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BIJLAGE 
 

Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden  
 
Om toegang te hebben tot deze functie moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 
solliciteren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit 
het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat 
daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming 
met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het 
gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de 
gemeente. 
 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  
(Nederlands is de voertaal.) 
 
2° slagen voor de selectieprocedure 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor 
selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties 
binnen die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 
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GEMEENTE 
LUBBEEK 
 
 
Functiebeschrijving:   BIBLIOTHEEKASSISTENT 
 
1. PLAATS IN HET ORGANOGRAM                                                                                                                       

 
 

FUNCTIEFAMILIE Meewerkend 

GRAADNAAM: bibliotheekassistent Afdeling: Vrije tijd, welzijn en burgerzaken 

FUNCTIENAAM: bibliotheekassistent Dienst: bibliotheek 

RAPPORTEERT AAN  Bibliothecaris  

GEEFT LEIDING AAN Niet van toepassing 

FUNCTIEWAARDERING Cv (C1-C3) 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR Bibliothecaris  

TWEEDE EVALUATOR Afdelingshoofd Vrije tijd, welzijn en 
burgerzaken 

 
 
2. DOEL VAN DE ENTITEIT  
 
De bibliotheek stelt voor alle burgers een ruime en gevarieerde collectie gedrukte en digitale 
werken ter beschikking voor raadpleging en uitlening.  
De bibliotheek organiseert culturele en educatieve activiteiten in  het bijzonder op vlak van 
leesbevordering , informatiegeletterdheid en mediawijsheid. 
De bibliotheek doet proactief aan informatiebemiddeling. 
 

 
3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

 
Op een verantwoorde wijze de bibliothecaris bijstaan voor de uitbouw van de werking van de 
openbare bibliotheek opdat elke burger op gelijke wijze vrije toegang heeft tot deze voorziening voor 
de invulling van zijn cultuur recreatieve, informatieve en educatieve behoeften. 
 
 
4. FUNCTIE-INHOUD   

KERNRESULTAATSGEBIEDEN 
 
4.1. Adviserende – beleidsondersteunende taken 
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Op vraag van de bibliothecaris vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering bijdragen tot het maken van 
beleidsvoorstellen en adviezen, om het beleid van de bibliotheek, de gemeente en van het 
beleidsdomein mee vorm te geven. 
 
 Dit omvat onder meer volgende taken:  
- het formuleren van voorstellen omtrent de uitvoering van het bibliotheekbeleid  
- het formuleren van voorstellen ter verbetering van de werking en de dienstverlening van de bibliotheek 
 
 
4.2. Uitvoerende taken 
 
 
- De nodige medewerking verlenen bij projectwerking op vraag van de beleidscoördinator of 
projectleider. De beleidscoördinator of projectleider bespreekt dit vooraf met de bibliothecaris, het 
afdelingshoofd en/of de algemeen directeur. 
- Desgevallend fungeren als coach of mentor 
- Verrichten van ondersteunende taken naar andere gemeentelijke diensten toe  
op vraag van de algemeen directeur. 
 
Op vraag van de bibliothecaris het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de 
beleidsacties, om te verzekeren dat de doelstellingen van de bibliotheek op een effectieve, efficiënte 
en kwaliteitsvolle wijze kunnen gerealiseerd worden. 
 
4.2.1. Publiekswerking 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- het waarnemen van de uitlening 
- het wegwijs maken van de bibliotheekbezoeker in de bibliotheek 
- het verstrekken van informatie 
- het verlenen van hulp aan de bibliotheekbezoeker bij het gebruik van bibliotheekapparatuur 
- het organiseren en uitvoeren van acties op vlak van cultuureducatie, mediawijsheid, 
informatiegeletterdheid en bibliotheekpromotie. 
 
