 

door de lokale gemeenschap - een “public third place” en thuishaven en broedplaats voor 

burgerinitiatieven’ (Stichting OBR, 2015a). Een ‘third place
2
’ is een plek buiten het thuis en 

buiten de invloeden van moderne economische productie, een plek waar mensen zich thuis 

voelen en voornamelijk komen voor elkaars gezelschap (Oldenburg & Brissett, 1982). Om de 

zogenaamde ‘public third space’ of huiskamer-functie te verwezenlijken is het van belang dat 

mensen het idee hebben altijd terecht te kunnen bij de bibliotheek. Dit vraagt ruimere 

openingstijden (Stichting OBR, 2015a).  

 Ook de OBR heeft echter te maken met kortingen op haar subsidie, waardoor er geen 

ruimte is voor extra personeelskosten. De OBR heeft dit opgelost door vrijwilligers in te 

zetten. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de drie grote vestigingen, Tiel, Geldermalsen en 

Culemborg tegenwoordig doordeweeks twaalf uur per dag geopend zijn. Dit maakt de 

bibliotheek meer toegankelijk, ook voor mensen die overdag hun handen vol hebben met 

werk- of zorgtaken. Maar het management team streeft meer doelen na met het inzetten van 

vrijwilligers. Behalve de bibliotheek toegankelijker maken, wil het management team ook 

medewerkers meer ruimte bieden om service te verlenen aan de klant en de participatie van de 

gemeenschap bevorderen (Stichting OBR, 2015a). 

Meer dan ‘stretching a thin budget’ 

Brudney & Gazley (2002) schrijven dat, hoewel uit onderzoek blijkt dat voor veel bestuurders 

het meest waargenomen voordeel van werken met vrijwilligers kostenbesparing is, ook andere 

ontastbare voordelen, zoals het bevorderen van burgerparticipatie en het uitbreiden van de 

service, bewezen zijn. Zij vatten de literatuur samen met de uitspraak dat vrijwilligers niet 

slechts gewaardeerd moeten worden voor ‘stretching a thin budget’: ‘A properly managed and 

well-supervised volunteer program can raise cost-effectiveness by improving service quality, 

freeing up paid staff for the tasks in which they have specialized training or expertise, and 

strengthening an organization in other ways such as community relations and fund-raising’ (p. 

528). 

 Zoals kort werd genoemd wil het management team van de OBR inderdaad meer dan 

‘stretching a thin budget’. Met de nieuwe werkverdeling is het de bedoeling dat betaalde 

medewerkers de klant advies op maat geven rond de fysieke en digitale collectie en 

vrijwilligers begeleiden. Vrijwilligers zijn er om klanten te verwelkomen en te helpen met het 

uitvoeren van relatief eenvoudige taken van de betaalde medewerkers. Op deze manier 

houden betaalde medewerkers meer tijd over voor de taken waar zij in zijn gespecialiseerd, 

zoals advies op maat geven, en wordt de kwaliteit van de service uitgebreid door zowel dit 

advies, de begroetingen door de vrijwilligers en de ruimere openingstijden. Tot slot hoopt het 

management team de community te bevorderen, door leden van een stad of dorp samen te 

laten werken voor de lokale bibliotheek. 

                                                             
2 Een uitgebreide omschrijving over het concept ‘third place’ en het belang hiervan is te vinden in het artikel van 

Oldenburg en Brissett (1982). 
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Spanningen tussen medewerkers en vrijwilligers 

Niet alle medewerkers stonden positief tegenover het afstaan van taken aan vrijwilligers. Toch 

namen gedurende de maanden de hoeveelheid taken van vrijwilligers toe. In welke mate en 

welke taken dit waren verschilde per vestiging en specifieke medewerker. Per 1 maart 2015 

kwam hier verandering in: met de pilot ‘Meer klantcontacten voor medewerkers OBR’ kregen 

vrijwilligers officieel meer taken toegeschreven, waaronder het opruimen van ingeleverde 

materialen.  

 Voordat het management team deze pilot invoerde, heerste er alertheid bij 

medewerkers en de ondernemingsraad, die niet wilden dat werk van betaalde medewerkers 

werd overgenomen en de kans ontstond dat in de toekomst mensen hun betaalde baan zouden 

verliezen. Zij richtten zich op de cao, die aangeeft dat het niet is toegestaan taken van betaalde 

werknemers over te dragen naar vrijwilligers (Stichting BibliotheekWerk, 2014, p.8). Toch is 

de pilot ingevoerd, met instemming van de ondernemingsraad, met het uitgangpunt dat ‘de 

inzet van vrijwilligers niet ten koste gaat of in de plaats komt van de bestaande formatie’ 

(Stichting OBR, 2015b).  

 Ondanks het gevoel van dreiging, die medewerkers ervaren, zijn zij degene die de 

vrijwilligers begeleiden. Vrijwilligers werken met het motief om hulp te bieden, terwijl het 

helpen met taken bedreigend opgevat kan worden. Toch zullen medewerkers en vrijwilligers 

samen moeten werken om het doel van ruimere openingstijden voor de ‘huiskamer-functie’ te 

verwezenlijken. Om een zo goed mogelijke samenwerking te realiseren is het van belang 

inzicht te hebben in de vrijwilliger-medewerker relaties bij de OBR.  

 Het huidige onderzoek tracht dit inzicht te creëren door te kijken naar de rollen van 

vrijwilligers en medewerkers. Rollen zijn de ideeën die mensen hebben van zichzelf in relatie 

tot de organisatie en het bijbehorende gewenste gedrag (Roberts & Jarret, 2006). Door de 

verandering van de werksituaties verandert niet alleen de taakverdeling, maar ook de 

rolverdeling binnen de organisatie. Rolverandering gaat gepaard met onzekerheid en angst 

(Reed, 2001). Onderzoek naar de ervaren rollen in de samenwerking, sinds de introductie van 

vrijwilligers, zal tot meer inzicht leiden in de angst en mogelijke andere ervaringen waar 

medewerkers en vrijwilligers mee te maken hebben. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Het huidige onderzoek heeft als intellectueel doel inzicht te verkrijgen in hoe medewerkers en 

vrijwilligers hun rollen en samenwerking ervaren. Voor de OBR heeft het onderzoek als 

praktisch doel om door middel van dit inzicht, mogelijke condities en barrières in de 

samenwerking te identificeren. Om deze doelen te verwezenlijken stel ik de hoofdvraag: 

‘Hoe ervaren de betaalde medewerkers en vrijwilligers binnen de OBR hun rollen in de 

onderlinge samenwerking?’ 

Ik ga op zoek naar een antwoord op deze vraag aan de hand van een kwalitatief, en meer 

specifiek een interpretatief, onderzoek. Het concept ‘rol’ en de relatie met samenwerking zal 

ik bespreken in hoofdstuk twee. Het onderzoek richt zich specifiek op de rollen van en 

samenwerking tussen de (recent ingevoerde) vrijwilligers en de medewerkers bij de OBR, wat 
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het onderzoek een case study
3
 maakt. De precieze onderzoeksstrategie en gebruikte 

onderzoeksmethoden licht ik toe in hoofdstuk drie. 

1.4 Leeswijzer 

Voordat ik overga naar het onderzoek zal ik kort aangeven wat u in dit verslag kunt 

verwachten. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk twee, biedt een theoretisch kader welke 

ingaat op het concept rol en hieraan gerelateerde concepten die van meerwaarde zijn voor het 

onderzoek. Hoofdstuk drie geeft de gebruikte onderzoeksstrategie en methoden weer van dit 

onderzoek. Vervolgens presenteer ik in hoofdstuk vier de bevindingen. Hoofdstuk vijf 

presenteert een analyse van deze bevindingen, waarna hoofdstuk zes afsluit met de conclusie 

en aanbevelingen. In dit laatste hoofdstuk noem ik ook kort de sterke punten en beperkingen 

van het onderzoek. 

 

 

                                                             
3 Bryman (2012) definieert ‘case study’ als: ‘the detailed and intensive analysis of a single case’ (p.66), ‘the 
most common use of the term ‘case’ associates the case study with a location, such as a community or 
organisation’ (p. 67).  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch Kader 

In dit onderzoek staat centraal hoe de betaalde medewerkers en vrijwilligers hun rollen in de 

samenwerking ervaren. Om de situatie bij de OBR optimaal te begrijpen bespreekt dit 

hoofdstuk eerder onderzoek over medewerker-vrijwilliger relaties en relevante concepten uit 

de roltheorie. De eerste sectie richt zich op deze medewerker-vrijwilliger relaties, hoe 

roltheorie van toegevoegde waarde kan zijn om hier inzicht in te verwerven en wat roltheorie 

is. De tweede sectie gaat dieper in op de concepten ‘rol’ en ‘systeem’. Hierbij komen de 

onderwerpen ‘rolverandering’, ‘rolverwantschap’, ‘coöperatie en competitie’ en ‘vertrouwen 

en conflict’ aan bod. Deze onderwerpen geven inzicht in wat het gedrag van mensen stuurt en 

wat kan bijdragen aan een effectieve samenwerking. Tot slot gaat de derde sectie in op 

verwachtingen, die gecreëerd worden met zogenaamde ‘rol scripten’, en hoe deze de 

samenwerking beïnvloeden. 

2.1 Vrijwilliger-medewerker relaties en roltheorie 

Vrijwilliger-medewerker relaties 

Een veel voorkomend thema in de literatuur is dat de introductie van vrijwilligers tot conflict 

leidt met de betaalde medewerkers (Brudney & Gazley, 2002). Brudney en Gazley noemen 

twee veronderstellingen achter dit conflict: dat betaalde medewerkers weerstand bieden tegen 

de introductie van vrijwilligers en dat vrijwilligers de betaalde posities van medewerkers 

zullen vervangen. Zij schrijven echter dat  het vervangen van medewerkers door vrijwilligers 

tegen de wet is en medewerkers daarom niet hoeven te vrezen voor vervanging en in een 

eerder onderzoek bij de overheid hadden zij aangetoond dat medewerkers niet altijd 

weerstand bieden (Brudney, 1995; in Brudney & Gazley, 2002). Hieruit concludeerden zij dat 

vrijwilligers waarschijnlijk niet te maken krijgen met weerstand, wanneer de medewerkers 

begrijpen welke voordelen de vrijwilligers kunnen bieden voor de organisatie. 

 Meer recent hebben Netting, Nelson, Borders en Huber (2008) literatuur gericht op 

vrijwilliger-medewerker relaties in kaart gebracht. Ook zij noemen dat de invoering van 

vrijwilligers veelal gerelateerd wordt aan weerstand en conflict, maar stellen dat de 

werkelijkheid complexer in elkaar zit. Hauser en Schwartz (1980; in Netting et al, 2008) 

schreven dat weerstand van medewerkers tegenover het werken met vrijwilligers overwonnen 

kan worden als een aantal aspecten van hun relatie werd begrepen, waaronder: het verschil 

tussen de rol van de professional en de vrijwilliger en de groeiende waarde van professional-

vrijwilliger relaties. Sloan (1985; in Netting et al, 2008) stelt dat de spanningen die 

voortkomen uit waargenomen dreigingen, worden in stand gehouden en vergroot door 

onjuiste verwachtingen
4
 die professionals en vrijwilligers over elkaar hebben. 

 Mogelijk wordt weerstand voorkomen wanneer professionals de meerwaarde van 

vrijwilligers inzien en duidelijkheid hebben over elkaars rollen. Inzicht in elkaars rollen 

verminderen mogelijk weerstand door een beter begrip van de relatie. Dit inzicht vergroten 

zal ook spanningen verminderen, aangezien een beter begrip van elkaar onjuiste 

verwachtingen wegneemt. 

                                                             
4 Een opsomming van veel voorkomende onjuiste verwachtingen is te vinden in het artikel van Netting et al. 
(2008). 
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Het toepassen van roltheorie 

Het is van meerwaarde om inzicht te hebben in hoe vrijwilligers en medewerkers elkaar en 

elkaars rollen waarnemen, om de vrijwilliger-medewerker relaties te begrijpen. Vandaar dat 

het huidige onderzoek, de ervaringen van medewerkers en vrijwilligers van de OBR in 

verband legt met roltheorie. Het concept ‘rol’ verwijst hierbij naar de ideeën die mensen 

hebben van zichzelf in relatie tot de organisatie en het bijbehorende gewenste gedrag (Roberts 

& Jarret, 2006). Een organisatie bestaat uit mensen met vele rollen die hun gedrag sturen.  

 Roltheorie is eerder toegepast om inzicht te creëren in vrijwilliger-medewerker relaties 

binnen organisaties. Netting, O’Conner en Thomas (2005) onderzochten aan de hand van 

interviews en roltheorie de samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers bij vijftien op 

geloof gebaseerde organisaties. Hieruit kwam naar voren dat mensen bij deze organisaties 

veelal meerdere rollen op zich nemen en het verschil in rollen tussen vrijwilliger en 

medewerker gering is. Toch voelen medewerkers zich niet bedreigd en verloopt de 

samenwerking zonder conflict. Netting et al. (2005) geven hiervoor als mogelijke verklaring 

dat de medewerkers en vrijwilligers zich verbonden voelen door een gezamenlijke identiteit, 

die gepaard gaat met hun gezamenlijke geloofsovertuiging. Zo schrijven zij: ‘the nuances of 

defined roles within the context of implementing a service program may be less meaningful 

than the salience of the role of faith for the community member and its attendant expectations 

that make that person a part of a larger faith community’ (p.197). 

 In de OBR werken de vrijwilligers en medewerkers samen in een andere context, waar 

geloof mogelijk geen rol speelt. Om inzicht te verkrijgen in deze specifieke situatie en te 

begrijpen wat het gedrag stuurt van deze mensen en welke ideeën hierachter liggen, is het 

nodig om op de hoogte te zijn van een aantal concepten uit roltheorie relevant voor deze 

casus. Maar voordat dit aan bod komt, is het van belang te weten wat er in dit onderzoek 

bedoeld wordt met ‘roltheorie’ en ‘rol’.  

Perspectief: ‘Rol’ in de Cognitieve roltheorie en Systeem psychodynamiek 

Het concept ‘rol’ is één van de meest populaire ideeën in de sociale wetenschappen (Biddle, 

1986). Deze theorie begon zijn bestaan als theater metafoor: 

  ‘If performances in the theater were differentiated and predictable because actors were 

 constrained to perform "parts" for which "scripts" were written, then it seemed reasonable to 

 believe that social behaviors in other contexts were also associated with parts and scripts 

 understood by social actors’  

 (Biddle, 1986, p.68).  

Hierbij heerst de veronderstelling dat mensen sociale actoren zijn die gedrag aanleren dat past 

bij hun sociale positie in de maatschappij, net zoals zij hun rol aanleren in een toneelstuk. 

Sinds het ontstaan van deze metafoor hebben verschillende varianten en interpretaties van 

‘rol’ zich ontwikkeld, waardoor er van één enkele ‘roltheorie’ geen sprake meer is
5
. Het 

fundament van iedere benadering is echter hetzelfde: Mensen gedragen zich op verschillende 

manieren die voorspelbaar zijn op basis van hun sociale identiteit en situatie (bijv. Biddle, 

1986; Cunliffe, 2014). Bijvoorbeeld: als ouder gedraagt iemand zich zorgzaam, als vriend 

losbandig en als collega serieus.  

                                                             
5 Zie Biddle (1986), voor een bespreking van varianten tot dan toe. 
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 In dit onderzoek wordt een combinatie van de Cognitieve Roltheorie en Systeem 

Psychodynamiek aangehouden. Cognitieve Roltheorie focust zich op de relaties tussen 

rolverwachtingen en gedrag (Biddle, 1986). De Systeem Psychodynamiek richt zich op de 

dagelijkse spanningen die in iedere werkgemeenschap aanwezig zijn, waarbij gekeken wordt 

naar hoe individuen reageren op een emotionele realiteit die mede tot stand komt door sociale 

interactie en hoe de interactie van verschillende ‘systeemniveaus’ (individu, groep, 

organisatie en samenleving) gedrag van mensen stuurt (Schruijer, 2013). 

 Deze vorm van roltheorie ziet mensen als individuen die worden gestuurd door 

mentale concepten. Dit is een ander gebruik van de term ‘rol’ dan bij Goffman’s dramaturgie 

(Goffman, 1959) . Goffman gaat uit van individuen die worden beïnvloed door de sociale 

omgeving, waarbij ‘a sense of self is formed both by the ways individuals identify with 

prescribed roles and the ways they distance themselves from them’(Kunda, 2006, p.161). De 

Cognitieve Roltheorie en Systeem Psychodynamiek zien rollen niet als ‘prescribed’, maar als 

interne constructies. Deze worden weliswaar beïnvloed door de omgeving, maar zijn hier niet 

volledig afhankelijk van. Hoewel ook Goffman individuen niet als passieve actoren ziet, maar 

als reactieve wezens, ligt hierbij wel meer nadruk op de sociale omgeving en interpersoonlijke 

interactie en minder op de overlapping van persoon en systeem: een belangrijk component 

van de Cognitieve Roltheorie en Systeem Psychodynamiek dat in de volgende sectie aan bod 

komt. 

Het concept ‘Rol’ 

Eerder werd het concept ‘rol’ al 

aangehaald als de ideeën die mensen 

hebben van zichzelf in relatie tot de 

organisatie en het bijbehorende gewenste 

gedrag (Roberts & Jarret, 2006). Deze 

ideeën komen tot stand door de interactie 

tussen het individu en het systeem. Het 

systeem kan zowel de organisatie of 

samenleving zijn, het is een kader waarbinnen gedrag wordt gestuurd door verwachtingen en 

regels waarbinnen gehandeld zou moeten worden. Newton, Long & Sievers (2006) spreken 

hierbij over: ‘a frame within which behaviour is contained’(p.12). Schematisch weergegeven, 

vormt een rol zich daar waar de persoon en het systeem elkaar overlappen (zie afbeelding 1). 

Kernbegrip hiervoor in de psychodynamiek is ‘persoon-in-rol’, wat verwijst naar de interactie 

van de (bewuste en onbewuste) dynamische binnenwereld van het individu enerzijds en die 

van de buitenwereld anderzijds (Schruijer, 2013). Het Grubb Instituut definieert een rol als:  

 ‘an idea or conception in the mind through which one manages oneself and one’s behaviour in 

 relation to the system in which one has a position, so as to further its aims’ 

  (Grubb Institute, 1991; in Roberts & Jarret, 2006 p.20).  

 

 

Afbeelding 1. Rol schematisch weergegeven 
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2.2 Rol en Systeem uitgelicht 

Voor het huidige onderzoek zijn een aantal concepten uit de roltheorie van belang. Deze 

hebben betrekking tot de rol en het systeem. Deze sectie zal om te beginnen ingaan op 

rolverandering en het vormen van interpersoonlijke relaties op basis van rolverwantschap. 

Hierna wordt gekeken naar de spanningen die achter een systeem liggen en hoe deze gedrag 

sturen.  

Rolverandering 

Een rol is geen statisch, maar een dynamisch gegeven (Reed, 2001). Het systeem is constant 

in beweging door bijvoorbeeld veranderingen in de organisatiestructuur of externe sociale, 

politieke of economische condities en ook de persoon heeft veranderende gevoelens, attitudes 

en verwachtingen. Doordat de rol een resultaat is van de interactie tussen persoon en systeem, 

is dus ook deze altijd in beweging. Bij de OBR zijn veel veranderingen in het systeem 

zichtbaar. Gemeenten bezuinigen en verkorten hun bibliotheeksubsidies en de vraag van 

klanten verandert. De organisatiestructuur van de OBR verandert door onder andere de 

invoering van vrijwilligers op de vestigingen. 

 Reed (2001) omschrijft hoe veranderingen in het systeem leiden tot rolverandering. 

