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1. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Functie: medewerker
Rapporteert aan: de coördinator, het dagelijks bestuur en de raad van bestuur.
Werkt samen met: de collega’s binnen de vzw, erfgoedbibliotheken, experten, cultureelerfgoedorganisaties.
Verantwoordelijk voor: het (verder) ontwikkelen en implementeren van initiatieven (instrumenten en
diensten) die erfgoedbibliotheken ondersteunen bij het voeren van een kwaliteitsvol collectiebeleid.

2. FUNCTIEOMSCHRIJVING
RESULTAATSGEBIEDEN

WAT WORDT VAN MIJ VERWACHT IN DEZE FUNCTIE?

Coördineren van initiatieven ter
ondersteuning van het collectiebeleid
van erfgoedbibliotheken, o.a.









Wijzer Waarderen
Collectiebeleidsplanning
Collectiewijzer
UPLA
Protocol collectieafspraken

Operationaliseren van initiatieven










Opzetten en begeleiden van trajecten,
o.a.





Wijzer Waarderen
Collectiebeleidsplanning
Collectiewijzer
UPLA






Toezien op en meewerken aan de correcte uitvoering
van het goedgekeurde projectplan.
Bewaken van timing, budget, scope, kwaliteit,
organisatie en communicatie.
Voortgangsbewaking en –rapportage.
Tussentijdse evaluatie en bijsturing.
Desgevallend: aansturen en begeleiden van stagiairs en
projectmedewerkers.

Ontwikkelen van de nodige hulpmiddelen (zoals
handleidingen en sjablonen).
Bewaken van de concrete toepasbaarheid, in
afstemming met gebruikers en partners.
Consolideren van de eindresultaten, de ervaringen en
goede praktijken.
Initiëren, opzetten en promoten van trajecten.
Werven en begeleiden van deelnemers.
Algemene coördinatie van en afstemming tussen de
verschillende trajecten.
Desgevallend: (gedeeltelijke) uitvoering van een traject
en/of begeleiding van de instellingsverantwoordelijken
van de verschillende trajecten.
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Opzetten van nieuwe initiatieven







Bundelen en delen van opgedane
expertise




Ondersteuning van projectorganen,
o.a.





Projectgroep Waarderen
Stuurgroep Wijzer Waarderen
Klankbordgroep UPLA
Werkgroep Collectieafspraken

Communicatie














Administratie








Dienstverlening
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Verkennen van en inspelen op de noden en behoeften
van erfgoedbibliotheken rond collectiebeleid
Onderzoeken en uitwerken, in overleg met partners en
gebruikers, van concrete voorstellen en projectplannen
voor het bestuur.
Kruisbestuiving en afstemming nastreven tussen de
verschillende initiatieven van de organisatie.
Actief zoeken naar opportuniteiten en
samenwerkingsmogelijkheden die helpen om de
doelstellingen en initiatieven van de organisatie te
realiseren.
Opzetten van eigen initiatieven (instrumenten,
activiteiten, producten).
Actieve deelname aan initiatieven van derden rond het
thema collectiebeleid.
Inhoudelijke voorbereiding en praktische organisatie van
de vergaderingen (o.a. notulering, rapportage).
Opvolging en uitvoering van de beslissingen van de
vergaderingen.
Afstemming verzekeren tussen de verschillende
projectorganenen.

Intern: efficiënte, transparante rapportage aan de
collega’s, de bestuursorganen en de verschillende
partners.
Extern: opmaak, uitvoering en opvolging van
communicatieplannen, met nadruk op sensibilisering en
participatie.
Mondeling: presenteren en promoten van initiatieven en
de organisatie op diverse platformen, o.a in de
bibliotheek- en erfgoedsector.
Schriftelijk: redactie (zowel coördinatie als zelf schrijven)
van content voor diverse kanalen (nieuwsbrieven, social
media, …) van de organisatie en van derden.
Beheer en updaten van adreslijst conform de GDPR.
Helder beschrijven en omstandig documenteren van
ontwikkelde processen, modellen en instrumenten.
Verantwoordelijk voor het documenteren en archiveren
van eigen initiatieven.
Opstellen van een interne en externe eindrapporten.
Aanleveren van input voor actieplan en jaarverslag.
Andere taken die voortvloeien uit de opdracht.
Andere ondersteunende taken voor de coördinator of
het team.
Snel en correct beantwoorden van vragen.
Adviseren vanuit eigen expertise en ervaringen.
Indien nodig doorverwijzen naar de juiste organisaties
en experten.
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3. COMPETENTIEPROFIEL
KERNCOMPETENTIES