Rolverandering is een psychologisch proces, wat zich kan uiten in een verandering van 

gedrag. Het proces van rolverandering gaat meestal samen met veranderde opvattingen en 

overtuigingen. Mensen proberen zichzelf opnieuw te plaatsen in het systeem zoals het nu is of 

lijkt te worden. Dit is een proces waarbij zowel krachten van binnen als verwachtingen van 

buiten strijden om een nieuw evenwicht.  

 Vaak zullen mensen niet alleen de verhoudingen binnen het systeem opnieuw 

onderzoeken, maar ook de doelen onder de loep nemen. Zij gaan na of deze nog steeds passen 

bij de overtuigingen en motivaties behorende tot hun huidige ‘persoon-in-rol’. In groepen, kan 

deze zoektocht zowel leiden tot fragmentatie of juist een nauwer verwantschap, afhankelijk 

van hoe individuele doelen op elkaar aansluiten. Het veranderen van rol is ook deels 

afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Het veranderen van rol wekt onzekerheid en 

angst op. Hoe hiermee wordt omgegaan, en of een persoon in staat is succesvol de nieuwe rol 

aan te nemen, hangt af van het individu. 

Rolverwantschap 

Om inzicht te creëren in de samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers is het van 

belang een idee te hebben over interpersoonlijke relaties. Reed (2001) omschrijft twee 

manieren om interpersoonlijke relaties binnen een werksituatie te bekijken. De eerste manier 

doet dit op basis van persoonlijke relaties. De tweede manier past roltheorie toe, wat leidt tot 

een manier van kijken die interpersoonlijke relaties ziet op basis van ‘role relatedness’ of 

rolverwantschap. 

 Wanneer een persoon een relatie bekijkt vanuit persoonlijke relaties, vraagt diegene 

zich af hoe hij (of zij) zich voelt over een ander, ongeacht de context, positie of achtergrond. 

In zijn relaties zou diegene anderen willen leren kennen, vriendelijk proberen te zijn en 

beoordelen of hij mensen wel of niet mag. Op het werk, kan dit soort relaties problemen 

opleveren. Hoe zouden mensen met elkaar omgaan wanneer zij negatieve gevoelens hebben 

over elkaar? En hoe zou worden omgegaan met werkdruk als dit kan leiden tot een negatieve 
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persoonlijke reactie, zouden personen slecht nieuws achterwege willen laten om een 

vriendschap te behouden? 

 Een andere manier van kijken ziet relaties vanuit ‘role relatedness’ of 

rolverwantschap. Op deze manier erkent een individu dat, ook al kent die persoon de ander 

misschien niet, zij in ieder geval zaken gemeen hebben aangezien ze beiden deel uitmaken 

van dezelfde organisatie. Dit wil niet zeggen dat hun situaties hetzelfde zijn, maar ze 

bevinden zich wel in hetzelfde team of dezelfde organisatie. Zij hebben ieder hun eigen rol in 

de organisatie, die hen beiden bindt aan de organisatie. Op deze manier, of zij er zich van 

bewust zijn of niet, zijn zij dus altijd verwant.  

 Mensen hoeven elkaar, vanuit dit perspectief, niet persoonlijk te kennen of te mogen 

om samen een relatie aan te gaan. Zolang mensen elkaars rollen en de taak erkennen zal de 

samenwerking voorspoedig verlopen. Het is dan ook mogelijk om het oneens te zijn of een 

negatieve reactie te uiten, zonder dat er gevreesd hoeft te worden dat de persoonlijke relatie 

op het spel staat, omdat individuen accepteren dat wat zij doen en zeggen gebaseerd is op het 

idee of iets helpt om de taak te verwezenlijken waaraan zij samen werken.  

 Het is niet zo dat rolverwantschap betekent dat persoonlijke relaties niet aanwezig 

kunnen zijn. Deze manier van kijken gaat uit van zowel persoonlijke als 

verwantschapsrelaties. Juist door relaties ook te zien in termen van rol en taak, kan door het 

wederzijds respecteren van de rol en de ervaring van langdurig samenwerken de persoonlijke 

relatie verbeteren. Deze twee manieren van het kijken naar relaties zijn schematisch 

weergegeven: 

 

 

Afbeelding 2: Persoonlijke relaties en Rolverwantschap 

Het linker figuur weergeeft persoonlijke relaties tussen twee personen (P). Het rechter figuur 

illustreert dat wanneer mensen een rol (R) opnemen om een gedeelde taak (T) uit te voeren in 

een systeem (S), er sprake is van rol verwantschap. 

Overgenomen uit: Reed (2001), p.7. 

 

 



 
17 

In de voorgaande sectie kwam onder andere naar voren dat rolverandering afhankelijk is van 

de perceptie van het systeem en dat collega’s altijd met elkaar verbonden zijn door hun 

affiliatie met dezelfde organisatie. Zoals ik in het begin van dit hoofdstuk aanhaalde is een 

organisatie een voorbeeld van een systeem: ‘a frame within which behaviour is contained’ 

(Newton, Long & Sievers, 2006, p.12), wat letterlijk terug te zien is in afbeelding 2. De 

voorgaande sectie gaf aan dat rolverandering en rolrelaties afhankelijk zijn van dit systeem. 

Om situaties volledig te begrijpen, is het van belang om bewust te zijn van processen die dit 

systeem sturen.  

Coöperatie en competitie: een dynamisch evenwicht 

Binnen iedere organisatie zijn spanningen aanwezig. Mastenbroek (1996) omschrijft in zijn 

boek hoe de spanningen achter een organisatie, ‘een netwerk van samenwerkende en 

rivaliserende eenheden’ (p.33), gedrag van werknemers sturen. Deze zal ik in deze sectie kort 

bespreken.  

 In de ene situatie komt het gemeenschappelijk belang sterk naar voren, in de andere 

situatie het afzonderlijk belang. Coöperatie en competitie zijn tegelijk aanwezig binnen 

systemen en hun zichtbaarheid wisselt elkaar af. Beide polen zijn van groot belang. In een 

organisatie vormt zich een zogenaamd ‘dynamisch evenwicht’ of ‘spanningsbalans’ tussen 

deze polen. Als dit doorslaat naar de ene kant kan er te toegeeflijk gedrag ontstaan, waardoor 

werknemers geen eigen bijdragen meer kunnen maken. Als het doorslaat naar het andere 

uiterste, is agressief en ‘vechtend’ gedrag het gevolg. Beide extremen leiden tot een minder 

effectieve organisatie waarbij er minder aandacht is voor het optimaal behalen van het doel 

(Mastenbroek, 1996).  

 Coöperatie en competitie binnen een organisatie worden beïnvloed door de concepten 

afhankelijkheid en macht. Machts- en afhankelijkheidsrelaties kunnen subtiel en 

onuitgesproken zijn, maar zij beïnvloeden het dagelijks handelen van iedereen in een 

organisatie. Wanneer een persoon andermans gedrag probeert te beïnvloeden is er sprake van 

machtsuitoefening. Omgekeerd, is er sprake van afhankelijkheid wanneer een persoon de 

activiteiten van een ander belangrijk acht en de vervangingsmogelijkheden voor die 

activiteiten gering zijn. Hoe groter de afhankelijkheid, hoe meer het gedrag van iemand door 

een ander wordt bepaald (Mastenbroek, 1996).  

 Relaties hebben een gemengd karakter, zowel macht als afhankelijkheid zijn tegelijk 

aanwezig: de aspecten zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Voor een effectieve 

organisatie is het van belang om de ‘krachten’ die gepaard gaan met macht en afhankelijkheid 

in een juiste balans te brengen. Deze balans vormt zich in een spanningsveld tussen de twee 

uitersten. Het ene uiterste bestaat uit autonomie, autoriteit en de eigen strategische positie ten 

opzichte van anderen: ‘Op zijn minst proberen ze [werknemers] de eigen positie te behouden’ 

(p.40), schrijft Mastenbroek (1996). Het andere uiterste bestaat uit wederzijdse 

afhankelijkheid en het welzijn van het groter geheel.  

 Wanneer het behouden van de eigen positie en competitieve krachten doorslaat, heeft 

dit vechtgedrag als gevolg wat de effectiviteit van een organisatie verminderd (zie tabel 1 

voor voorbeelden). Dit vechtgedrag of conflict is te vermijden door het inbrengen van 

‘superordinate goals’ (Sherif, 1958). Doelen die door iedereen worden gedeeld en de 

samenwerking van iedereen vereisen om deze te realiseren, verminderen onderlinge spanning. 
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Superordinate goals creëren onderlinge afhankelijkheid, waardoor mensen zich geen 

onderling conflict kunnen veroorloven. Conflict zou een negatieve uitwerking hebben op het 

eigenbelang, omdat andermans hulp nodig is voor het behalen van het doel. 

 Hoe meer verschillende groepen samenkomen tot één identiteit met uitgesproken en 

gezamenlijke doelen en belangen, hoe kleiner de kans dat de spanningsbalans doorslaat naar 

vechtgedrag. Er kunnen wel problemen of conflicten zijn, maar het verlies dat dit zou 

opleveren maakt het noodzakelijk om er samen uit te komen. Hoe groter de wederzijdse 

afhankelijkheid, hoe groter de kans op ‘samenwerkingsgedrag’ (Mastenbroek,1996). 

 Het tegenovergestelde is waar bij een kleine wederzijdse afhankelijkheid. In dit geval 

zijn partijen niet genoodzaakt samen te werken om het eigenbelang te realiseren. Zodra er 

schaarse goederen nodig zijn of machtsposities een rol spelen, zoeken partijen naar een 

strategie om een zo goed mogelijk resultaat voor zichzelf te verwezenlijken. Hoe kleiner de 

wederzijds afhankelijkheid, hoe groter de kans op ‘vechtgedrag’.  

 Er zijn ook situaties waar afhankelijkheid en onafhankelijkheid even zwaar wegen. 

Wanneer dit het geval is, is de kans groot dat partijen gaan onderhandelen. De drie beschreven 

gedragstendensen staan weergegeven in tabel 1. 

 

Gedragstendensen Vechten: 

valse informatie 

verspreiden als het 

eigen voordeel 

oplevert, nooit 

concessies maken 

tenzij hier een 

grotere winst kan 

worden gemaakt, 

eigen doelen zijn de 

belangrijkste doelen 

Onderhandelen: 

Informatie eenzijdig 

weergeven, ruimte 

voor strategische 

concessies, doelen 

worden zo lang 

mogelijk 

vastgehouden 

Samenwerken: 

Open 

informatieverstrekking, 

open over de eigen 

doelen en deze doelen 

worden ingepast in een 

gezamenlijke 

doelstelling 

Gewenst resultaat Onderwerping van 

de tegenpartij 

Compromis Oplossing van hoge 

kwaliteit. Wederzijds 

begrip 

Tabel 1. Afhankelijkheid en gedragtendensen. Gebaseerd op: Mastenbroek (1996), p. 114. 

 

Vertrouwen en conflict 

Naast coöperatie en competitie spelen vertrouwen en conflict een grote rol in organisaties. Dit 

zijn twee belangrijke componenten van de emotionele realiteit die invloed hebben op 

samenwerking (Curseu & Schruijer, 2010). Vertrouwen omschrijft de mate waarin 

groepsgenoten zichzelf toelaten om zich kwetsbaar op te stellen voor andermans acties. Dit 

vertrouwen is nodig om open te kunnen zijn over informatie en doelen (Curseu & Schruijer, 

2010), wat noodzakelijk is wanneer er sprake is van afhankelijkheid binnen de organisatie 

(Mastenbroek, 1996). Conflict verwijst naar meningsverschillen en fricties onder de 



 
19 

teamleden, ontstaan door onverenigbaarheden en divergentie in percepties, verwachtingen en 

meningen (Curseu & Schruijer, 2010). Dit kan taak gerelateerd zijn (taakconflict) of relatie 

gerelateerd (relationeel conflict).  

 Onderzoek toont aan dat intra groep conflict, vooral relationeel conflict, een negatieve 

impact heeft op team effectiviteit (De Dreu & Weingart, 2003, Curseu & Schruijer, 2010). 

Relationeel conflict zou voorkomen kunnen worden door relaties te zien in termen van de 

eerder beschreven rolverwantschap (Reed, 2001). Vertrouwen daarentegen leidt tot een 

hogere teameffectiviteit. Daarbij komt dat vertrouwen de impact van taakconflict modereert, 

waarbij er het meeste relationeel conflict voorkomt bij situaties met veel taakconflict en 

weinig vertrouwen. Door vertrouwen te creëren zal taakconflict minder relationeel conflict als 

gevolg hebben (Curseu & Schruijer, 2010). Voor een optimale samenwerking en het 

voorkomen van conflict is het dus van groot belang dat er vertrouwen bestaat tussen partijen. 

2.3 Verwachtingen en samenwerking 

In voorgaande secties zijn rolverandering, rolverwantschap en spanningen in het systeem 

besproken. In deze sectie zal worden besproken hoe rollen, op basis van verwachtingen die 

gehaald worden uit ‘role scripten’, samenwerken voor de organisatie. Zoals in de sectie over 

vrijwilliger-medewerker relaties werd genoemd, is inzicht in elkaars rollen van belang om 

weerstand te overwinnen en succesvol samen te werken (Hauser & Schwartz, 1980; in Netting 

et al, 2008). Spanningen tussen vrijwilligers en medewerkers zou voortkomen uit onjuiste 

verwachtingen die zij van elkaar hebben (Sloan, 1985; in Netting et al, 2008). Inzicht in rol 

scripten kan helpen om de werking van rollen en bijbehorende verwachtingen te begrijpen.  

Rol scripten en verwachtingen 

Werknemers proberen het gedrag van anderen te voorspellen aan de hand van verwachtingen 

(Gioia & Poole, 1984; Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman, 1985). Deze verwachtingen 

worden gehaald uit zogenaamde ‘rol scripten’, die omschrijven wat de juiste handelingen zijn 

van een persoon in een bepaalde situatie. Een script wordt in de literatuur veelal gedefinieerd 

als een schema in het geheugen dat (reeksen van) gebeurtenissen of gedrag omschrijft die 

geschikt zijn voor een bepaalde context. Een schema is een cognitief raamwerk dat mensen 

gebruiken voor structurering en zingeving van informatie om begrip te faciliteren (Gioia & 

Poole, 1984). Schema’s geven een basis die als gids fungeert voor interpretaties, acties en 

verwachtingen. Typische voorbeelden waarbij scripts gelden zijn naar een restaurant gaan of 

een doktersbezoek. Maar ook andere situaties, zoals sollicitatiegesprekken, vergaderingen of 

besluitvormingsprocessen verlopen via scripts. 

 Het is niet zo dat een werknemer in een organisatie zijn of haar script krijgt aangereikt 

door de werkgever, zoals een acteur deze van de regisseur krijgt aangereikt. Het vormen van 

scripten is een proces, waarbij op verschillende manieren, direct of indirect, passend gedrag 

wordt aangeleerd. Dit kan door directe interactie met mensen, gebeurtenissen of situaties, 

waarbij herhaling en beloning van ervaringen scripten consolideren. Een script kan ook 

indirect worden aangeleerd door communicatie of media. Door het voeren van gesprekken of 

het lezen van verhalen worden verwachtingen opgewekt die als indicators werken voor 

passend gedrag in soortgelijke situaties. Ook kan er sprake zijn van ‘script transference’. In 

dit geval wordt een rolmodel nagebootst en gepoogd zijn of haar script over te nemen. Dit kan 
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zowel op basis van directe interactie of indirect door bijvoorbeeld verhalen (Gioia & Poole, 

1984). 

 Scripts helpen een persoon met het begrijpen en voorspellen van situaties. Op deze 

manier kunnen scripts bijvoorbeeld efficiënte besluitvorming bevorderen. Efficiënte 

besluitvorming is echter niet vanzelfsprekend goede besluitvorming. Scripts zijn heuristieken, 

wat cognitieve complexiteit vermindert maar ook gevaren met zich meebrengt (Gioia & 

Poole, 1984). Zo kunnen mensen bijvoorbeeld handelen op basis van een algemeen script in 

plaats van op gedrag dat beter zou passen bij een specifieke situatie.  

De aansluiting van scripten 

Onderzoeken van Solomon et al. (1985) en Broderick (1999) richten zich op de aansluiting 

van scripten van klant en dienstverlener. Door aansluitende scripten te hebben zou gedrag 

goed aansluiten, wat een tevreden klant en goede samenwerking als gevolg heeft. Hoewel de 

context van deze onderzoeken verschilt met het huidige, bieden zij wel duidelijke 

omschrijvingen van hoe scripten de samenwerking beïnvloeden.  

 Zo omschrijven zij dat wanneer de scripten van twee groepen op elkaar aansluiten dit 

een positief effect heeft op de samenwerking. De verwachtingen, die mensen over de rol en de 

situatie hebben, komen dan overeen. Indien dit het geval is, is er sprake van inter-role 

congruence en verloopt de samenwerking zonder problemen (Broderick, 1999; Solomon et 

al., 1985). Het script dat een persoon in een situatie aanhoudt, is dan volgens beide partijen 

passend bij de situatie. 

 Om het juiste script aan te houden is het belangrijk dat iemand weet wat zijn of haar 

rol is. Zo is het script van de manager anders dan die van de sollicitant, ook al bevinden zij 

zich in dezelfde situatie. Wanneer anderen dezelfde rol aan iemand toekennen als die persoon 

zelf heet dit identity confirmation (Milton & Westphal, 2005). Deze overeenkomst van 

verwachtingen kan tot uiting komen doordat groepsgenoten taken geven die passen bij 

iemands rol of door de manier waarop een persoon wordt omschreven. Om meer 

samenwerking te realiseren is het van belang dat er sprake is van wederzijdse confirmation, 

Indien dit niet het geval is kunnen er alsnog problemen voorkomen in de samenwerking, 

samenwerken doet men immers niet alleen. 

 Het kan echter voorkomen dat er geen overeenstemming is over de rollen of 

verwachtingen of dat de rollen onduidelijk zijn, in dit geval is er sprake van role discrepancy 

(Solomon et al., 1985). Samenwerking wordt in dit geval belemmerd omdat niemand weet 

wat hij of zij van de ander moet verwachten. Ook de eigen rol wordt onduidelijker, omdat 

deze afhankelijk is van de andere rollen in de organisatie. 
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Samenvattend 
Om meer inzicht te verkrijgen in de vrijwilliger-medewerker relaties bij de OBR is gebruik 

gemaakt van concepten uit de roltheorie. Dit hoofdstuk is ingegaan op eerder onderzoek met 

betrekking tot vrijwilliger-medewerker relaties, heeft de link gelegd naar roltheorie en heeft 

toegelicht wat ‘roltheorie’ en ‘rol’ in dit onderzoek inhoudt. Belangrijk hierbij is de persoon-

in-rol, de ideeën die mensen hebben van zichzelf in relatie tot de organisatie en het 

bijbehorende gewenste gedrag. De tweede sectie gaf meer inzicht in de persoon-in-rol, met 

uitleg over rolverandering en rolverwantschap, waarna de sectie inging op het systeem waar 

de rol van afhankelijk is. Hierbij is besproken welke processen zich bevinden binnen het 

systeem en hoe deze kunnen leiden tot vechtgedrag, onderhandelen of samenwerking. Tot slot 

ging de laatste sectie in op verwachtingen, hoe deze worden gecreëerd aan de hand van rol 

scripten en hoe deze kunnen leiden tot effectieve of ineffectieve samenwerking. 
 Nu we meer inzicht hebben gekregen in de theoretische concepten die helpen om de 

situatie bij de OBR te begrijpen, kunnen we overgaan naar het onderzoek zelf. In het volgende 

hoofdstuk zal ik ingaan op de methoden die ik heb gebruikt om dit onderzoek uit te voeren. 
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Hoofdstuk 3: Methoden 

In voorgaande hoofdstukken is de onderzoeksvraag geformuleerd en zijn de voor het 

onderzoek belangrijke concepten toegelicht. In dit hoofdstuk bespreek ik kort de 

onderzoeksstrategie en de onderzoeks- en analysemethoden die ik voor het onderzoek heb 

gebruikt. Tot slot zal ik ingaan op drie kwaliteitscriteria die ik heb gehanteerd om de kwaliteit 

van mijn onderzoek te waarborgen: betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.  

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het uitgevoerde onderzoek is interpretatief van aard. Deze benadering gaat uit van een proces 

waarbij mensen betekenis geven aan verschijnselen en deze betekenissen uitwisselen, 

waarmee zij samen de sociale werkelijkheid creëren (Boeije, 2012). Bij interpretatief 

onderzoek staat niet slechts het in kaart brengen, maar vooral het begrijpen van de sociale 

werkelijkheid centraal (Tijmstra & Boeije, 2011). Wetenschappers vanuit de interpretatieve 

benadering willen daarom niet slechts mensen observeren of gedragingen meten, maar met 

mensen in contact treden en waar mogelijk deel uitmaken van hun leefwereld.  

 Deze onderzoeksstrategie sluit aan bij de onderzoeksdoelen gezien de “highly 

interpretive nature” (Netting et al., 2008, p.73) van vrijwilliger-medewerker relaties. Hiermee 

wordt bedoeld dat, door de samenkomst van twee groepen met verschillende motivaties, 

attitudes en denkwijzen, er samen een nieuwe sociale werkelijkheid zal worden gecreëerd. 

Begrip van deze sociale werkelijkheid is essentieel om inzicht te verkrijgen in hoe 

medewerkers en vrijwilligers hun rollen en onderlinge samenwerking ervaren.  

 In het huidige onderzoek ben ik in contact getreden met de medewerkers en 

vrijwilligers van de OBR. Het onderzoek richt zich specifiek op de samenwerking tussen de 

(recent ingevoerde) vrijwilligers en de medewerkers bij de OBR, waardoor er sprake is van 

een case study. De case study heeft niet als doel verklaringen te genereren die kunnen worden 

toegepast in andere settings, maar is ideografisch (Bryman, 2012). Dit houdt in dat het 

bedoeld is om de unieke kenmerken van deze specifieke situatie te verhelderen. 

3.2 Onderzoeksmethoden 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een drietal methoden: participerende observatie, 

semigestructureerde interviews en documenten-analyse. Deze methoden zullen in deze sectie 

kort worden toegelicht. 

Participerende observatie 

De eerste maand van mijn onderzoek heb ik regelmatig dagdelen rondgelopen op 

verschillende vestigingen, waarbij ik observeerde en informele gesprekken voerde. In de 

zogenaamde participant as observer (Gold, 1958) rol, had ik veel contact met de werknemers 

en zij wisten dat het onderzoek dat ik uitvoerde de reden van mijn aanwezigheid was. Het 

participerend observeren verliep deels formeel en deels informeel. Tussen formele en 

informele gesprekken was niet altijd duidelijk onderscheid te maken. Formele en informele 

componenten liepen soms door elkaar heen. Zo had ik geplande gesprekken met werknemers 

van de backoffice die begonnen als formele inhoudelijke gesprekken, maar gedurende het 

gesprek losser werden en plaats maakten voor humor. Naast deze gemengde gesprekken heb 
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ik informele gesprekken gehouden bij het koffiezetapparaat van de backoffice en frontoffice 

en formele bijeenkomsten bijgewoond: een vrijwilligersoverleg, een teamoverleg, een training 

en een personeelsbijeenkomst. Het grootste deel van mijn tijd bevond ik mij echter in relatie 

tot de medewerkers en vrijwilligers van de frontoffice. Op de vestigingen waar zij aan het 

werk waren heb ik geobserveerd en informele gesprekken gevoerd. Voor het observeren op de 

vestigingen heb ik een korte topiclijst gehanteerd, gebaseerd op mijn onderzoeksvraag. Deze 

vindt u in bijlage 1. 

 De OBR heeft 19 vestigingen. Vele hiervan zijn kleine dorpsbibliotheken waar over 

het algemeen weinig klanten komen in vergelijking met de grotere vestigingen. Uit praktische 

overwegingen, de beperkte tijdsduur van het onderzoek en de bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer, heb ik gedurende het onderzoek ervoor gekozen mij op de drie grote 

vestigingen te richten: Tiel, Geldermalsen en Culemborg. Ook met het oog op de onderzoek 

focus, de rollen en onderlinge samenwerking van betaalde medewerkers en vrijwilligers, 

leken deze vestigingen van meeste waarde omdat hier de medewerkers en vrijwilligers het 

meeste onderling contact hadden door de opbouw van de werkroosters. De situaties die ik hier 

heb geobserveerd zullen verschillen van de situaties in de kleinere vestigingen, waar mensen 

vaak alleen op een vestiging staan. Bevindingen zijn hierdoor niet te generaliseren naar deze 

andere vestigingen. Zij kunnen wel als basis dienen voor verder onderzoek naar rollen of 

samenwerking van medewerkers en vrijwilligers. 

 Om mijn geheugen te ondersteunen heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van field notes, 

om observaties, gesprekken en contexten vast te leggen. Ik heb ervoor gekozen om niet met 

een notitieblok en pen rond te lopen, om een meer informele en ongedwongen sfeer te 

bewaren en de kans op reactiviteit te verkleinen. Reactiviteit verwijst naar de neiging die 

mensen hebben om hun gedrag te veranderen wanneer zij worden geobserveerd (Boeije, 2012, 

p.147). Field notes schreef ik achteraf in de trein naar huis, soms aan de hand van korte 

aantekeningen die ik had gemaakt op mijn telefoon. Door deze manier van werken heb ik 

minder observaties en uitspraken gedetailleerd kunnen vastleggen. Deze details heb ik echter 

niet gemist in dit onderzoek, aan de hand van de observaties zelf en ruwe notities heb ik 

voldoende inzicht gekregen in de situatie. Dit inzicht heb ik later geprobeerd tastbaar te 

maken in dit onderzoeksrapport aan de hand van citaten uit gesprekken en interviews en één 

uitgeschreven observatie. 

Semigestructureerde interviews 

Na een maand observatie heb ik semigestructureerde interviews gehouden met betaalde 

medewerkers en vrijwilligers van de frontoffice. Op basis van voorgaande observaties, 

gesprekken en mijn ‘sensitizing concepts’ (zie analysesectie) had ik twee vragenlijsten 

opgesteld, één voor de betaalde werknemer (zie bijlage 2) en één voor de vrijwilliger (zie 

bijlage 3). Deze omvatten vragen over de rolpercepties van het zelf en anderen, bijbehorende 

verwachtingen en de ervaring van samenwerking. Informanten zijn geselecteerd aan de hand 

van doelgerichte selectie (Bryman, 2012). Het ging er hierbij om dat de geselecteerde 

informanten relevant waren voor de onderzoeksvraag. Met het oog op de onderzoeksvraag, 

heb ik interviews afgenomen met zowel medewerkers als vrijwilligers van alle drie de grote 

vestigingen. Bij de selectie heb ik rekening gehouden met werkuren en werktijden, om te 

onderzoeken of dit invloed had op hun ervaring. Ook heb ik gesproken met mensen die 
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volgens anderen ‘een sterke mening’ hadden over het onderzoeksonderwerp.  

 De dataverzameling heb ik beëindigd toen ik het idee had dat ik verzadiging had 

bereikt. Oorspronkelijk verwijst verzadiging naar het feit dat alle voorkomende variatie in een 

theorie is opgenomen (Guest, Bunce & Johnson, 2006). Dit onderzoek had echter niet als doel 

een allesomvattende theorie te vormen, maar een antwoord te vinden op mijn 

onderzoeksvraag. Vandaar dat ik de meer algemene definiëring van verzadiging hanteer: ik 

had het punt bereikt dat nieuwe dataverzameling en -analyse geen verandering meer met zich 

meebracht in mijn codeboek (Guest et al., 2006). Nieuwe interviews brachten niet langer 

nieuwe informatie over de ervaren rollen of onderlinge samenwerking van de medewerkers en 

vrijwilligers op de grote vestigingen. 

 Uiteindelijk heb ik veertien interviews afgenomen. Zes bij vestiging A, waarvan drie 

met betaalde werknemers en drie met vrijwilligers, vier bij vestiging B, waarvan twee met 

betaalde werknemers en twee met vrijwilligers, en vier bij vestiging C, waarvan twee met 

betaalde medewerkers en twee met vrijwilligers (zie tabel 2). Van alle interviews zijn audio-

opnamen en transcripties gemaakt. Alle geïnterviewden zijn geanonimiseerd en in het 

onderzoek gebruikte namen zijn pseudoniemen.      

Tabel 2 

Overzicht van de informanten 

Bibliotheek A 

Betaalde medewerkers Vrijwilligers 

Andrea Anton 

Boris Bregje 

Christien Camiel 

  

Bibliotheek B 

Betaalde medewerkers  Vrijwilligers 

Daan Dewi 

Evelien Erik 

  

Bibliotheek C 

Betaalde medewerkers Vrijwilligers 

Floris Floor 

Gaby Gijs 

 

De interviews duurden gemiddeld ongeveer een half uur. Hierbij was er één uitzondering, dat 

interview duurde slechts tien minuten. Dit is te verklaren door het feit dat deze informant 

relatief zeer weinig werkuren maakte en hierdoor snel klaar was met het vertellen over haar 

ervaringen. De andere informanten waren deels geselecteerd op basis van hun relatief groot 

aantal werkuren, deze informant op basis van haar werkshift.  

 Door mijn periode van observatie bij de bibliotheken had ik de meeste informanten al 

meerdere malen gesproken of gezien. Er waren enkelen waarbij dit niet het geval was, maar 

deze hadden meestal via de mail en via collega’s al van mij gehoord. Voor twee informanten 

kwam mijn verzoek tot deelname echter als een verassing, zij hadden mij nog niet eerder 

gezien en hadden ook niet via een teamleider vernomen dat ik onderzoek deed bij de 

bibliotheek. Ook deze twee interviews leverden veel bruikbare informatie op, de sfeer hierbij 
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was echter meer formeel en meer onzeker dan bij de andere gesprekken en op het eerder 

genoemde interview na, waren deze ook het kortste. Het is mogelijk dat door mijn 

onbekendheid, ik in deze interviews meer te maken had met reactiviteit.  

Documentenanalyse 

Gedurende mijn onderzoek heb ik formele en informele documenten verzameld. Hierbij valt 

te denken aan functieomschrijvingen en visiedocumenten, maar ook flyers van activiteiten en 

takenlijsten. Informatie uit deze bronnen heb ik vergeleken met observaties en data uit 

interviews om een meer volledig beeld te vormen van de situatie. 

3.3 Analyse 

De notities van de observaties en de transcripties van de interviews heb ik gecodeerd. 

Hiervoor gebruikte ik het softwareprogramma NVivo 10 (QSR International Pty Ltd, 2012). 

Hierbij heb ik eerst aan teksten algemene thema’s toegekend (bijvoorbeeld “verwachtingen”) 

en aangegeven van welke groep (betaalde medewerkers of vrijwilligers) deze afkomstig 

waren en aangegeven over welke groep of personen dit ging . Hierna las ik de teksten 

opnieuw en kende ik meer specifieke codes toe (bijvoorbeeld: “sturing” bij verwachtingen). In 

de loop van dit proces ontwikkelde ik nieuwe codes en met deze codes in mijn achterhoofd las 

ik eerder gecodeerde teksten opnieuw door. Dit proces van coderen en teruglezen herhaalde 

zich enkele keren, waarbij ik codes toekende en schrapte, voor betere structurering van de 

data. De uiteindelijke structurering heb ik niet uitgevoerd in NVivo, maar op papier, aan de 

hand van diagrammen (Fraeyman, Anthierens, Peremans & Bastiaens, 2014). Met deze 

diagrammen probeerde ik relaties tussen verschillende codes te ontdekken en 

overzichtelijkheid te creëren. Deze diagrammen bestonden veelal uit tijdsaanduidingen (“op 

het begin”-“nu”), rolaansluitingen (“onbekend”, “grens”, “grijs gebied”) en de codes die 

hiermee gepaard gingen (bijvoorbeeld “duidelijke afspraken”, “vertrouwen”). 

 Voor en tijdens mijn analyse ben ik op zoek gegaan naar bestaande concepten die 

mogelijk toepasbaar waren op de onderzoekssituatie, zogenaamde ‘sensitizing concepts’ 

(Blumer, 1954; in Bryman, 2012). Sensitizing concepts geven de onderzoeker in een zeer 

algemene zin een richting waarin hij of zij kan kijken. Mijn sensitizing concepts vormden zich 

rond roltheorie (rollen, scripten, roltransitie, eigenbelang vs. algemeen belang). Op deze 

manier werd dus algemene theorie in relatie gebracht met de concrete onderzoekssituatie, een 

proces van deductie (Bryman, 2012; Tijmstra & Boeije, 2011). 

 Deze sensitizing concepts hebben mijn perceptie beïnvloed. Ook zonder deze 

concepten maar door eerder opgedane kennis zou mijn perceptie zijn beïnvloed, theorie-

neutrale observatie is onmogelijk (Blumer, 1954; in Bryman, 2012). Het op zoek gaan naar 

deze concepten had als meerwaarde dat ik meer kon zien en begrijpen van de situatie omdat ik 

een idee had van waar ik op kon letten. Mijn vooringenomenheid heb ik geprobeerd te 

verminderen door veel te reflecteren en mijzelf bewust te zijn van de concepten die mij 

stuurden. Op deze manier heb ik getracht mijn bevindingen voort te laten komen uit 

verschillende waarnemingen bij de OBR, waarbij de bestaande theorie slechts een hulpmiddel 

bood. In dit kader kan worden gesproken over een proces van inductie (Bryman, 2012). Er is 

dus een combinatie van deductie en inductie in dit onderzoek gebruikt. Op deze manier is een 

optimaal inzicht in de specifieke situatie van de OBR mogelijk gemaakt. 
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3.4 Kwaliteitscriteria 

Voor het huidige onderzoek is een drietal kwaliteitscriteria gehanteerd: betrouwbaarheid, 

validiteit en bruikbaarheid. Hieronder zal ik kort toelichten hoe het onderzoek zich verhoudt 

ten opzichte van deze criteria. 

Betrouwbaarheid 

Ik heb informanten meerdere malen gesproken, waardoor ik een idee had van de consistentie 

van hun antwoorden en inconsistenties konden worden verhelderd. De interne 

betrouwbaarheid is hiermee vergroot. De externe betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek 

kan in twijfel worden getrokken, omdat dit soort onderzoek vrijwel onmogelijk te repliceren 

is. Zo schrijft Bryman (2012): ‘it is impossible to “freeze” a social setting and the 

circumstances of an initial study to make it replicable in the sense in which the term is usually 

employed’ (p. 390). Aangezien het onderzoeksdoel specifiek betrekking heeft op de huidige 

situatie van de OBR en het onderzoek niet comparatief van aard is, is dit echter geen nadeel.  

Validiteit 

Een aantal kenmerken van mijn onderzoek hebben bijgedragen aan de interne validiteit, de 

mate waarin datgene is onderzocht wat de onderzoeker wilde onderzoeken (Boeije, 2012, 

p.145). Zo heb ik gebruik gemaakt van triangulatie door data uit observaties, interviews en 

documenten te combineren. Hiermee is het risico verkleind dat mijn conclusies het resultaat 

zijn van systematische fouten of beperkingen van een specifieke methode en werd de 

mogelijkheid gecreëerd een breder en dieper begrip van het onderzoeksthema te verkrijgen. 

Het combineren van onderzoeksmethoden vergroot de kans om misvattingen te voorkomen, 

doordat het de mogelijkheid biedt om gevonden inconsistenties in de data verder te 

onderzoeken (Maxwell, 2005).  

 Daarnaast heb ik rekening gehouden met reactiviteit; mensen hebben de neiging hun 

gedrag te veranderen wanneer zij worden geobserveerd (Boeije, 2012). Reactiviteit zou 

bijvoorbeeld de data verkregen uit eenmalige interviews kunnen beïnvloeden, waardoor een 

vertekend beeld van de situatie ontstaat. Door eerst een maand regelmatig op de vestigingen 

aanwezig te zijn geweest, zodat mensen aan mij konden wennen, is de kans op reactiviteit 

verkleind. 

 Tot slot heb ik mijn onderzoek regelmatig besproken met medestudenten om 

gedachten te delen en observaties te bespreken, wat de kans verkleinde om denkfouten te 

maken en wat mij prikkelde tot het vormen van meer opties en inzichten die bijdroegen aan de 

accuraatheid van het onderzoek. 

 De externe validiteit, de mate waarin mijn bevindingen kunnen worden generaliseerd 

naar andere sociale settings, is beperkt doordat het onderzoek een case study was (Bryman, 

2012). Het generaliseren van bevindingen is niet mijn doel. De specifieke onderzoekssituatie, 

de ervaren rollen en onderlinge samenwerking van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers 

bij de OBR, stond centraal. Toch kunnen bevindingen mogelijk wel een richting geven aan 

vervolgonderzoek dat zich richt op de ervaren rollen of onderlinge samenwerking van 

medewerkers en vrijwilligers.  
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Bruikbaarheid 

Het onderzoek richt zich op een actueel thema: de ervaring van de rollen en onderlinge 

samenwerking van betaalde medewerkers en vrijwilligers van de OBR. Met de verandering 

van de bibliotheek van passieve instantie met een collectie media naar een actieve instantie 

waar participatie en de huiskamer-functie centraal staat is het van groot belang om te weten 

hoe de mensen, die de verandering op de vestigingen moeten realiseren, samenwerken. Inzicht 

in hun beleving van rollen en samenwerking kan mogelijke condities en barrières voor een 

optimale samenwerking identificeren. Een optimale samenwerking draagt bij aan het 

verwezenlijken van de huiskamer-functie en hiermee mogelijk het succes van deze instantie. 

Samenvattend 
In dit hoofdstuk gaf ik aan dat ik een interpretatief onderzoek uit heb gevoerd, in de vorm van 

een case study, om te begrijpen hoe medewerkers en vrijwilligers hun rollen en onderlinge 

samenwerking ervaren. Hierbij heb ik verschillende onderzoeks- en analysemethoden 

toegelicht, met daaropvolgend de drie gehanteerde kwaliteitscriteria: betrouwbaarheid, 

validiteit en bruikbaarheid. Nu is het tijd om ons te richten op de kern van dit 

onderzoeksverslag: de bevindingen die voortkwamen uit deze methoden.  
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Hoofdstuk 4: Bevindingen 

In dit hoofdstuk presenteer ik de belangrijkste bevindingen uit mijn observaties, interviews en 

documentenanalyse bij de OBR. Dit alles in het kader van de onderzoeksvraag: ‘Hoe ervaren 

de betaalde medewerkers en vrijwilligers binnen de OBR hun rollen in de onderlinge 

samenwerking?’. Ik zal beginnen met korte beschrijvingen van de huidige rollen en 

bijbehorende verwachtingen. Vervolgens richt ik mij op het veranderproces dat hieraan vooraf 

ging, de verander(en)de rollen door de introductie van vrijwilligers. Wanneer ik dit proces heb 

uiteengezet, richt ik mij tot de samenwerking: wat medewerkers en vrijwilligers verstaan 

onder samenwerking, wat zij het belang vinden van samenwerking en hoe zij de 

samenwerking in de praktijk ervaren.  