WIE MOET IK ZIJN OM TE PASSEN IN DEZE ORGANISATIE?

Samenwerking

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook
wanneer het geen direct persoonlijk belang dient.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en
hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie
belang.

Resultaatgerichtheid

Vasthouden aan de vooropgestelde doelen met het oog op
het bereiken van resultaat.

Flexibiliteit

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties
waarin men zich bevindt en personen waarmee men
geconfronteerd wordt met het oog op het bereiken van een
bepaald doel.

Analyse

Systematisch ontleden van een situatie in al zijn elementen,
duiden van verbanden en op zoek gaan naar bijkomende
informatie om de situatie helder te krijgen.

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

WIE MOET IK ZIJN OM DEZE FUNCTIE GOED UIT TE VOEREN?

Plannen en organiseren

Aanbrengen van structuur in tijd, ruimte en prioriteit bij het
aanpakken van situaties.

Communicatie

Een boodschap vaardig, begrijpbaar en grammaticaal
correct overbrengen zodat het publiek, tot wie de
boodschap gericht is, ze begrijpt.

Zin voor initiatief

Uit eigen beweging voorstellen en/of ondernemen van
acties.

Strategisch handelen

Een lange termijn visie kunnen ontwikkelen in functie van
een continu veranderende omgeving en ze concreet
kunnen maken in doelstellingen en acties.

Netwerken

Vanuit verschillende belangen relaties aangaan,
onderhouden en aanwenden om doelstellingen te
realiseren.

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

WAT MOET IK KENNEN EN KUNNEN OM DEZE FUNCTIE
GOED UIT TE VOEREN?

Waarderen

 Gevorderde kennis over de theorie en praktijk van het
waarderen van bibliothecaire erfgoedcollecties.

Collectiebeleidsplanning

 Gevorderde kennis over de theorie en praktijk van
collectiebeleidsplanning.
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Collecties beschrijven

 Gevorderde kennis over de theorie en praktijk van
collectieprofielen en –beschrijvingen.
 Goede kennis van het cometamodel.
 Gevorderde kennis van het regelwerk van
Collectiewijzer

Behoud en beheer van
erfgoedcollecties

 Bewustzijn van de problematiek. Kennis van de
basisprincipes van preservering en conservering

UPLA-schaderegistratie

 Gevorderde kennis over de theorie en praktijk van het
UPLA-model

Bibliothecair erfgoed

 Goede kennis van de verschillende collectietypes en
hun bijzondere eigenschappen
 Goed overzicht van waar welke collecties worden
bewaard

Erfgoedbibliotheken

 Gevorderde kennis van en contacten met de relevante
actoren Goede kennis van hun werking en hun noden

Cultureel-erfgoedsector

 Goede kennis van en contacten met de relevante
actoren
 Goede kennis van het beleid

Bibliotheeksector

 Goede kennis van en contacten met de relevante
actoren
 Goede kennis van het beleid

Projectmanagement

 Goede kennis en de nodige ervaring om het project in
goede banen te leiden en tijdig en kwaliteitsvol te
realiseren

Marketing en communicatie

 Goede kennis van communicatieplanning, tools,
copywriting, …

ICT

 Goede kennis van MS Office en online tools voor
samenwerking (o.a. Google Apps)

Bibliotheeksystemen

 Basiskennis van databanken, beheerssystemen, Open
data, technologie, …
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