 

4.1 De rollen van de frontoffice 

De medewerkers en vrijwilligers omschrijven hun rol in termen van taken. Dit geeft echter 

niet de achterliggende inhoud van hun rol weer. Zoals in het theoretisch kader werd uitgelegd, 

is een rol “an idea or conception in the mind through which one manages oneself and one’s 

behaviour in relation to the system in which one has a position, so as to further its aims” 

(Grubb Institute, 1991; in Roberts & Jarret, 2006, p.20), welke zich vormt op de grens tussen 

persoon en systeem. Uit de taakomschrijvingen is af te leiden welke ideeën de betaalde 

medewerkers en vrijwilligers leiden om zichzelf en hun gedrag op het systeem af te stemmen. 

Ik zal in de volgende sectie beginnen met deze taakomschrijvingen, waarna ik op basis 

hiervan centrale kenmerken van de achterliggende rol en de verwachtingen die hiermee 

gepaard gaan uiteenzet. 

De betaalde medewerker als bibliotheekmedewerker 

De betaalde medewerkers en vrijwilligers geven aan dat betaalde medewerkers de rol 

‘bibliotheekmedewerker’ hebben. Een bibliotheekmedewerker is meer dan slechts de persoon 

achter de balie die veel van boeken weet, vertellen zij. Toen ik hen vroeg wat de rol 

‘bibliotheekmedewerker’ inhield, kreeg ik in eerste instantie vaak te horen: ‘alles’. 

Bibliotheekmedewerkers doen alle handelingen in de bibliotheek die nodig zijn om de 

bibliotheek draaiende te houden. Na gesprekken met betaalde medewerkers kwam een zestal 

taken van de bibliotheekmedewerker naar voren.  

 De eerste taak van de bibliotheekmedewerker is klanten inlichtingen geven. Het 

belangrijkste voor een bibliotheekmedewerker is de klant: ‘zorgen dat de klant altijd vrolijk 

de deur uit gaat en tevreden’. Deze staat voorop en moet zo goed mogelijk worden geholpen. 

Ten tweede houden bibliotheekmedewerkers de bibliotheek aantrekkelijk, dit houdt in: de 

displaytafels up-to-date houden, boeken sorteren, opruimen, boekenkasten netjes houden en 

oude boeken afschrijven. Ten derde fungeren bibliotheekmedewerkers als ‘gezicht van de 

bieb’, zo vertelt Daan: 

 

 ‘Wij zijn verder ook gewoon een stabiele factor. Een bekend gezicht. Een stabiele factor voor 

 de klant. Ik ben er elke dag dus de klant loopt zo op me af. Ik denk dat dat wel fijn is’ 

 Daan, bibliotheekmedewerker 
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Ten vierde organiseren zij projecten. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van de 

Kinderboekenweek op een vestiging, het houden van het iPad/Tablet café (waarbij klanten 

hulp krijgen in het gebruik van hun iPad of Tablet), of het leesbevorderingsprogramma 

Voorleescorso (waarbij vrijwilligers gedurende 20 weken wekelijks voorlezen bij gezinnen 

met kinderen met een taalachterstand). Door deze projecten zien betaalde medewerkers de rol 

van bibliotheekmedewerker niet alleen als iets van binnen de bibliotheek, maar iets van 

binnen de algehele maatschappij. Het volgende fragment illustreert dit: 

 ‘Dat [de term bibliothecaris of bibliotheekmedewerker] klinkt een beetje ouderwets nu. Want   

 vroeger deed een bibliothecaris alleen maar boeken uitlenen en opzoeken en dit en dat, maar   

 alleen dingen die met een bibliotheek te maken hadden. Maar op dit moment ben je ook een   

 beetje, hoe zal ik het zeggen, opvoedend bezig. De maatschappij verandert en je verandert met 

 de maatschappij mee, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dus je bent niet alleen de bibliothecaris 

 of bibliothecaresse, maar je bent ook de persoon die er voor de bibliotheek en de maatschappij   

 is, dat is het meer’ 

 Gaby, bibliotheekmedewerker 

Tot slot omvat de rol van bibliotheekmedewerker twee taken betreffende vrijwilligers. De 

eerste hiervan is het begeleiden van vrijwilligers. Dit begeleiden omvat voornamelijk het 

beantwoorden van vragen, het voorkomen en oplossen van problemen en het geven van taken. 

Een enkele bibliotheekmedewerker ziet zichzelf ook als ‘coach’, waarbij iemand niet slechts 

vragen beantwoordt, maar ook uitleg geeft en ruimte probeert te bieden voor ontwikkeling.  

 De tweede taak is het behouden van vrijwilligers. Het is belangrijk om als 

bibliotheekmedewerker contact te onderhouden met de vrijwilligers en te zorgen dat zij iets te 

doen hebben, zodat zij tevreden blijven met het vrijwillige werken voor de bibliotheek. Zo 

vertelt een bibliotheekmedewerker: 

 ‘Het moet voor hun ook leuk blijven hè. Want als een vrijwilliger... bij wijze van spreken uit   

 zijn neus zit te eten omdat er echt niets te doen is, dan raak je ze kwijt. En dan krijg je ze ook   

 niet meer terug en daar moet je ook voor waken’ 

 Andrea, bibliotheekmedewerker 

De vrijwilligers omschrijven de taken van bibliotheekmedewerkers grotendeels hetzelfde. 

Ook zij vertellen dat bibliotheekmedewerkers er ten eerste zijn om klanten inlichtingen te 

geven. Daarnaast noemen vrijwilligers dat zij verantwoordelijk zijn voor de ‘klantbinding’, 

wat overeenkomt met hoe bibliotheekmedewerkers ‘het gezicht van de bibliotheek zijn’ 

beschrijven:  

 ‘Klantbinding is denk ik ook voor hun. Dat kunnen wij als vrijwilligers die een dagdeel in de   

 week zeg maar [niet] … is, is heel lastig denk ik’ 

 Erik, vrijwilliger 

Vrijwilligers zijn minder in staat ‘klantbinding’ te verwezenlijken vertelt Erik, aangezien zij 

daarvoor niet genoeg dagdelen per week in de bibliotheek staan. Verder noemen vrijwilligers 

net als de betaalde medewerkers dat bibliotheekmedewerkers vrijwilligers moeten begeleiden. 

Doordat bibliotheekmedewerkers over de meeste kennis en ervaring beschikken, vinden 

vrijwilligers het vanzelfsprekend dat zij degene zijn die hen begeleiden. Eén vrijwilliger 

noemt ook het behouden van vrijwilligers. Hij zegt niet dat dit de rol van de 

bibliotheekmedewerker is, maar geeft wel aan dat hij van de organisatie verwachtte dat het 
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werken als vrijwilliger aantrekkelijker werd gemaakt: 

 
 ‘Want ik weet dat toen we begonnen, de eerste bijeenkomst toen werd verteld wat wij zouden  

 gaan doen, toen dacht ik ja, toen zijn er ook mensen afgehaakt, toen dacht ik ook van dat   

 houden jullie niet vol. Met zo weinig werkzaamheden, zo weinig interessante werkzaamheden, 

 houd je geen vrijwilliger vast. Ik dacht, neem nou maar de tijd want ze zullen daar snel   

 tegenaan lopen en dan zie je dat het uitbreidt’ 

 Anton, vrijwilliger 

Deze taakomschrijvingen bieden achterliggende informatie over de rol van 

bibliotheekmedewerker. Zo blijkt dat een hoofdzaak van de bibliotheekmedewerkerrol is, dat 

diegene zich in het (bibliotheek)systeem bevindt, ten dienste van de klant. Het gedrag van 

bibliotheekmedewerkers, voornamelijk inlichtingen geven, komt voort uit het idee dat dit het 

juiste gedrag is binnen de bibliotheek om het doel te verwezenlijken: een tevreden klant 

hebben. De tweede en derde taak die zijn omschreven vallen onder ditzelfde thema te 

plaatsen: de bibliotheek moet aantrekkelijk blijven, met als doel de klant meer tevreden te 

houden en ook een bekende dienstverlener is positief voor de klant.  

 Betaalde medewerkers trekken hun rol als bibliotheekmedewerker nog breder, door 

zichzelf niet alleen te plaatsen in relatie tot de bibliotheek maar ook tot de maatschappij. Het 

uitvoeren van projecten heeft niet alleen als doel de klanten tevreden te stellen, maar ook een 

positieve invloed te hebben op de gehele maatschappij. Doelen in de samenleving veranderen, 

en zo ook de doelen die het gedrag van bibliotheekmedewerkers sturen.  

 Tot slot hebben bibliotheekmedewerkers het idee dat zij een verantwoordelijkheid 

hebben tegenover vrijwilligers. Zij willen vrijwilligers begeleiden en ook behouden. 

Vrijwilligers gaan ook uit van deze verantwoordelijkheid.   

Rolverwachtingen 

De bibliotheekmedewerkerrol gaat gepaard met een aantal rolverwachtingen. Betaalde 

medewerkers en vrijwilligers verwachten ten eerste sturing van bibliotheekmedewerkers. 

Bibliotheekmedewerkers moeten aangeven aan wat vrijwilligers mogen doen.  

 Ten tweede mogen vrijwilligers verwachten ‘dat als ze een vraag hebben ze daar ook 

antwoord op krijgen’ (Andrea, bibliotheekmedewerker). Dit verwachten vrijwilligers ook 

inderdaad van bibliotheekmedewerkers. Het maakt hierbij voor vrijwilligers niet uit of 

medewerkers een antwoord geven waarmee de zaak kan worden afgehandeld of dat zij de 

instructie krijgen om het op een briefje te schrijven zodat het later wordt afgehandeld door een 

bibliotheekmedewerker, zolang zij maar weten wat ze moeten doen.  

 Ten derde noemt een enkele betaalde medewerker dat duidelijkheid over wat wel en 

niet is toegestaan, mag worden verwacht en dat bibliotheekmedewerkers het moeten 

uitspreken als ze het ergens niet mee eens zijn. Enkele vrijwilligers noemen dat zij 

verwachten van bibliotheekmedewerkers dat zij duidelijke kaders geven en overtredingen 

uitspreken.  

 Verder noemen betaalde medewerkers dat vrijwilligers ‘enthousiasme’, ‘waardering’, 

complimenten en ‘dankbaarheid’ van bibliotheekmedewerkers mogen verwachten. 

Vrijwilligers spraken in dit kader vooral over ‘waardering’, ‘respect’ en ‘gelijkwaardige 

behandeling’. 
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 Veel vrijwilligers zijn ook twijfelachtig over wat ze verwachten van 

bibliotheekmedewerkers. Sommigen geven in eerste instantie aan dat ze hier niet veel over 

kunnen zeggen, aangezien bibliotheekmedewerkers zelf weten wat ze doen en zij zelf slechts 

vrijwilligers zijn die veel van de werkzaamheden van bibliotheek medewerkers niet zien. Zo 

vertelt Floor: 

 ‘Nou ik verwacht niet zo veel van hun, ze doen hier gewoon hun werk, zij werken hier dus ik   

 kan daar, ik heb daar geen verwachtingen over. Ik neem aan dat ze weten, omdat ze betaalde   

 krachten zijn, dat ze weten wat ze doen en dat kan ik niet controleren want dat weet ik niet   

 precies’ 

 Floor, vrijwilliger 

Uiteindelijk, zoals Floor aangaf maar de meeste vrijwilligers niet expliciet noemen, 

verwachten vrijwilligers dat de bibliotheekmedewerkers weten wat zij doen. Dat zij op basis 

van hun ervaring en kennis hun werkzaamheden goed doen, wat deze ook mogen zijn.  

 De rolverwachtingen van vrijwilligers en betaalde medewerkers komen dus in grote 

lijnen overeen. Betaalde medewerkers en vrijwilligers verwachten dat een 

bibliotheekmedewerker sturing geeft en vragen beantwoordt. Verder spreken sommigen over 

duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan en het uitspreken van onenigheden. Sommige 

vrijwilligers geven aan dat zij niet precies weten wat zij van bibliotheekmedewerkers 

verwachten, zij namen aan dat bibliotheekmedewerkers dit zelf wel weten. Dit getuigd van 

vertrouwen: zelfs al geven mensen aan dat zij niet zeker weten wat anderen doen, ze 

vertrouwen erop dat de ander het wel weet en het werk goed uitvoert. 

 

De vrijwilliger als gastvrouw of gastheer 

Betaalde medewerkers en vrijwilligers vertellen dat vrijwilligers de rol van ‘gastvrouw’ of 

‘gastheer’ hebben. Deze rol beschrijven betaalde medewerkers en vrijwilligers ook in termen 

van taken. Vanuit het oogpunt van de betaalde medewerkers is het belangrijkste van de 

gastvrouw of -heer-rol dat deze het mogelijk maakt om de bibliotheek van negen uur ’s 

ochtends tot negen uur ’s avonds open te houden, wat positief is voor de klanten. 

Gastvrouwen en -heren houden toezicht in de bibliotheek in de ochtenden. Zo vertelt Boris: 

 ‘Het belangrijkste op dit moment is dat ze het mogelijk maken om zo lang open te zijn. En dat   

 is denk ik een hele grote winst voor de bibliotheek, dat dat kan. En dan kon niet met betaalde   

 mensen, want daar hadden ze het geld niet voor. En zo open zoals hier, vanaf 9 tot 9, klanten   

 vinden het héérlijk en het is ook prettig dusja’ 

 Boris, bibliotheekmedewerker 

 

Verder omvat de gastvrouw of -heer-rol het verwelkomen van klanten. Met vriendelijke en 

vrolijke gastvrouwen en -heren die begroeten zou het voor klanten aantrekkelijker zijn om 

naar de bibliotheek te komen. Sinds de ingang van de pilot ‘Meer klantcontacten voor 

medewerkers OBR’ mogen gastvrouwen ook opruimen, maar dit moet niet hun 

hoofdwerkzaamheid worden volgens bibliotheekmedewerkers: ‘het belangrijkste in hun rol is 

dat ze er zijn voor de klanten. (…) En dan is er laatst het opruimen bij gekomen, maar het 

belangrijkste is wel dat ze gastvrouw en gastheer zijn’. Tot slot hebben gastvrouwen en -heren 

een signalerende rol. Vrijwilligers moeten vragen signaleren bij klanten en klanten indien 
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nodig doorverwijzen naar bibliotheekmedewerkers.  

 Vrijwilligers omschrijven de taken van de gastvrouw of -heer minder eenduidig. Wat 

doet een gastvrouw of gastheer? ‘alle voorkomende en volgens de afspraken gedane 

werkzaamheden’ en ‘alles wat vrijwilligers moeten doen’, vertellen de vrijwilligers. Wat dit 

precies inhoudt verandert soms. ‘In het begin’, toen vrijwilligers net waren ingevoerd, hielden 

vrijwilligers zich alleen bezig met het te woord staan van klanten en enkele andere 

werkzaamheden zoals ‘tijdschriften opruimen’, ‘boeken rechtzetten’ en ‘sorteren wat 

binnengebracht werd’. ‘Nu’, is de rol breder geworden en omvat het: ‘het op orde brengen van 

de bibliotheek in het algemeen’ en ‘boeken opruimen’. 

 Deze taakomschrijvingen geven informatie over de gastvrouw of -heer-rol. Duidelijk 

komt naar voren dat de gastvrouw of –heer zich in het systeem, de bibliotheek, bevindt voor 

de klant. De taken die betaalde medewerkers noemen zijn allemaal in dienst van de klant: 

ruimere openingstijden, verwelkomen en doorverwijzen. Andere taken voeren gastvrouwen en 

-heren ook uit, maar vormen geen hoofdzaak. Zelfs die taken werken echter indirect bij aan 

het tevreden stellen van de klant, door de bibliotheek aantrekkelijk te maken. Ook komt naar 

voren dat hun rol een ondersteunende is en dat de precieze invulling hiervan door 

bibliotheekmedewerkers mag worden bepaald.  

Rolverwachtingen 

De gastvrouw of -heer-rol gaat gepaard met een aantal rolverwachtingen. Betaalde 

medewerkers verwachten op de eerste plaats dat gastvrouwen en -heren klanten ontvangen en 

hun op weg helpen. Gaby vertelt:  

 ‘Als de klanten binnenkomen dan zijn zij het eerste wat ze [de klanten] zien. Dus als ze met   

 een blij gezicht  verwelkomd worden dan is het al mooi, mooi meegenomen want de klant wil   

 weer terug, want ze zien blije gezichten’ 
 Gaby, bibliotheekmedewerker  

Het is volgens betaalde medewerkers belangrijk dat gastvrouwen en -heren hun werk doen 

met enthousiasme en dit enthousiasme uitstralen. Het zijn hun ‘blije gezichten’ die ertoe 

bijdragen dat mensen het leuk vinden om de bibliotheek te bezoeken. 

 Daarnaast verwachten betaalde medewerkers dat gastvrouwen of -heren over het 

algemeen zelf wel weten wat zij moeten doen. Dit staat bijvoorbeeld in een lijst met taken die 

zij hebben gekregen. Tot slot verwachten zij, dat gastvrouwen en -heren klanten 

doorverwijzen wanneer dit nodig is. Wanneer er moet worden doorverwezen hangt af van het 

soort vraag. Zo zijn inhoudelijke, technische of specialistische vragen niet voor een gastvrouw 

of gastheer, maar voor een bibliotheekmedewerker:  

 ‘(…) en dat als ze iets niet weten, of denken dit is te specialistisch, verwacht ik dan dat ze dat   

 eerlijk tegen de klant zeggen. En zeggen van, sorry, maar ik kan u, tot zo ver kan ik u helpen   

 maar nu wordt het te veel, dus dat moet via een [bibliotheek medewerker]... dan moet u 

 vanmiddag of vanavond terugkomen, dat moet tijdens de vol service uren’ 

 Andrea, bibliotheekmedewerker 

Vrijwilligers geven aan dat van gastvrouwen en -heren op de eerste plaats inzet mag worden 

verwacht. ‘Dat ik me volledig inzet binnen de kaders die zij aangeven’ gaf een vrijwilliger 

aan. Hierbij noemen sommigen dat mag worden verwacht dat je als gastvrouw vrolijk en 
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gepassioneerd bent. Dit zou bijdragen aan de tevredenheid van de klant.   

 Zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers verwachten hoofdzakelijk dat 

gastvrouwen en -heren er zijn voor de klant. Klanten hebben prioriteit. Andere taken, zoals 

het boeken opruimen, komen op de tweede plek. Zo vertelt een vrijwilliger: 

 ‘Ik weet niet of je dat opviel bij die training, maar um… Guus (bibliotheekmedewerker) die   

 zei een paar keer; ja maar klanten komen eerst. En volgens mij weten we dat allemaal ook. Dat  

 verwachten ze sowieso. We zijn er primair voor de klant. En als we nog wat andere dingen   

 doen, dan vinden ze dat prettig. Maar ‘t hoeft niet’ 

 Dewi, gastvrouw 

Uit het voorgaande is af te leiden dat de bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren 

zich bevinden in eenzelfde systeem, de bibliotheek, met hetzelfde doel: de klant 

tevredenstellen. De bibliotheekmedewerkers zien het systeem waarin zij een rol spelen nog 

verder reiken dan de bibliotheek, zij zien zichzelf ook in relatie tot de samenleving. Zij 

vormen een rol in dit bredere plaatje door aan te sluiten bij doelen die passen bij de 

veranderende maatschappij. Daarnaast hebben zij een rol ten opzichte van de vrijwilligers, zij 

voelen zich verantwoordelijk voor het behoud en de begeleiding van hen. Op deze manier 

streven zij indirect, via de vrijwilligers, ook het doel van de klant tevreden stellen na.  

 Bij beide rollen komen de rolverwachtingen van betaalde medewerkers en vrijwilliger 

grotendeels overeen. Van bibliotheekmedewerkers verwachten medewerkers en vrijwilligers 

voornamelijk gedrag behorende tot hun relatie met de vrijwilliger. Van de gastvrouw of 

gastheer verwachten betaalde medewerkers en vrijwilligers gedrag behorende tot hun relatie 

met de klant. Sommige vrijwilligers weten niet precies wat zij van bibliotheekmedewerkers 

verwachten, zij gaan er vanuit dat die zelf het beste weten wat zij moeten doen. Andersom 

was er ook de aanname dat gastvrouwen en -heren weten wat zij moeten doen. Dit getuigd 

van wederzijds vertrouwen.  

 In deze sectie heb ik besproken hoe medewerkers en vrijwilligers hun rollen bij de 

OBR momenteel zien. Zij hebben de situatie niet altijd zo ervaren. De overeenkomstige 

opvattingen van rollen, de aansluitende verwachtingen en het onderlinge vertrouwen heeft tijd 

nodig gehad om te groeien. In de volgende sectie zal ik bespreken hoe betaalde medewerkers 

en vrijwilligers, vanaf de invoering van vrijwilligers op 1 januari 2014, hun rol hebben 

ervaren. Inzicht in deze ervaringen zijn van belang om de onderlinge samenwerking, die aan 

bod komt in de laatste sectie, optimaal te begrijpen.  

4.2 De introductie van vrijwilligers 

Voorgaande sectie heb ik omschreven welke taken vrijwilligers en betaalde medewerkers 

elkaar en zichzelf toekennen en welke centrale rolkenmerken hieruit kunnen worden afgeleid. 

Ik eindigde het hoofdstuk met de conclusie dat er overeenkomstige percepties van rollen zijn, 

verwachtingen grotendeels overeenkomen en vertrouwen lijkt te bestaan. Dit is niet altijd zo 

geweest en ook momenteel zou het onterecht zijn om te spreken over een organisatie zonder 

enige spanningen. Om de situatie meer volledig te begrijpen, is het belangrijk om terug te 

blikken naar het moment dat het managementteam de rol ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ 

introduceerde en welk proces hierop volgde. In deze sectie zal ik ingaan op het 

veranderproces dat begon met onzekerheid en dreiging op het begin, verder verliep met 
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duidelijkheid creëren en grenzen vormen, en momenteel wordt gekenmerkt door gevoelens 

van onontkoombaarheid, acceptatie en waardering.  

Onzekerheid en dreiging   

Zowel bibliotheekmedewerkers als gastvrouwen en -heren voelden ‘in het begin’, na de 

invoering van vrijwilligers, onzekerheid en onduidelijkheid: ‘In het begin was ’t een beetje 

zoeken’ (Bregje, gastvrouw). Er waren bibliotheekmedewerkers die te maken kregen met een 

gevoel van dreiging. Zo vertelt Gaby: 

 ‘In het begin wist niemand wat ze van de vrijwilligers moesten verwachten. En natuurlijk is 

 het ook een beetje bedreigend daar kan ik ook niet omheen. (…) Ik hoorde in de 

 wandelgangen nou vandaag is de bibliotheek gastvrouw en morgen als medewerker en zitten 

 we nog goed, en er wordt overal bezuinigd, moeten we ons zorgen maken?…Ja, als mens 

 zijnde doe je dat stiekem wel, je zorgen maken. Want je hebt een baan waar je heel blij mee 

 bent en dat, je wil het niet missen en dan wordt er een deel van je werk eigenlijk afgenomen 

 om de bibliotheek draaiende te houden’ 

 Gaby, Bibliotheekmedewerker 

Mensen vreesden voor hun baan. Al jaren werkten de bibliotheekmedewerkers tevreden bij de 

OBR, maar met de bezuinigingen en het overdragen van werk voelden zij de kans dat zij zelf 

misschien in de toekomst zouden worden wegbezuinigd. Ook de gastvrouwen en -heren 

waren zich bewust van deze angst. Medewerkers spraken het gevoel niet uit tegenover hen, 

maar zij voelden dit aan. Naast de ‘aangeboren sensor’ (Floor, gastvrouw) die een mens heeft 

was het ook af te leiden door sommige gedragingen van bibliotheekmedewerkers:  

 ‘Nee dat spraken ze niet uit, nee, maar, nou, nadrukkelijk zeggen: “nee dat mag jij niet doen!”   

 of: “ga jij maar de kast opruimen!”, dat soort dingen’ 

 Floor, gastvrouw 

De grote mate waarin bibliotheekmedewerkers konden vasthouden aan taken en hun 

positieverschil duidelijk maken, gaf voor gastvrouwen en -heren aan dat zij het niet allemaal 

makkelijk hadden met de komst van vrijwilligers. Dit had ook te maken met dat er geen 

vertrouwen was in het begin, vertelt Anton: 

 ‘zeg maar dat dat vertrouwen op nul begonnen is. In januari. Dat kan je wel ongeveer zeggen   

 ja. (…) wij waren een inbreuk op hun terrein. Dus ja, dat was ook logisch. Er kwamen een   

 aantal mensen binnen die het alleen maar leuk vonden om te lezen, meer niet. En... zij hadden   

 allemaal opleidingen gedaan of waren nog bezig en dan komen er allemaal mensen binnen   

 waarvan er ook bij zijn die denken dat ze het ook wel allemaal weten. Dat is niet leuk’ 

 Anton, gastheer 

Onbekende mensen zonder ervaring met het vak kwamen plots in het werkveld van de 

bibliotheekmedewerkers terecht. Mogelijke ontevredenheid of afkeer tegen de komst van 

vrijwilligers was dan ook begrijpelijk volgens de gastvrouwen en -heren. Ook de gastvrouwen 

en -heren zelf waren niet helemaal tevreden. De meeste van hen hadden op het begin het idee 

dat ze erg weinig mochten doen. Ook was het vaak onduidelijk wat ze nu eigenlijk wél 

mochten doen, omdat dit afhing van de specifieke medewerker waar zij mee te maken hadden. 

De ene medewerker gaf meer taken dan de ander. Dit leidde ertoe dat gastvrouwen en -heren 
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in het begin minder plezier in hun werk hadden dan nu het geval is. Sommige gastvrouwen- 

en heren gaven aan waarschijnlijk niet bij de bibliotheek te zijn gebleven als de situatie niet 

was veranderd. Zo vertelt Anton: 

 ‘als het echt gebleven was zoals het in het eerste informatiebijeenkomst gezegd zou worden,   

 gezegd werd, dan weet ik niet of ik het had volgehouden. Want het moet ook een beetje, voor   

 mij, moet er ook een beetje inhoud in zitten’ 

 Anton, vrijwilliger 

Anton geeft aan dat hij inhoud wil in zijn werk. Deze inhoud die hij zocht, was echter precies 

hetgene dat medewerkers leken te weren van gastvrouwen en -heren om de eigen positie 

veilig te stellen.  

Duidelijkheid creëren en grenzen vormen 

Gedurende de maanden na de invoering van vrijwilligers is de situatie veranderd. De 

onduidelijkheid is aan het verdwijnen: ‘In het begin zagen we allemaal vraagtekens, maar 

langzamerhand vervagen ze’, vertelt een bibliotheekmedewerker (Gaby). Er zijn afspraken 

gemaakt over wat een gastvrouw of -heer wel en niet mag doen, welke op papier staan, en na 

de trainingen over het boeken opruimen in maart die gepaard gingen met de ingang van de 

pilot, hebben gastvrouwen en -heren het idee dat bij iedere medewerker dezelfde afspraken 

gelden.  

 Met deze afspraken ontstaat er een grens tussen het werkgebied van 

bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren. Op het eerste gezicht zijn de afspraken 

duidelijk en weten beide groepen waar de grens ligt. Zo mogen gastvrouwen en -heren niet 

werken met het computersysteem, dus alle taken die hiermee te maken hebben behoren tot de 

rol van de bibliotheekmedewerker. Daarnaast is er met gastvrouwen en -heren afgesproken 

dat zij klanten verwelkomen en eventueel met eenvoudige vragen helpen, maar klanten met 

inhoudelijke of specialistische vragen doorverwijzen naar een bibliotheekmedewerker. Een 

medewerker vertelt: 

 ‘Nou goed als je vraagt van waar staan de boeken over honden, nou ja prima. Maar als je   

 vraagt van als je dieper op de materie ingaat niet. Dan moet je gewoon zeggen dat weet ik niet, 

 daar hebben we ander personeel voor. Je moet niet op zoek gaan naar je eigen… ze moeten   

 niet op zoek gaan naar een rol die ze eigenlijk niet hebben’ 

 Evelien, bibliotheekmedewerker 

Met het beantwoorden van specialistische vragen wordt de grens overschreden. In plaats van 

andermans werk over te nemen zou een gastheer of gastvrouw de klant moeten 

doorverwijzen, anders proberen zij “een rol die ze eigenlijk niet hebben” op zich te nemen. 

Met de gemaakte afspraken is er een duidelijk onderscheid tussen bibliotheekmedewerker en 

gastvrouw-of heer.     

Grijs gebied 

Tegelijkertijd is er echter ook sprake van een zogenaamd ‘grijs gebied’. Het gewenste 

rolgedrag is hier minder vanzelfsprekend. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand niet 

mag, maar wel denkt te kunnen helpen. Dit komt voor in twee situaties, die kort zullen 

worden toegelicht.   
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 Ten eerste is er de betaalde medewerker die in de bibliotheek aanwezig is tijdens self 

service uren. Tijdens de self service uren zijn ‘officieel’ alleen gastvrouwen en -heren aan het 

werk en aanspreekbaar voor klanten. Bibliotheekmedewerkers werken alleen tijdens de full 

service uren. In de praktijk zijn er echter vaak wel medewerkers aanwezig, om bijvoorbeeld 

een activiteit te geven zoals het ‘Ipad café’ of ‘Haal meer uit de bieb’ of omdat er een overleg 

is geweest. Wanneer een klant of vrijwilliger op zo’n moment de betaalde medewerker 

aanspreekt, geeft de medewerker meestal wel hulp, ook al voelt het twijfelachtig of hij of zij 

dit wel moet doen. Zo vertelt Evelien: 

 ‘En kijk, ik vind het zelf heel lastig als ze… [ik] had laatst, was een mevrouw met twee kleine   

 kinderen en dat was om…voor boekstart, en die komt dan ’s ochtends om 10 uur en die wil   

 lid worden met haar twee kinderen. En dan gaat … dan ga ik niet zeggen van, kom vanmiddag 

 maar terug want ik leg het wel uit, maar ik schrijf ze wel in’ 

 Evelien, bibliotheekmedewerker 

Ze geeft aan dat, ondanks dat de klant tijdens self service uren aanwezig was, ze toch de 

bibliotheekmedewerkerrol op zich nam en de klant hielp. Zij voelde zich bezwaard om de 

klant niet de service te bieden die van haar werd verwacht, terwijl zij dit wel zou kunnen. Als 

‘gezicht van de bieb’-zijnde is het moeilijk op de vestigingen een andere rol aan te nemen dan 

bibliotheekmedewerker. 

 Ten tweede is er de gastvrouw of -heer met veel kennis. Veel gastvrouwen en -heren 

zijn hoger opgeleid en hebben het idee op sommige vlakken genoeg kennis te hebben om de 

klant met inhoudelijke vragen voldoende service te kunnen verlenen. Zij hebben echter met 

medewerkers afgesproken dat zij klanten met dit soort vragen doorverwijzen naar een 

bibliotheekmedewerker.   

 Gastvrouwen en -heren bevinden zich in een spanningsveld tussen enerzijds de 

gestelde grens die het werkgebied van betaalde medewerkers beschermd en anderzijds de 

klant willen helpen. Een hoger opgeleide gastheer vertelt hoe hij dit ervaart: 

 ‘Er ligt ergens een grens, maar die grens tussen ondersteunen en zorgen dat professionals hun   

 werk maximaal kan doen, en als vrijwilliger bezig zijn, die grens is heel… moeizaam vind ik   

 soms, te handhaven. (…) het is altijd die grens tussen het goed zijn als vrijwilliger en het goed   

 zijn als professional dat raakt elkaar op enig moment en daar moet je ... dat blijft dus zoeken.   

 Want ik, mijn vorige opleiding is groot genoeg om het werk aan te kunnen. Dus dat betekent   

 dat je die grens zomaar over gaat als je niet uitkijkt. Aan de andere kant is het heel prettig als   

 je veel weet want dan kun je dus klanten die binnen komen, kun je ook helpen’ 

 Camiel, gastheer 

In het interview dat ik met Camiel had liet hij merken veel na te denken over zijn acties en 

welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de bibliotheekmedewerkers en hij gaf aan 

waakzaam te zijn voor het overschrijden van de ‘grens’. Dit geldt niet even sterk voor alle 

gastvrouwen en -heren. Waar gastvrouwen en -heren zich in het spanningsveld tussen de 

gestelde grens en de klant willen helpen bevinden, verschilt. Sommige gastvrouwen of -heren 

verwijzen klanten met specifieke vragen altijd door, anderen proberen de klant altijd te helpen 

en verwijzen deze alleen door als zij een antwoord echt niet weten. Een 

bibliotheekmedewerker vertelt: ‘Ze bedoelen het goed. Maar soms is dat een beetje teveel van 
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het goede’ (Gaby). Ze gaf een voorbeeld waarbij een gastvrouw de klant probeerde te helpen, 

maar waarbij de kwaliteit van de service mogelijk minder was, dan wanneer zij de klant zou 

hebben doorverwezen:  

 ‘Ik zal je een voorbeeld geven. Vorige week kwam er iemand met haar zoontje naar de bieb   

 om informatie te krijgen over het lezen, over de letters en hoe ze geschreven moeten worden.   

 Hoe zij haar kind het beste kon begeleiden in groep 3 en daarvoor kwam ze dus naar de   

 bibliotheek. En dan was ik er ook, maar ik was aan het opruimen. Maar de vrijwilliger die aan   

 het woord was, heeft haar doorgestuurd naar mij. Een andere vrijwilliger pakte het op en zei   

 “daar moet je kijken”. Uiteindelijk begreep ik dat ze zonder iets naar huis is gegaan. Dat vond   

 ik zó zonde. Zo zonde. De eerste deed het goed, ze stuurde haar naar mij maar de tweede helpt 

 haar zelf en stuurt haar zonder iets naar huis, dat vind ik een kwalijke zaak. Dus ik heb haar er   

 ook op aangesproken, van kijk, dat moet je niet doen want daar ben ik voor. Als je het niet   

 vind dan zoek ik wel verder, daar ben ik voor. Het maakt niet uit maar ik wil de klant tevreden 

 naar huis sturen. Maar helaas, dus zulke dingen gebeuren ook’ 

 Gaby, bibliotheekmedewerker 

Om een zo goed mogelijke kwaliteit service te verlenen is het van belang dat gastvrouwen en 

-heren klanten doorverwijzen indien dit nodig is, vertellen bibliotheekmedewerkers. Helaas 

gebeurt dit dus niet altijd. Het fragment geeft aan dat Gaby de gastvrouw op haar gedrag heeft 

aangesproken. Dit is van belang volgens bibliotheekmedewerkers, want zowel de klant als de 

gastvrouw of –heer zijn zich in eerste instantie niet bewust dat het ook beter kan. Zo vertelt 

Boris:  

 ‘En die [klanten] zijn dan vaak net zo tevreden, want die weten ook niet dat het ook nog   

 anders kan. Klanten weten dat niet maar die vrijwilligers ook niet’ 

Bibliotheekmedewerkers geven aan te weten dat de gastvrouwen en –heren alleen maar 

proberen te helpen. Sommige bibliotheekmedewerkers zijn vroeger zelf ook vrijwilliger 

geweest of herinneren zich nog goed hoe het was toen zij zelf net begonnen met werken bij de 

bibliotheek. Door met deze situaties te vergelijken proberen zij zich te verplaatsen in de 

gastvrouwen en -heren. Zo vertelt een bibliotheekmedewerker dat ze zich kan voorstellen dat 

het doorverwijzen moeilijk is: 

 ‘En dat [doorverwijzen] is heel moeilijk dat begrijp ik ook wel, om iemand dan te moeten   

 zeggen van ja.. hier mag ik eigenlijk niet [helpen]... terwijl je misschien dénkt dat je het wel   

 weet. Je dénkt. Dat had ik zelf ook wel hoor, toen ik hier net kwam werken. Je dénkt dan dat je 

 heel veel weet. Maar later blijkt dan dat je echt nog wel veel en veel meer... [zou moeten   

 weten]’ 

 Andrea, Bibliotheekmedewerker  

De kennis van gastvrouwen en -heren reikt volgens medewerkers niet ver genoeg om 

inhoudelijke of specialistische vragen van klanten goed te kunnen beantwoorden, ook al 

hebben zij zelf soms het idee van wel.    

Verschil moet er zijn 

In een informeel gesprek met een medewerker (Evelien) kwam dit verschil in kennis en 

service mogelijkheden ook aan bod, waarna ik de vraag stelde: ‘Zou je willen dat dit 

kwaliteitsverschil van vrijwilligers zou worden opgekrikt, zodat…’. Ik was nog niet 
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uitgesproken en zij reageerde: ‘Nee, nee. Dan zou je op hetzelfde niveau komen. Er moet een 

verschil tussen betaalde en vrijwillige krachten zijn’. Wanneer je ‘spreekt in termen van zwart 

en wit’ is uiteindelijk het grijze gebied ‘gewoon zwart’, vertelt zij later in een interview. 

Gastvrouwen en -heren mogen de klant begroeten en de weg wijzen maar mogen niet te veel 

taken van bibliotheekmedewerkers overnemen. Er moet een verschil zijn tussen de rol van 

gastvrouw of -heer en die van bibliotheekmedewerker. 

 Dezelfde vraag heb ik ook aan een aantal gastvrouwen en -heren gesteld. Zij gaven aan 

dat zij aan de ene kant hun werk erg leuk vinden en sommigen zouden graag meer willen doen 

en meer willen leren. Maar anderzijds gaven zij aan te weten dat dit niet de bedoeling is als 

gastvrouw of -heer -zijnde en zij weten ook dat de kans klein is dat ze bibliotheekmedewerker 

kunnen worden, ook al zouden ze dit wel willen. Dat de bibliotheekmedewerkers hun taken en 

baan behouden staat voor gastvrouwen en -heren voorop. Een gastvrouw vertelde mij tijdens 

het koffiedrinken bijvoorbeeld dat zij ook zonder het boeken opruimen haar werk leuk zou 

vinden, ‘als de mensen dus maar gewoon blijven’. Ook tijdens het vrijwilligersoverleg en de 

training ‘boeken opruimen’ kwam het behoud van medewerkers naar voren. Gastvrouwen en -

heren vroegen hoe het zat met de cao en of er geen mensen dreigden te worden ontslagen.  

 De gevormde grens heeft dus twee functies: 1) het waarborgen van de kwaliteit van de 

service en 2) het behoud van werkzaamheden voor de betaalde medewerkers. Zoals Camiel 

eerder al aangaf, is deze grens soms moeilijk te handhaven, bijvoorbeeld omdat je denkt de 

klant voldoende te kunnen helpen. Vrijwel iedereen die ik heb gesproken sprak over een grens 

en de functie hiervan, maar waar deze grens precies ligt vindt men moeilijk te verwoorden. 

Bregje vertelt: 

 ‘Want in principe is ’t tuurlijk ook zo: je hebt de vaste medewerkers en vrijwilligers en ‘t is   

 niet de bedoeling dat de vrijwilligers, taken eigenlijk gaan overnemen van de vaste krachten.   

 Ja dat is altijd een beetje ja hoe noem je dat, een spanningsveld dilemma en um… … Ja, ieder   

 moet zijn plek wel weten, laat ik het zo zeggen. En dan bedoel ik niet van jij moet dit jij moet   

 dat. ‘T is … eh… sommige… die scheidslijn is wel wat grijs. ‘T is niet echt keihard 

 neergelegd’ 

 Bregje, gastvrouw 

Eén ding waar zowel bibliotheekmedewerkers als gastvrouwen en -heren het over eens zijn, is 

dat er verschillende rollen zijn en hier ook verschil tussen moet zitten, ‘ieder moet zijn plek 

wel weten’. Een andere gastvrouw vertelt: ‘ik ben vrijwilliger en niet meer dan dat. Ja en ik 

mag dus niet hun werk overnemen. Zij bestaan daarvan’. Waar de grens zit proberen 

gastvrouwen en –heren aan te voelen. 

Onontkoombaarheid, acceptatie en vertrouwen 

Gedurende de samenwerking begon het gevoel van dreiging bij bibliotheekmedewerkers te 

verminderen. Toen het management team de pilot ‘Meer klantcontacten voor medewerkers 

OBR’ aankondigde en bibliotheekwerknemers te horen kregen dat gastvrouwen en -heren er 

mogelijk meer taken bij zouden krijgen, zoals het boeken opruimen, waren de medewerkers 

wel weer op hun hoede. Zo vertelt een medewerker in een interview: ‘In het begin was ik daar 

wel heel boos over. Zo van jeetje wordt er weer wat van ons afgepakt’ (Daan). Destijds zagen 

bibliotheekmedewerkers boeken opruimen als grijs, of zelfs zwart, gebied. Vrijwilligers 
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mogen immers geen werk overnemen van betaalde medewerkers. Maar toen ‘het van de cao 

mocht’, de ondernemingsraad instemde en het plan daadwerkelijk zou worden uitgevoerd, 

legde de bibliotheekmedewerkers zich er maar bij neer: ‘Dat is nu cao technisch bepaald dus 

dan is het gewoon klaar. Dan is het niet meer grijs, dan is het zwart-wit’, vertelt Evelien. 

 De onontkoombaarheid van de pilot specifiek en het inzetten van vrijwilligers in het 

algemeen was een veel terugkomend thema. Zowel bibliotheekmedewerkers als gastvrouwen 

en –heren spraken over ‘meegaan met de tijd’. Om de klant in de huidige omstandigheden zo 

goed mogelijk van dienst te zijn, zijn deze veranderingen nodig. Zo vertelt Boris: 

 ‘Uiteindelijk is het [werken met vrijwilligers] beter voor de klanten. (…) En dan tijd... tijd zal   

 niet meer, tijd is ook niet terug te draaien, maar die uitgebreide openstelling, zou je in deze tijd 

 nooit meer bemand krijgen met betaald personeel. En dan is het toch prettig, dat je in zo’n   

 plaats als deze of weet ik waar, een plek hebt waar iedereen altijd binnen kan als een soort   

 huiskamer’  

 Boris, bibliotheekmedewerker    

Het is belangrijk om klanten een plek te bieden waar zij altijd terecht kunnen. Om dit met het 

geringe budget te verwezenlijken is de hulp van vrijwilligers nodig. Een 

bibliotheekmedewerker vertelt dat, hoewel ze de vrijwilligers bij de bibliotheek heeft 

geaccepteerd, ze eigenlijk nooit een voorstander is geweest voor werken met vrijwilligers. 

Hierbij had ze het niet specifiek over vrijwilligers in de bibliotheek, maar over vrijwilligers in 

de maatschappij over het algemeen: 

 ‘[vrijwilligerswerk] was ik altijd een beetje op tegen want dan denk ik ja, waarom kan niet   

 iemand dat doen die betaald wordt, vind ik eigenlijk nu nog wel. Want het is ook werk. Ik   

 bedoel ze doen niet minderwaardig werk of zo helemaal niet’  

 Christien, bibliotheekmedewerker 

Dat de bibliotheekmedewerkers de komst van vrijwilligers toch hebben geaccepteerd is terug 

te vinden bij de beleving van de gastvrouwen en -heren. Zij hebben het idee dat het gevoel 

van dreiging bij de bibliotheekmedewerkers aan het verminderen is. Dit door duidelijkheid 

over taken en grenzen en het begrijpen van de verandering, maar ook omdat mensen elkaar 

leren kennen en het vertrouwen groeit. Een gastheer verwoordt dit als volgt: 

 ‘Het verschil is dat ze elkaar leren kennen. En het zal misschien best nog wel een gevoel   

 geven van inbreuk zo hier en daar (…) maar als ze weten dat ze bij mij terug kunnen komen   

 als ze vinden dat ik te veel doe of als ik me te direct opstel, dan geeft dat wel vertrouwen. Dan   

 weten ze ook dat ze mij erop aan kunnen spreken zonder dat ze daar een probleem krijgen’ 

 Anton, vrijwilliger 

Ondanks dat gastvrouwen en -heren mogelijk een inbreuk vormen op het terrein van de 

bibliotheekmedewerkers, voelen medewerkers zich minder bedreigd door het vertrouwen dat 

is gecreëerd. Bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en –heren vertellen dat wanneer een 

ander zich anders gedraagt dan verwacht en iemand dit durft uit te spreken, dit leidt tot 

vertrouwen: ‘gewoon dat ze er vertrouwen in hebben dat het goed gaat’ (Anton), het maakt 

hierbij niet uit om wat voor taak het gaat. Op deze manier worden kaders waarbinnen 
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gehandeld mag worden helder (Camiel), alleen zo kan de gevormde grens worden 

aangehouden. 

In deze paragraaf is aan bod gekomen hoe de introductie van een nieuwe rol in de bibliotheek, 

die van gastvrouw of gastheer, gepaard ging met gevoelens van dreiging, onduidelijkheid over 

taken en minder werkplezier. De afgelopen maanden zijn er duidelijke afspraken gemaakt die 

voor iedereen gelden en is er een zogenaamde ‘grens’ gecreëerd, die de kwaliteit van de 

service en het behoud van de werkzaamheden van de betaalde medewerkers dient te 

waarborgen. Bibliotheekmedewerkers staan niet altijd positief tegenover werken met 

vrijwilligers, maar iedereen ziet in dat deze ontwikkeling noodzakelijk is in de veranderende 

maatschappij en maakt er daarom het beste van. Gevoelens van dreiging zijn aan het 

verminderen. Het uitspreken van grensoverschrijdingen vergroot de kans dat gastvrouwen en-

heren de grens aanhouden en leidt tot onderling vertrouwen.  

 We hebben nu meer inzicht verkregen in hoe betaalde medewerkers en vrijwilligers 

hun rollen ervaren. Om antwoord te geven op de hoofdvraag: ‘Hoe ervaren de betaalde 

medewerkers en vrijwilligers binnen de OBR hun rollen in de onderlinge samenwerking?’, zal 

de volgende sectie zich specifiek richten op hoe deze rollen samenkomen in de 

samenwerking.  

4.3 De onderlinge samenwerking 

Nu we inzicht hebben verkregen in de rollen van betaalde medewerkers en vrijwilligers en de 

ontwikkeling hiervan, gaan we op zoek naar hoe deze rollen samenkomen in de 

samenwerking. Deze sectie begint met wat samenwerking voor medewerkers en vrijwilligers 

betekent en waarom samenwerking volgens hen van belang is. Hierna zal de sectie ingaan op 

hoe medewerkers en vrijwilligers hun onderlinge samenwerking ervaren in de praktijk.  

Gelijkwaardigheid, overleg en waardering 

Wanneer je bibliotheekmedewerkers of gastvrouwen en -heren vraagt naar wat zij verstaan 

onder samenwerking komt vaak het thema gelijkwaardigheid naar voren. Er moet op ‘gelijke 

voet’ met elkaar worden omgegaan zegt een gastvrouw, ook al hebben mensen verschillende 

taken. De communicatie zou door deze ‘gelijkwaardigheid’ beter verlopen, omdat op deze 

manier alles kan worden uitgesproken. Het volgende fragment van Daan illustreert deze 

gedachte: 

 ‘Wat is samenwerken voor mij? Ja, voor mij is het belangrijk dat het gelijkwaardig is. Ze   

 moeten niet tegen mij opkijken van “hij weet alles”. En zo wil ik ook niet dat ik tegen hun doe, 

 zo van “ik weet het lekker wel en jij niet”. Op grond van gelijkwaardigheid vind ik heel 

 belangrijk. Dat je alles tegen elkaar moet kunnen zeggen’ 

 Daan, bibliotheekmedewerker 

‘Gelijkwaardigheid’ is echter iets anders dan ‘gelijkheid’, vertellen gastvrouwen en -heren. 

Dat bibliotheekmedewerkers een andere rol hebben, met andere taken en bevoegdheden, is 

voor iedereen duidelijk en geaccepteerd. Het is echter van belang dat iedereen dezelfde 

waarde krijgt toegekend, ook gastvrouwen en –heren zijn immers ‘volwaardig’ en 

‘intelligente’ mensen, vertellen beide groepen.  
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 Zowel gastvrouwen en -heren en bibliotheekmedewerkers geven aan dat zij het 

belangrijk vinden dat werk ‘in samenspraak’ en ‘in overleg’ gaat. Op deze manier kun je 

samen de bibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk houden, vertellen zij. Ook waarden, zoals 

‘respect’ en ‘waardering’, worden genoemd als belangrijk voor de samenwerking.  

De organisatie draag je samen 

Alle gastvrouwen en -heren en bibliotheekmedewerkers zijn het er over eens dat een goede 

samenwerking heel belangrijk is. De twee rollen vullen elkaar aan: ‘Je kunt [het] alleen maar 

samen dragen’ (Floor). Dit gebeurt wanneer een gastvrouw of -heer en een 

bibliotheekmedewerker tegelijk op een vestiging werken en de taken verdelen, maar ook 

wanneer zij na elkaar werken. Met alleen bibliotheekmedewerkers kan de bibliotheek niet de 

verruimde openingstijden realiseren en ook hebben medewerkers niet altijd genoeg tijd voor 

taken zoals de bibliotheek netjes houden. Hiervoor is samenwerking met de gastvrouwen en -

heren nodig. Anderzijds kunnen gastvrouwen en -heren niet zonder bibliotheekmedewerkers, 

want zij missen de inhoudelijke kennis en bevoegdheden die nodig zijn om een bibliotheek te 

runnen. Voor gastvrouwen en -heren en bibliotheekmedewerkers lijkt dit vanzelfsprekend: 

 ‘Ja je bent toch één organisatie en je moet dat niet los van elkaar zien. Je moet het met elkaar   

 doen. We hebben de vrijwilligers nu nodig en zij hebben ons ook nodig. Dus het moet gewoon 

 samenwerken anders gaat het niet lukken’ 

 Floris, bibliotheekmedewerker 

Zonder ‘gewoon’ samen te werken zou de organisatie niet goed draaien, vrijwilligers en 

medewerkers zijn wederzijds afhankelijk. Ook bibliotheekmedewerkers die eigenlijk geen 

voorstander zijn van werken met vrijwilligers, geven aan dat de samenwerking met 

gastvrouwen en -heren van belang is. Het voortbestaan van de bibliotheek hangt er van af, 

vertelt Christien: 

 ‘Nu is het voor de klant natuurlijk heel fijn. Die kunnen van negen tot negen terecht, geen   

 sluiting tussen de middag, geen tussen half zes half zeven, wat we eerst nog wel hadden. Dus   

 voor de klant is het ideaal dus. En daardoor heeft de bibliotheek denk ik nog bestaansrecht.   

 Omdat je de klant zo kan bedienen, maar wel met de hulp van vrijwilligers. Anders kan het   

 niet’ 

 Christien, bibliotheekmedewerker 

Het bestaansrecht is gebaseerd op de kwaliteit service die de bibliotheek biedt aan de klant. 

Vanuit de klant zou er een vraag zijn naar ruime openingstijden en de samenwerking van 

medewerkers en vrijwilligers verwezenlijkt deze wens. Ook Gaby, die zich in eerste instantie 

bedreigd voelde, erkent dat gastvrouwen en -heren onmisbaar zijn en is het eens met de 

beslissing om met vrijwilligers samen te werken: 

 ‘Op dit moment zijn ze onmisbaar, dat is waar ik niet omheen kan. Iedereen is aan het 

 bezuinigen, je hebt minder geld te besteden en wat doe je dan? Het eerste wat je doet is een   

 vrijwilliger zoeken in plaats van een vaste medewerker óf probeert het zo de integreren dat er   

 niemand last van heeft, zoals de bibliotheek heeft gedaan. (…) Dus ze hebben een goede keuze 

 gemaakt om vrijwilligers in te zetten’ 

 Gaby, bibliotheekmedewerker 
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Ze geeft aan dat de bibliotheek vrijwilligers op zo’n manier probeert te integreren dat 

niemand er last van heeft. Door negatieve gevolgen voor medewerkers te voorkomen, is de 

keuze om vrijwilligers in te zetten volgens haar een goede. 

Samenwerking in de praktijk  

Hoe bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren de samenwerking in de praktijk 

ervaren hangt deels af van in welke shift en in welke vestiging iemand werkzaam is. Twee 

grote vestigingen hebben bijvoorbeeld twee verdiepingen, wat invloed heeft op de 

communicatie en werkverdeling. Over het algemeen ervaart iedereen de samenwerking 

‘goed’. Zo komt het overleg dat iedereen een belangrijk aspect vindt van samenwerking 

daadwerkelijk voor in de praktijk. Een gastheer die in de avond met een 

bibliotheekmedewerker werkt vertelt over de samenwerking: 

 ‘Ja prima, in principe als ik binnenkom overleg ik wel eventjes wat de bedoeling is. Meestal   

 ga ik gewoon naar boven’ 

 Erik, gastheer 

Een bibliotheekmedewerker van een andere vestiging vertelt over de avond:  

 ‘En ’t samenwerken vind ik dat je dan ook even afspreekt van joh, ik bemoei mij voornamelijk 

 nu met dit dus dan hoef jij daar niet naar te kijken. Ik vind ook als ik dat ben en die jongelui   

 zijn vervelend, laat mij ze maar aanspreken. (…) Je hebt ook een aantal vrijwilligers... een   

 aantal heren zeggen weleens van hé laat mij maar want... maar dat spreken we dan van te   

 voren gewoon af. In goed overleg. Dat is het gewoon’ 

 Andrea, Bibliotheekmedewerker 

Taken worden in overleg verdeeld en bijkomende zaken, zoals omgaan met hangjongeren, 

worden na overleg afgehandeld. Het is niet zo dat wanneer er alleen gastvrouwen- of heren of 

alleen bibliotheekmedewerkers in de bibliotheek staan er geen sprake meer is van onderlinge 

samenwerking, vertellen medewerkers en vrijwilligers. ‘We werken wel een beetje langs 

elkaar heen’ vertelt een bibliotheekmedewerker, maar met de overdracht en door middel van 

aantekeningen op briefjes of in een schrift verloopt de communicatie ook dan over het 

algemeen ‘goed’. Er is altijd sprake van samenwerking, want ‘samen’ proberen zij de beste 

service te verlenen aan de klant, vertelt een bibliotheekmedewerker: 

 ‘En kijk, als de vrijwilligers er ’s ochtends niet zijn, dan is de bibliotheek dicht. Dus dan kan   

 je niet meer open zijn. Dus in principe met zijn allen, streef je er naar om jouw leners en   

 bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doe je samen. Ook al ben je er niet. Zij   

 doen het ’s ochtends en ik doe het ’s middags’ 

 Andrea, Bibliotheekmedewerker 

Eén gastvrouw die in de ochtend werkt, vertelt dat er geen sprake is van samenwerking: 

 ‘(…) het [samenwerking] is er niet nee. Nee. Het werkt langs elkaar heen. Er zijn een paar   

 vrijwilligers die een vast, die met een vaste medewerker werken, maar het gros werkt zonder.   

 En ja goed je kunt met alles met Heleen (de teamleider) overleggen. En heel af en toe hebben   

 we ook een overleg met zijn allen. Dat zou van mij wat vaker mogen. Is denk ik weer… ja   

 zeker een half jaar geleden’ 

 Dewi, gastvrouw 
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Zij werkt op een tijdstip dat er geen bibliotheekmedewerkers aanwezig zijn en ziet hen 

daarom zelden. Het enige contact dat zij heeft buiten de andere gastvrouwen en -heren om is 

met de teamleider. ‘Overleg met zijn allen’ komt zelden voor en bij deze overleggen zijn 

alleen de gastvrouwen en -heren en de teamleider aanwezig, niet de bibliotheekmedewerkers, 

vertelt Dewi. Dewi is niet de enige die weinig contact heeft met bibliotheekmedewerkers, zo 

vertelt een gastvrouw van een andere vestiging: 

 ‘Wat misschien nog mist, of wat voor mijn gevoel nog wel mist is dat, er werken hier best wel    

 veel mensen op allerlei verschillende tijden, dat we nog niet heel goed, dat ik nog niet heel   

 goed weet wie iedereen is. Dus dat hier een heleboel mensen zeggen, die ken ik wel van   

 gezicht maar ik weet niet wie het zijn en ik weet niet wat ze doen’ 

 Floor, gastvrouw 

Op de mensen die gelijktijdig werken na, kennen mensen elkaar vaak niet. Gedurende de 

interviews noemden bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren vaak een 

personeelsbijeenkomst die binnenkort zou plaatsvinden, waar mensen elkaar misschien beter 

konden leren kennen. Dit was een bijzondere bijeenkomst, want dit was de eerste 

personeelsbijeenkomst waarbij ‘iedereen’ was uitgenodigd – waaronder ook de vrijwilligers. 

Bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en –heren zagen dit als een mogelijkheid om andere 

mensen te ontmoeten en als een stap in de goede richting om de twee groepen dichter bij 

elkaar te brengen. Het uitnodigen van beide groepen toonde ook van gelijkwaardige 

behandeling, waar iedereen veel waarde aan hechtte. Wel heerste er twijfel bij beide groepen 

of dat je bij zo’n bijeenkomst daadwerkelijk nieuwe mensen leert kennen. Zo vertelt een 

bibliotheekmedewerker: 

 ‘Het is nu wel zo dat we binnenkort een personeelsbijeenkomst hebben waar ook iedereen is 

 uitgenodigd. Er zijn vaste medewerkers, vrijwilligers en de invallers. Allemaal uitgenodigd. 

 Maar dan is het weer zó kolossaal ik vraag me af of dan... krijg je toch weer groepjes. (…) Of 

 je dan elkaar echt leert kennen…’ 

 Floris, bibliotheekmedewerker 

Observatie Personeelsbijeenkomst 

Op de dag van de personeelsbijeenkomst gingen zowel vrijwilligers als medewerkers 

direct op zoek naar bekenden. Medewerkers die vroeg arriveerden herkenden andere 

medewerkers en sloten zich daarbij aan. Vrijwilligers die niemand kenden sloten zich aan 

bij andere vrijwilligers. Uiteindelijk herkenden mensen meer bekenden en ontstonden er 

groepen voornamelijk op basis van vestiging. Grotendeels vormden mensen zich in 

bekende groepen en van nieuwe mensen leren kennen was weinig sprake.  

 Tijdens de bijeenkomst luisterde iedereen naar sprekers op het podium en het 

reageren op de toespraken verliep plenair. Ook gastvrouwen en –heren maakten 

opmerkingen en iedereen luisterde hiernaar. De directrice en andere werknemers 

reageerden op hun opmerkingen, op dezelfde manier als zij op die van medewerkers 

reageerden. Een paar gastvrouwen spraken plenair kritiek uit dat niet eerder aan 

bibliotheekmedewerkers van hun vestiging was uitgesproken. Een bibliotheekmedewerker 

liet achteraf merken dat zij dit ‘jammer’ vond. Zij gaf aan dat dit soort dingen onderling 

moeten kunnen worden uitgesproken: ‘Waarom zegt ze dat dan niet gewoon?’.  
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Het idee dat Floris uitsprak, dat mensen groepen vormen met bekenden, kwam dus inderdaad 

tot uiting. De bijeenkomst zelf werd gekenmerkt door overleg en een sfeer van 

gelijkwaardigheid, twee belangrijke punten van de samenwerking. Daarnaast bleek echter dat 

niet iedereen het gevoel had, dat alles onderling kon worden uitgesproken. Een gastvrouw 

sprak iets plenair uit wat zij niet eerder naar een bibliotheekmedewerker had 

gecommuniceerd. Dit stelde de bibliotheekmedewerker niet op prijs. Zoals eerder aan bod 

kwam, willen bibliotheekmedewerkers dat iedereen onenigheden uitspreekt, zodat vertrouwen 

kan ontstaan. 

 In een eerdere sectie gaf Anton aan dat het uitspreken van onenigheden eenvoudiger 

gaat naarmate mensen elkaar ‘leren kennen’. Toch geven andere gastvrouwen en –heren aan 

dat het ‘elkaar leren kennen’ momenteel geen ‘hot issue’ hoeft te worden. De ontwikkelingen 

van de laatste tijd: toegang krijgen tot het intranet, meer betrokken worden bij besprekingen 

waar ook medewerkers bij betrokken zijn en een training aangeboden krijgen voor boeken 

opruimen, zijn al verbeteringen waar veel vrijwilligers erg positief tegenover staan. Dit neemt 

niet weg dat er geen ruimte is voor verbetering: zowel gastvrouwen en -heren als 

bibliotheekmedewerkers geven aan dat zij het jammer vinden dat mensen elkaar niet kennen. 

 Naast het elkaar beter leren kennen, noemen gastvrouwen en -heren nog een 

verbeterpunt. Zo sturen bibliotheekmedewerkers onderling informatie door, maar vergeten zij 

soms gastvrouwen en -heren op de hoogte te houden. Dewi noemt hiervan een voorbeeld, 

maar geeft ook aan vertrouwen te hebben dat het naarmate gewenning plaatsvindt dit vanzelf 

beter zal gaan: 

 ‘Zoals de vorige keer ook was gezegd met die uitleg van “Oja. Dat moet ik jullie dan ook nog   

 even vertellen wat de andere besloten hebben”. Boeken van een bepaalde plek die ineens   

 ergens anders neergezet moeten worden. Dat wordt nog wel eens vergeten. Om dan even te   

 vertellen aan de vrijwilligers, van… en dat is nog wat nieuwigheid denk ik. Dat moet gewoon   

 nog even.’ 

 Dewi, gastvrouw    

De bibliotheekmedewerkers zien de samenwerking ook niet honderd procent rooskleurig. Zij 

vertellen dat werken met vrijwilligers noodzakelijk is door de wederzijdse afhankelijkheid, 

maar wel een nadeel met zich mee brengt. Zo gaat de kwaliteit van de service volgens hen 

achteruit, gastvrouwen en -heren bezitten niet over genoeg kennis en bevoegdheden om de 

klant optimaal te kunnen helpen. Christien vertelt bijvoorbeeld: 

 ‘Zij geven geen inlichtingen, niet echt, diepgaand. Gewoon vragen [zoals] waar staat het.   

 Meestal zit er ook wel een vraag achter de vraag. Dat vind ik persoonlijk wel eens jammer, hè   

 dat er ’s morgens hier alleen vrijwilligers zijn. Dan denk ik ja, misschien heel veel gemiste   

 kansen’ 

 Christien, bibliotheekmedewerker 

Gastvrouwen en -heren verwijzen klanten soms door naar bibliotheekmedewerkers. Maar in 

de ochtenden, wanneer een klant op een later tijdstip terug zou moeten komen om een 

bibliotheekmedewerker te treffen, komt dit minder goed uit. Gastvrouwen en -heren proberen 

dan ogenschijnlijk eenvoudige vragen te beantwoorden, met de kans de ‘vraag achter de 

vraag’ te missen. Bibliotheekmedewerkers zien geen mogelijkheid om de service van 
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gastvrouwen en -heren te verbeteren. Niet alleen omdat dit de gecreëerde grens zou 

overschrijden, maar ook omdat de vaardigheden die hiervoor nodig zijn niet in een korte 

tijdsduur zijn aan te leren:   

 ‘En ja wat ik, ze doen hun best, maar ze zijn geen bibliothecaris, en dat kunnen ze ook nooit   

 worden in die paar uurtjes. Dus de kwaliteit van de informatieoverbrenging, die gaat naar mijn 

 idee wel achteruit.’ 

 Boris, bibliotheekmedewerker   

Ondanks dit nadeel hebben alle bibliotheekmedewerkers waardering voor de inzet van 

gastvrouwen: ‘ik heb er echt wel waardering voor dat ze dat allemaal doen’ (Andrea). En 

sommige bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren ervaren het samenwerken ‘alsof 

het vanzelf gaat’. Niet alleen bibliotheekmedewerkers maar ook sommige gastvrouwen en -

heren spreken hun waardering uit. Zo vertelt Camiel: 

 ‘(…) ik neem mijn petje diep af voor de professionals want die hebben de laatste paar jaar zo   

 veel te verwerken aan veranderingen gekregen, dat ik het knap vind dat je dan je goede 

 humeur weet te bewaren’ 

 Camiel, gastheer 

Gastvrouwen en -heren zijn zich bewust van de veranderingen die hebben plaatsgevonden en 

plaats zullen vinden voor de bibliotheekmedewerkers en proberen zich in hun positie te 

plaatsen om hun ervaringen zo goed mogelijk te begrijpen. 

In deze paragraaf kwam naar voren dat bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en –heren 

het belangrijk vinden dat samenwerking gaat op basis van gelijkwaardigheid en overleg. 

Samenwerking vinden zij van groot belang omdat zij alleen ‘samen’ de organisatie kunnen 

‘dragen’: alleen samen kan de service worden verwezenlijkt die de bibliotheek bestaansrecht 

biedt. In de praktijk vinden werkzaamheden inderdaad in overleg plaats, vertellen 

bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren. Verder geven bibliotheekmedewerkers en 

gastvrouwen en -heren aan het jammer te vinden dat veel mensen binnen de organisatie niet 

‘elkaar kennen’. Bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en –heren ‘werken langs elkaar 

heen’, waardoor een gastvrouw die in de ochtend werkt aangaf geen samenwerking te ervaren. 

Ondanks de behoefte aan meer onderling contact, namen mensen niet de kans om onbekenden 

te leren kennen bij de personeelsbijeenkomst. Ook bleek dat niet iedere gastvrouw of –heer 

het idee heeft kritiek te kunnen uitspreken naar de bibliotheekmedewerker van haar of zijn 

vestiging. Daarnaast zou ook de communicatie vanuit bibliotheekmedewerkers soms beter 

kunnen, vertellen gastvrouwen en –heren. Medewerkers vinden het jammer dat door de komst 

van vrijwilligers de kwaliteit van de service mogelijk achteruit gaat, maar zien dit als 

onvermijdelijk en hebben desondanks waardering voor de hulp van de gastvrouwen en -heren. 

Deze waardering is wederzijds, gastvrouwen en –heren waarderen hoe de 

bibliotheekmedewerkers omgaan met de situatie. 
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Samenvattend 
De periode na de invoering van vrijwilligers werd gekenmerkt door onzekerheid en dreiging. 

Gedurende de maanden hebben medewerkers en vrijwilligers afspraken gemaakt die voor 

iedereen gelden en hebben zodoende een grens gecreëerd, die de kwaliteit van de service en 

het behoud van de werkzaamheden van de bibliotheekmedewerkers dient te waarborgen. 

Gevoelens van dreiging en onzekerheid namen hierdoor af. Tegenwoordig hebben 

gastvrouwen en bibliotheekmedewerkers dezelfde ideeën over rollen en zijn er 

overeenkomstige rolverwachtingen. Mensen vertrouwen op elkaar in zoverre dat ze ervanuit 

gaan dat de ander weet wat hij of zij doet. 

 Iedereen is het erover eens dat samenwerking van groot belang is, omdat vrijwilligers 

en medewerkers van elkaar afhankelijk zijn om de klant de beste service te bieden en de 

bibliotheek zo haar bestaansrecht te geven. Deze samenwerking moet verlopen op basis van 

gelijkwaardigheid, overleg en waardering. In de praktijk komen deze drie kenmerken 

inderdaad tot uiting. Toch zien mensen mogelijkheden tot verbeteringen: mensen werken veel 

‘langs elkaar heen’ en vrijwilligers kunnen meer betrokken worden bij de communicatie. 
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Hoofdstuk 5: Analyse 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van de bevindingen met behulp van de concepten uit het 

theoretisch kader. Dit alles op basis van de hoofdvraag: ‘Hoe ervaren de betaalde 

medewerkers en vrijwilligers bij de OBR hun rollen in de onderlinge samenwerking?’. Eerst 

zal ik kort ingaan op het gezamenlijk doel van de bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en 

–heren, dat hun samenwerking noodzakelijk maakt. Hierna bespreek ik vier kerncomponenten 

van deze samenwerking: rolverwantschap, de gevormde grens en onderling contact en 

vertrouwen.  

5.1 ‘Samen dragen’: twee rollen, één doel 

In de eerste sectie van de bevindingen kwam naar voren dat betaalde medewerkers en 

vrijwilligers overeenkomstige rollen en rolverwachtingen ervaren. Medewerkers en 

vrijwilligers lieten merken dat zij hun rol zien in relatie tot het bibliotheeksysteem. Met het 

oog op dit systeem is het van belang om zo goed mogelijk service te verlenen aan de klant. 

Zonder deze service heeft de bibliotheek namelijk geen ‘bestaansrecht’, volgens medewerkers 

en vrijwilligers. Hierdoor kunnen bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren zich 

vinden in hetzelfde doel: de bibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de klant, zodat 

de bibliotheek bestaansrecht heeft. 

 Het gezamenlijk doel dat zij nastreven, is een zogenaamd ‘superordinate goal’ (Sherif, 

1958). Een superordinate goal, dat de samenwerking van iedereen vereist om te realiseren, 

zou in theorie ertoe leiden dat onderling conflict voor beide groepen nadelig is en maakt het 

noodzakelijk om er samen uit te komen. Bij de OBR zien zowel medewerkers als vrijwilligers 

in dat zij elkaar nodig hebben, zij weten dat de OBR te maken heeft met bezuinigingen en 

weten dat er vanuit de klant vraag is naar ruimere openingstijden. De ruime openingstijden ten 

gunste van de klant ‘zou je in deze tijd nooit meer bemand krijgen met betaald personeel’. 

Medewerkers en vrijwilligers ervaren samenwerken als de enige optie om het nagestreefde 

doel te verwezenlijken. 

5.2 Samenwerken op basis van rolverwantschap 

Medewerkers en vrijwilligers van de OBR ervaren deze samenwerking op basis van 

‘rolverwantschap’, blijkt uit de bevindingen. Zo vertellen zij, dat er ‘altijd’ sprake is van 

samenwerking want ‘je bent één organisatie en je moet dat niet los van elkaar zien’. Binnen 

de OBR werken bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en –heren samen om het 

superordinate goal van de bibliotheek te verwezenlijken. 

 Medewerkers en vrijwilligers maken onderscheid tussen rollen en personen. 

Vrijwilligers en medewerkers spreken zowel over een nodige scheiding of ‘grens’ tussen de 

rol van bibliotheekmedewerker en die van gastvrouw of –heer (‘verschil moet er zijn’) als 

over ‘gelijkwaardigheid’. Deze paradox is te begrijpen met het concept ‘persoon-in-rol’ 

(Schruijer, 2013). Medewerkers en vrijwilligers wensen en omschrijven een duidelijk 

onderscheid in rollen, maar zien de personen achter die rol als gelijkwaardig.  

 Ook op andere aspecten van de samenwerking komt dit onderscheid tussen persoon en 

rol naar voren. Zo vindt iedereen het belangrijk dat samenwerking in overleg gaat en ‘dat je 

alles tegen elkaar moet kunnen zeggen’, zonder angst de persoonlijke relatie in het geding te 

brengen. Bij samenwerking op basis van rolverwantschap staan persoonlijke relaties niet op 
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het spel en blijft bij taakconflict, waardering voor andermans persoonlijke inzet onaangetast 

(Reed, 2011). 

 Een voorbeeld van taakconflict doet zich voor wanneer een gastvrouw of -heer een 

klant helpt terwijl zij of hij die had moeten doorverwijzen naar een bibliotheekmedewerker. 

Dit soort ‘grensoverschrijdingen’ leiden echter niet tot persoonlijk conflict, omdat iedere 

partij weet dat wat gedaan en gezegd wordt, gebaseerd is op een poging het gezamenlijk doel 

te bereiken. De samenwerking binnen de OBR is schematisch weergegeven in het model van 

Reed (2011): 

 

Afbeelding 3 

Het figuur illustreert dat personen (P) de rol van bibliotheekmedewerker (BM) en gastvrouw 

of -heer (GV/H) op zich nemen om taken (T) uit te voeren ten gunste van het systeem, de OBR, 

doordat zij de klanttevredenheid verhogen. Er is hierbij sprake van rolverwantschap, welke 

los staat van de persoonlijke relaties die hiernaast mogelijk bestaan. 

Mastenbroek (1996) schreef dat hoe meer mensen samen komen tot één identiteit met een 

gezamenlijk doel, hoe groter de kans op samenwerking. In het onderzoek van Netting et al. 

(2005) ontstond een gezamenlijke identiteit op basis van geloof. In het huidige onderzoek, 

ontstaat er bij medewerkers en vrijwilligers een gezamenlijke identiteit door het gezamenlijk 

doel om de bibliotheek te laten voortbestaan. Door het rolverwantschap identificeren zij zich 

als deel van dezelfde organisatie met hetzelfde doel. 

5.3 De ‘grens’: het waarborgen van werkzaamheden en goede service 

Een tweede kerncomponent in de samenwerking is de zogenaamde ‘grens’ die de 

medewerkers en vrijwilligers hebben gevormd. In deze sectie komt aan bod dat deze grens 

helpt om het eigenbelang te beschermen, gevoelens van dreiging te verminderen en zo de 

samenwerking te bevorderen. Ook zal aan bod komen hoe de tweede functie van deze grens, 

de kwaliteit van de service waarborgen, soms minder tot haar recht komt.  

 De bevindingen lieten zien dat de betaalde medewerkers de komst van vrijwilligers in 

eerste instantie niet verwelkomden. Medewerkers voelden zich bedreigd in hun positie en 

sommigen lieten dit merken door extra vast te houden aan taken. De vrijwilligers hadden 
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weinig werkplezier; zij voelden zich niet welkom en hadden weinig werk te doen.  

 Deze reactie van medewerkers is te begrijpen vanuit de theorie van Mastenbroek 

(1996). Volgens hem bestaat een systeem, zoals de OBR, altijd uit een spanning tussen het 

gemeenschappelijk belang en het eigenbelang en tussen coöperatie en competitie. 

Organisaties vormen zich in een ‘dynamisch evenwicht’ hiertussen. Met de invoering van 

vrijwilligers, werd dit dynamisch evenwicht verstoord. Vanuit het eigenbelang proberen 

werknemers op zijn minst ‘de eigen positie te behouden’ (p.40). Deze positie was echter 

precies hetgene wat bibliotheekmedewerkers vreesden kwijt te raken. Als reactie hierop, 

hielden medewerkers bij de OBR zich meer vast aan taken en boden zij de vrijwilligers 

weinig werkruimte. Gedurende de samenwerking herstelde het evenwicht zich doordat 

medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk een zogenaamde ‘grens’ vormden. 

 Deze grens is gevormd doordat medewerkers en vrijwilligers onderling afspraken 

makten over wat taken zijn behorende tot ieders rol. Deze grens heeft twee functies: 1) de 

werkzaamheden van de medewerkers waarborgen en 2) de kwaliteit van de service te 

waarborgen. Door deze grens weten bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen –en heren beter 

wat zij van elkaar kunnen verwachten. Zo bleek dat niemand de intentie heeft werkzaamheden 

van medewerkers in gevaar te brengen, beide groepen zien dit als ‘zwart’ gebied. 

 Ondanks de tweede functie van de grens, hebben bibliotheekmedewerkers het idee dat 

de kwaliteit van de service achteruit gaat door de samenwerking met vrijwilligers. De 

inhoudelijke kennis van gastvrouwen en -heren reikt niet ver genoeg om dezelfde kwaliteit 

service te bieden als bibliotheekmedewerkers. Hoewel met vrijwilligers is afgesproken dat zij 

klanten met inhoudelijke of specialistische vragen doorverwijzen naar 

bibliotheekmedewerkers, vinden vrijwilligers het niet eenvoudig zich aan deze grens te 

houden. Waar vrijwilligers zich in het spanningsveld tussen het werkveld van de medewerker 

enerzijds en de klant helpen anderzijds bevinden, verschilt. Soms proberen vrijwilligers 

inhoudelijke of specialistische vragen zelf te beantwoorden. Medewerkers en vrijwilligers 

vertellen dat het de vraag is of de klant dan wel even goede service krijgt aangeboden dan 

wanneer een medewerker zou hebben geholpen. Daarnaast zijn er in de ochtenden geen 

bibliotheekmedewerkers aanwezig, wat mogelijk ‘heel veel gemiste kansen’ met zich 

meebrengt volgens medewerkers. 

 Een ander probleem doet zich voor als bibliotheekmedewerkers wél in de ochtenden 

aanwezig zijn. Tijdens deze self service uren zijn officieel alleen de gastvrouwen en -heren op 

de vestiging om te klanten te helpen. Betaalde medewerkers zijn aanwezig om andere 

redenen, bijvoorbeeld om projectleider te zijn, maar hebben op die momenten niet de rol 

bibliotheekmedewerker. Tegelijkertijd vormen deze medewerkers wel het ‘gezicht van de 

bieb’, waardoor klanten hen zien als aanspreekpunt. Ook vrijwilligers vragen klanten niet om 

later terug te komen voor een bibliotheekmedewerker, als de betaalde medewerker wel 

aanwezig is. Sommige betaalde medewerkers vinden deze situatie ‘lastig’, omdat zij door 

klanten en vrijwilligers te helpen, niet alle aandacht hebben voor hun bedoelde 

werkzaamheden. 
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5.4 Onderling contact en vertrouwen 

Naast het rolverwantschap en de grens, spelen onderling vertrouwen en ‘elkaar leren kennen’ 

een grote rol in de samenwerking. Dit ‘leren kennen’ komt onder andere tot stand wanneer 

mensen het uitspreken wanneer de ander zich anders gedraagt dan verwacht. Wanneer 

bibliotheekmedewerkers dit doen, draagt dit bij aan het behouden van de gecreëerde grens, 

wat vertrouwen creëert bij beide groepen. Maar niet alleen de bibliotheekmedewerkers, ook 

gastvrouwen en -heren moeten onenigheden kunnen uitspreken, om verwachtingen helder te 

houden en vertrouwen te vergroten. Dit vertrouwen vermindert gevoelens van dreiging. Al 

wordt de grens zo nu en dan overschreden, wanneer mensen alles kunnen uitspreken en 

verwachtingen duidelijk zijn, creëert dat vertrouwen: ‘gewoon vertrouwen dat het goed komt’. 

 Het afstemmen van verwachtingen leidt tot het vormen van nieuwe ‘rol scripten’ 

(Gioia & Poole, 1984). Een rol script omschrijft wat juiste handelingen van een persoon zijn 

in een bepaalde situatie. Door het maken van afspraken en het uitspreken van onenigheden 

leren bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en -heren scripts aan, die hun verwachtingen 

en gedrag sturen. Dit proces is een verbetering ten opzichte van vlak na de invoering van 

vrijwilligers, ‘toen niemand wist wat ze van de vrijwilligers moesten verwachten’. De ‘role 

discrepancy’ van toen, maakt nu plaats voor ‘inter-role congruence’ (Solomon et al., 1985). In 

plaats van dat de rollen onduidelijk zijn, komen de verwachtingen over rol en situatie nu 

steeds meer overeen.  

 Hoewel de medewerkers en vrijwilligers elkaar leren kennen en spreken over 

constante samenwerking doordat zij één organisatie vormen, ervaren zij echter weinig 

onderling contact, door de verschillende werktijden: ‘Ik weet niet wie het zijn en ik weet niet 

wat ze doen’. Sommige mensen kaarten aan dat dit geen ‘hot issue’ hoeft te worden, maar het 

gaat wel in tegen het idee dat ‘elkaar leren kennen’ nodig is om vertrouwen op te bouwen en 

gevoelens van dreiging te verminderen. Het afstemmen van verwachtingen en uitspreken van 

onenigheden, lukt niet wanneer mensen geen contact met elkaar hebben. Mensen werken 

‘langs elkaar heen’. Hoewel zij aangeven dat zij wel vertrouwen hebben in andermans 

werkzaamheden zonder dat ze weten wat dat zijn, tonen zij ook behoefte aan meer bekendheid 

met anderen en hun taken.  

 De personeelsbijeenkomst illustreerde dat een gastvrouw niet open was over 

informatie tegenover een bibliotheekmedewerker van haar vestiging, maar wel in het 

openbaar. Om open te zijn over informatie is vertrouwen nodig (Cursue & Schruijer, 2010). 

Mogelijk was het vertrouwen tussen de bibliotheekmedewerker en de gastvrouw onderling 

nog niet genoeg gegroeid, om alles te kunnen uitspreken. Dit wijst er op dat niet alleen het 

uitspreken van kaders en verwachtingen vertrouwen creëert zoals vrijwilligers en 

medewerkers vertellen, maar ook dat vertrouwen de neiging om kaders en verwachtingen uit 

te spreken stimuleert. Wanneer dit vertrouwen en het uitspreken van verwachtingen wordt 

gestimuleerd, door bijvoorbeeld momenten in te plannen waar de groepen met elkaar in 

contact kunnen komen, vergroot dit de kans op open informatieverstrekking en hiermee ook 

samenwerking (Mastenbroek, 1996). Het betrekken van gastvrouwen en –heren bij de 

communicatie zou hierdoor mogelijk ook beter gaan. De beschreven situatie bij de OBR, de 

constante samenwerking door rolverwantschap en tegelijkertijd de afstand die 

bibliotheekmedewerkers en gastvrouwen en –heren onderling ervaren, is schematisch 

weergegeven: 
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Afbeelding 4 

Het figuur is gelijk aan figuur 3, met één verschil: hoewel bibliotheekmedewerkers (BM) en 

gastvrouwen en –heren beiden (GV/H) taken (T) uitvoeren ten gunste van het systeem, is er 

momenteel nog een afstand tussen de twee rollen. De twee groepen hebben weinig contact en 

weten niet altijd wie de ander (P) is en wat zij doen. 

 

Samenvattend 

Dit hoofdstuk legde de link tussen de besproken theoretische concepten en de bevindingen. 

De rollen van bibliotheekmedewerker en gastvrouw of –heer zijn via de organisatie met elkaar 

verbonden door het gezamenlijk doel dat zij hebben: de bibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk 

maken voor de klant, zodat de bibliotheek bestaansrecht heeft. Medewerkers en vrijwilligers 

zien hun samenwerking op basis van ‘rolverwantschap’, waarbij zij samen werken voor het 

gezamenlijke doel. Afspraken tussen medewerkers en vrijwilligers hebben geleid tot een 

grens tussen de rol van bibliotheekmedewerker en gastvrouw of -heer, om de werkzaamheden 

van medewerkers en de kwaliteit van de service te waarborgen. Deze grens vermindert 

gevoelens van dreiging maar kan nog wel lastige situaties opleveren met betrekking tot de 

kwaliteit van de service. Ook doordat medewerkers en vrijwilligers elkaar leren kennen en er 

vertrouwen ontstaat, vermindert het gevoel van dreiging. Toch hebben medewerkers en 

vrijwilligers het gevoel dat zij weinig onderling samenwerken door de verschillende 

werktijden, wat het elkaar ‘leren kennen’ moeilijker maakt. Om open te kunnen 

communiceren is meer onderling contact nodig.  

 Nu de analyse meer licht heeft geschenen op de belangrijkste componenten van de 

rollen en samenwerking van de medewerkers en vrijwilligers bij de OBR, is het tijd om over 

te gaan naar de conclusie In het volgende hoofdstuk presenteer ik deze conclusie samen met 

aanbevelingen voor de OBR, waarna ik kort de sterke punten en beperkingen van het 

onderzoek bespreek. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie 
Dit onderzoeksverslag begon met de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende 

vraag vanuit de samenleving die ertoe hebben geleid dat de OBR haar deuren opende als 

‘huiskamer van stad en dorp’. Om met een beperkt budget de ruime openingstijden te 

verwezenlijken die voor deze huiskamer-functie nodig zijn, zijn vrijwilligers aangenomen. 

Medewerkers en vrijwilligers moeten samenwerken om de gewenste huiskamer-functie te 

realiseren. Inzicht in de rollen in de samenwerking is van belang om condities en barrières in 

de samenwerking te identificeren en de samenwerking te optimaliseren. Daarom stelde ik aan 

het begin van dit onderzoek de hoofdvraag: ‘Hoe ervaren de betaalde medewerkers en 

vrijwilligers bij de OBR hun rollen in de onderlinge samenwerking?’.  

 De bevindingen illustreerde dat de medewerkers van de OBR zich in het begin 

bedreigd voelden door de vrijwilligers, maar dat dit gevoel van dreiging vermindert 

gedurende de samenwerking. Dit door de gecreëerde grens tussen rollen en het groeiende 

onderlinge vertrouwen. Door het maken van afspraken en het uitspreken van verwachtingen 

en onenigheden hebben betaalde medewerkers en vrijwilligers de rollen en verschillen tussen 

rollen onderling afgestemd. Medewerkers en vrijwilligers werken momenteel op basis van 

‘rolverwantschap’ samen. Zij zien zichzelf als behorende tot één organisatie met één en 

hetzelfde doel: de bibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de klant, zodat de 

bibliotheek bestaansrecht heeft. Voor het verwezenlijken van dit doel zijn medewerkers en 

vrijwilligers afhankelijk van elkaars rollen, waardoor zij samenwerking noodzakelijk achten. 

Medewerkers en vrijwilligers zien rollen los van de personen, zodat persoonlijk conflict wordt 

vermeden.  

 Brudney & Gazley (2002) schreven dat de introductie van vrijwilligers kan leiden tot 

conflict met betaalde medewerkers. Dit conflict zou gebaseerd zijn op het idee dat 

medewerkers weerstand bieden tegen de introductie van vrijwilligers en dat vrijwilligers de 

betaalde posities van medewerkers vervangen. De angst dat vrijwilligers de posities van 

medewerkers zouden vervangen was inderdaad aanwezig bij medewerkers, alsook de 

weerstand tegen de introductie van vrijwilligers. Met voldoende begrip van de situatie en 

onderling contact is er bij de OBR echter een samenwerking ontwikkeld waar dit gevoel van 

dreiging afneemt.  

 Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering. Op basis van het inzicht dat de analyse 

heeft gecreëerd, presenteer ik in dit hoofdstuk drie aanbevelingen. Deze hebben betrekking tot 

het gezamenlijk doel, de ‘grens’ en onderling contact. Hierna zal ik kort de sterke punten en 

de beperkingen van het onderzoek bespreken. 

6.1 Aanbevelingen 

Op basis van de analyse kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan. Ten eerste is het 

van groot belang dat het ‘superordinate goal’, het gezamenlijke doel waar beide groepen 

achter staan en voor moeten samenwerken, helder blijft voor iedereen. Medewerkers en 

vrijwilligers moeten begrijpen waar de bibliotheek naartoe wil en hoe deze haar voortbestaan 

in de veranderende maatschappij wil realiseren. Door samen één organisatiedoel na te streven 

is iedereen met elkaar verbonden op basis van rolverwantschap en is er minder kans op 

conflict. Een personeelsbijeenkomst waarbij alle organisatieleden zijn uitgenodigd was een 
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goed voorbeeld om dit te realiseren. Het is belangrijk dat dit soort gezamenlijke 

bijeenkomsten bestaan en beide groepen hier welkom zijn.  

 Ten tweede is het raadzaam dat medewerkers en vrijwilligers de afspraken omtrent de 

gevormde ‘grens’ bespreken en deze indien nodig uitbreiden of versoepelen. De functies van 

deze grens waren: de kwaliteit van de service en de werkzaamheden van betaalde 

medewerkers waarborgen. Toch blijken er gevallen te zijn, waarbij de kwaliteit van de service 

wordt verminderd. Namelijk als gastvrouwen of –heren inhoudelijke vragen niet 

doorverwijzen naar bibliotheekmedewerkers of als aandacht van de betaalde medewerker, die 

zich wil focussen op een project, voor iets anders wordt gevraagd. Heldere en indien nodig 

meer afspraken kunnen ervoor zorgen dat vrijwilligers eerder doorverwijzen en dat er geen 

beroep gedaan wordt op medewerkers gedurende de self service uren. Hierbij is het van 

belang dat ook klanten worden geïnformeerd over afspraken, door bijvoorbeeld het verschil 

tussen full en self service voor iedereen helder te maken. 

 Een andere optie dan afspraken uitbreiden is de grens, op basis van overleg, 

versoepelen. Het gevaar dat de kwaliteit van de service vermindert, doordat vrijwilligers niet 

doorverwijzen en doordat medewerkers niet genoeg aandacht hebben voor hun taken, zou 

kunnen worden verkleind door vrijwilligers meer in staat te stellen zelfstandig met de klant 

om te gaan. Dit gaat tegen de tweede functie van de grens in, maar zullen medewerkers en 

vrijwilligers mogelijk, met het oog op de klanttevredenheid, accepteren. 

 Ten derde zal het de samenwerking ten goede komen als bibliotheekmedewerkers en 

gastvrouwen en –heren meer onderling contact met elkaar hebben. Alleen wanneer mensen 

onderling contact hebben kunnen mensen elkaar ‘leren kennen’, door verwachtingen uit te 

spreken. Dit uitspreken van verwachtingen vergt niet alleen vertrouwen maar creëert ook 

vertrouwen. Vertrouwen komt de samenwerking ten goede doordat mensen hierdoor meer 

verwachtingen durven uit te spreken en mogelijk meer informatie delen (Cursue & Schruijer, 

2010). Meer contact kan worden gerealiseerd door gezamenlijke bijeenkomsten te plannen, 

maar ook door informeel contact, eventueel buiten werktijd, tussen medewerkers en 

vrijwilligers aan te moedigen. Bij gezamenlijke bijeenkomsten is het van belang contact 

tussen onbekenden te stimuleren, om uitsluitend groepsvorming tussen bekenden te 

voorkomen.  

 

6.2 Sterke punten en beperkingen 

Het uitgevoerde onderzoek heeft sterke punten en beperkingen. In deze sectie zal ik deze kort 

aanhalen, met waar gepast een suggestie voor vervolgonderzoek. 

Sterke punten 

Ten eerste heeft de interpretatieve aard van deze case studie geleid tot een inzicht in de 

ervaren rollen en samenwerking bij de OBR, wat met kwantitatieve onderzoeksmethoden niet 

zou kunnen zijn verwezenlijkt. De onderzoeksmethoden die met deze benadering gepaard 

gingen, hebben het mogelijk gemaakt de ervaringen van zowel medewerkers als vrijwilligers, 

met bijbehorende ontastbare aspecten en metaforische omschrijvingen, zo natuurgetrouw 

mogelijk weer te geven. Deze ideografische manier van werken maakt het onderzoek uniek. 

 Een ander sterk punt is dat door het gebruik van roltheorie de situatie meer begrijpelijk 

is gemaakt. Inzichten van de Cognitieve Roltheorie en Systeem Psychodynamiek brachten een 
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perspectief met zich mee dat factoren zichtbaar maakte die anders mogelijk niet aan het licht 

zouden zijn gekomen. Zo heeft het scheiden van persoon en rol en het zodanig vormen van 

relaties op basis van rolverwantschap, geleid tot een beter begrip van de samenwerking.  

Beperkingen en vervolgonderzoek 

Hoewel dit onderzoek veel inzicht heeft opgeleverd in de rollen en samenwerking van de 

OBR, heeft het een aantal beperkingen. Zoals in de methoden al kort werd aangehaald, is dit 

onderzoek gebaseerd op observaties en interviews bij de drie grote vestigingen. Een nadeel 

hiervan is dat het begrip dat is gecreëerd bij deze vestigingen, nog mist voor de overige 

zestien. Kenmerkend voor deze overige vestigingen, is dat betaalde medewerkers en 

vrijwilligers hier minder onderling contact hebben. Vrijwilligers staan hier regelmatig een 

dagdeel alleen, zonder het idee enig contact met betaalde medewerkers te hebben. Mijn 

eerdere assumptie was dat door deze scheiding, er wellicht geen ervaring zou zijn van 

samenwerking, wat deze vestigingen minder relevant maakte voor mijn vraagstelling. Uit de 

bevindingen bleek echter, dat medewerkers en vrijwilligers ook van samenwerking spreken 

wanneer zij niet tegelijkertijd werken. Het gebrek aan onderling contact ervoeren de 

medewerkers en vrijwilligers negatief. Onderzoek naar de beleving van samenwerking zou 

ook op deze vestigingen bruikbaar kunnen zijn, om te achterhalen hoe mensen daar de 

samenwerking en het geringe onderling contact ervaren. Daarnaast hebben deze vestigingen 

een andere historie dan de grote vestigingen, met verhalen van overname, ontslaan en 

herinvoeren van vrijwilligers en ander ‘oud zeer’. Het zou waardevolle inzichten kunnen 

opleveren als ook aandacht werd besteed aan de beleving van de mensen die op deze 

vestigingen werken. 

 Een tweede beperking van mijn onderzoek is dat de rol van de klant relatief weinig 

aandacht heeft gekregen. Mijn onderzoek richtte zich op de ervaring van de samenwerking 

tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers en de hieraan gekoppelde rollen. In mijn 

onderzoek kwam sterk het dienstverlenende aspect van de bibliotheek naar voren: het beste 

willen voor de klant. In tegenstelling tot Solomon et al. (1985) en Broderick (1999) had ik 

ervoor gekozen roltheorie niet toe te passen op de klant-werknemer relaties maar op de 

vrijwilliger-werknemer relaties, omdat mijn onderzoek zich focuste op de onderlinge 

samenwerking. Ik raad echter aan om bij vervolgonderzoek, in situaties als deze, zowel de 

rollen van medewerker en vrijwilliger als die van de klant in het onderzoek te betrekken. Door 

ook met de klant in gesprek te gaan kan een meer holistisch beeld van de situatie worden 

gecreëerd en is het totaalplaatje van de dienstverlening meer compleet.  

 Tot slot, hoewel geen beperking maar wel noemenswaardig, is er nog een rol die 

buiten beschouwing is gelaten in dit onderzoek. Ik heb namelijk de rol van administratief 

medewerker niet meegenomen in mijn bevindingen. Deze rol was belangrijk voor de 

samenwerking in de ogen van medewerkers en vrijwilligers, maar was in maart, met een 

reorganisatie, verplaatst van de grote vestigingen naar een andere locatie. De hulp die de 

administratief medewerker voorheen bood aan de vrijwilligers, was volgens velen essentieel 

toen de vrijwilligers nog nieuw waren op de vestigingen. Ik heb echter besloten om deze rol 

uit de bevindingen te laten, omdat de samenwerking tussen de administratief medewerker en 

de gastvrouw en -heer weinig praktische handvatten biedt voor de samenwerking zoals die nu 

bij de bibliotheek is en in de toekomst zal zijn.  
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Dit onderzoek liet zien dat gevoelens van dreiging bij medewerkers zijn verminderd door het 

afstemmen van verwachtingen en dat zowel medewerkers als vrijwilligers de situatie en 

onderlinge afhankelijkheid begrijpen, waardoor samenwerking op basis van 

‘rolverwantschap’ is ontstaan. Van belang voor een goede samenwerking is dat het 

gezamenlijk doel helder blijft, er onderling duidelijke afspraken zijn rond de ‘grens’ over 

rolverwachtingen en de twee groepen meer onderling contact hebben. Hopelijk kan op basis 

van dit inzicht, de samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers, zich optimaal verder 

ontwikkelen. In bijlage 4 vindt u een globale samenvatting van het onderzoek in comic-vorm.  
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Bijlage 1: Topiclijst observatie op de vestigingen 

 

Rollen   

  Welke taken voeren betaalde werknemers uit? 

  Welke taken voeren vrijwillige werknemers uit? 

  Wat wordt er gezegd over taken en verantwoordelijkheden? 

 

Samenwerking 

  Worden activiteiten op elkaar afgestemd? 

  Worden rolverwachtingen uitgesproken, worden ‘overtredingen’ uitgesproken? 

  Hoe worden taken verdeeld? 

 

Algemene uitstraling 

  Gestrest, rustig, tevreden, ontevreden  
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Bijlage 2: Interviewvragen voor de betaalde werknemer 

 

Algemene kenmerken 

  Naam, leeftijd, werkzaamheidsduur, hoeveel uur werkzaam per week 

Rollen  Wat is jouw rol binnen de Bibliotheek?  

  (als je het idee hebt er meerdere te hebben kan dit ook) 

  Ben je tevreden met deze rol? 

  Wat is de rol van de vrijwilliger? 

Verwachtingen  

  Wat vind je dat je kunt verwachten van vrijwilligers? 

  Wat kunnen vrijwilligers van jou verwachten? 

Samenwerking  

  Hoe vind je dat de samenwerking tussen betaalde werknemers en vrijwilligers 

  verloopt? 

  Wat versta je onder samenwerking?  

  Vind je het van belang dat betaalde werknemers en vrijwilligers samenwerken, 

  waarom? 

Toekomst Hoe zie je jezelf en de bibliotheek over een paar jaar?  
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Bijlage 3: Interviewvragen voor de vrijwilliger  

 

Algemene kenmerken  

  Naam, leeftijd, werkzaamheidsduur, hoeveel uur werkzaam per week 

Rollen  Wat is jouw rol binnen de Bibliotheek?  

  (als je het idee hebt er meerdere te hebben kan dit ook) 

  Ben je tevreden met deze rol? 

  Wat is de rol van de betaalde werknemer? 

Verwachtingen  

  Wat vind je dat je kunt verwachten van betaalde werknemers? 

  Wat kunnen betaalde werknemer van jou verwachten? 

Samenwerking  

  Hoe vind je dat de samenwerking tussen betaalde werknemers en vrijwilligers 

  verloopt? 

  Wat versta je onder samenwerking?  

  Vind je het van belang dat betaalde werknemers en vrijwilligers samenwerken, 

  waarom? 

Toekomst Hoe zie je jezelf en de bibliotheek over een paar jaar?  
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Bijlage 4: Het verhaal van Bibliotheek Rivierenland 

 

 

 

 

 

  

  

Het is een dag als alle anderen voor de 

bibliotheekmedewerkers… 
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Totdat plots de kapitein een nieuwe koers aangeeft! 
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In de verte loert iets onbekends, waarvan de 

bemanning niet weet wat ze moeten verwachten... 
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Nu ze eenmaal dichterbij zijn, lijkt dat andere schip 

gelukkig toch minder bedreigend. 
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Illustraties door: Youri Stans 

Tijd om kennis te maken, krachten te bundelen, en 

samen op reis te gaan naar de bestemming! 

 