4.2.2. Bibliotheek-technische taken 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- collectievorming: de selectie van informatiedragers  
- collectieverwerking: het kastklaar maken van informatiedragers voor uitlening en raadpleging 
- collectieontsluiting: het catalograferen van informatiedragers 
- collectiepresentatie: het fysisch en digitaal presenteren van informatiedragers 
 
4.2.3. Administratieve taken 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- het verzorgen van de briefwisseling 
- het opmaken van bestelaanvragen 

 
4.3. Controlerende taken 
 
Het aftoetsen van de eigen taken aan de bestaande controle- en rapporteringssystemen teneinde de 
correctheid van de taken te kunnen waarborgen en fouten en/ of misbruiken te vermijden.  
 
 
4.4. Communicatieve taken 
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Actief inzetten op het voeren van de correcte interne en externe communicatie van de bibliotheek. 
 
4.4.1.  Interne communicatie 
Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de 
bibliothecaris en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen de bibliotheek. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- Constructief deelnemen aan het intern bibliotheekoverleg 
- Rapporteren aan de bibliothecaris over de stand van zaken en de behaalde resultaten betreffende de 
taakuitvoering 
- Relevante informatie overmaken aan collega’s van de bibliotheek 
 
4.4.2. Externe communicatie 
Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de bibliotheekbezoekers 
om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de bibliotheek 
en de gemeente te versterken. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- Opbouwen en onderhouden van contacten met de bibliotheekbezoekers 
- Peilen naar de wensen van de bibliotheekbezoekers 
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5. COMPETENTIEPROFIEL 

 

KENNISGEBONDEN COMPETENTIES 

Technische vereisten (kennis en kunde) die kenmerkend zijn voor de functie-uitoefening.  
 
Bij aanwerving en bevordering 
-Basiskennis van het gemeentedecreet 
- Basiskennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
- Basiskennis van de reguliere informaticatoepassingen 
- Grondige kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven) 
- Kennis van de materies die te maken hebben met het hoofddoel van de functie en de functie-
inhoud 
 
Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar 
- Kennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
 

 
 
WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES 
 
1. Voordurend 

verbeteren 
Voortdurend 
verbeteren van het 
eigen functioneren 
en van de werking 
van de entiteit, door 
de bereidheid om te 
leren en mee te 
groeien met 
veranderingen 

- Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken 
- Is bereid om nieuwe methodes aan te leren  
- Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak 

meteen toe in de praktijk  
- Vraagt om uitleg en toelichting als iets onduidelijk is  
- Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt 

mee na over oplossingen  
 

Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan 
het verbeteren van de uitvoering van taken (niveau II) 

2. Klantgerichtheid 
Met het oog op het 
dienen van het 
algemeen belang, de 
legitieme behoeften 
van verschillende 
soorten (interne en 
externe) klanten 
onderkennen en er 
adequaat op 
reageren 

Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte 
oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de 
hand liggen (niveau II) 

- Past binnen de bestaande procedures en planning de 
dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen 

- Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze 
- Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of 

meer dan afgesproken is aan de klant 
- Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden 

oplossing en dienstverlening 
- Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht.  

Verwijst zo nodig door of zoekt hulp 
- Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant  

3. Samenwerken 
Met het oog op het 
algemeen belang een 

Helpt anderen en pleegt overleg (niveau II) 
- Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot 

een gezamenlijk resultaat te komen  
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bijdrage leveren aan 
een gezamenlijk 
resultaat op het 
niveau van een 
team, entiteit of de 
organisatie, ook als 
dat niet meteen van 
persoonlijk belang is 

- Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften 
van de groep 

- Houdt rekening met de gevoeligheden en met de 
verscheidenheid van mensen  

- Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de 
eigen opdracht  

- Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen  
 

4. Betrouwbaarheid 
Handelen vanuit de 
codes van integriteit, 
zorgvuldigheid, 
objectiviteit, gelijke 
behandeling, 
correctheid en 
transparantie 
uitgaande van de 
basisregels, sociale 
en ethische normen 
(diversiteit, 
milieuzorg …)  
Afspraken nakomen 
en zijn 
verantwoordelijkheid 
opnemen 

Brengt sociale en ethische normen in de praktijk (niveau II) 
- Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen 

(past geen paraplupolitiek toe)  
- Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het 

functieniveau 
- Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels 

en afspraken handelen 
- Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden 

soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan.  
- Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag 

worden verspreid 
- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken 

 

FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES 

Persoonsgerelateerd gedrag 

1. Optreden 
In verschillende situaties 
een geloofwaardige eerste 
indruk maken en 
handhaven 

Verwerft aandacht en vertrouwen door zijn houding (niveau 
II) 
- Speelt gepast in op zijn gesprekspartner  
- Bepaalt vooraf zijn doelstellingen en past zijn aanpak en 
optreden daaraan aan  
- Komt in contacten authentiek over  
- Voelt goed aan wat gepast is (houding, voorkomen, reacties 
…)  

Interpersoonlijk gedrag 

2. Luisteren 
Tonen (non-)verbale 
boodschappen op te 
nemen en te begrijpen, en 
doorvragen bij 
onduidelijkheden 

Neemt een luisterende houding aan; toont zich 
luisterbereid  (niveau I) 
- Laat anderen uitspreken  
- Geeft door gedrag en houding blijk van interesse voor wat 
de andere brengt  
- Handhaaft een actieve luisterhouding  
- Geeft anderen de ruimte om een mening of idee in te 
brengen  
- Toetst of hij goed begrijpt wat de andere wil zeggen  
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3. Assertiviteit 
Voor de eigen mening (of 
het eigen belang) opkomen 
met respect voor anderen, 
zelfs als er vanuit de 
omgeving druk wordt 
uitgeoefend om dat niet te 
doen 
 

Komt spontaan met eigen standpunten naar voor; bewaakt 
en verdedigt eigen belangen of de belangen van de entiteit 
en de grenzen ervan (niveau II) 
- Komt op een respectvolle wijze op voor de eigen 
standpunten of de belangen van de entiteit  
- Kiest eerder voor directe confrontatie en directe 
beïnvloeding dan voor manipulatieve of indirecte 
beïnvloedingstechnieken  
- Brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een 
duidelijke en directe manier  
- Komt uit eigen beweging met standpunten naar voren die 
afwijken van de standpunten van zijn gesprekspartner  
- Handhaaft bij de verdediging van eigen voorstellen 
voldoende openheid en flexibiliteit voor tegenargumenten, 
weerstand en kritiek  

Probleemoplossend gedrag 

4. Initiatief  
Kansen onderkennen en uit 
eigen beweging acties 
voorstellen of ondernemen  
 

Neemt het initiatief om binnen het eigen takendomein 
acties te initiëren (reactief en ad hoc) (niveau I) 
- Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te 
lossen alvorens de hulp van anderen in te roepen  
- Gaat uit zichzelf achter informatie aan  
- Ziet werk liggen en gaat over tot actie  
- Kan problemen die zich voordoen zelf afwerken  
- Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om het 
concrete probleem op te lossen  
 

5. Flexibel gedrag  
De eigen gedragsstijl 
kunnen veranderen om 
een gesteld doel te 
bereiken. In verschillende 
situaties of ten aanzien van 
verschillende personen op 
een efficiënte wijze zijn 
gedrag kunnen aanpassen 

Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat 
vereist (niveau I) 

- Verandert zijn agenda en operationele planning 
afhankelijk van tijdsdruk, nieuwe prioriteiten, dringende 
vragen of behoeften  

- Verhoogt het werktempo als de omstandigheden dat 
vragen (bv. gewijzigde deadline, tegenslagen, plots extra 
taken 

- Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als blijkt 
dat de gekozen aanpak niet geschikt was 

- Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale 
pakket behoren, als de omstandigheden dat vereisen 
 

6. Nauwgezetheid 
Taken nauwgezet en met 
zin voor detail volbrengen. 
Gepast omgaan met 
materialen 

 
Levert met oog voor detail correct werk af (niveau II) 
 
- Voert repetitieve administratieve of technische taken 
foutloos uit  
- Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in  
- Blijft aandachtig bij routineuze taken  
- Controleert het eigen werk  
- Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare 
informatie op, met het oog op het aanbrengen van correcties  
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6. AANWERVINGSVOORWAARDEN 
 

- Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en  algemene aanwervingsvoorwaarden voorzien 
in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd 
tot op heden. 
- Desgevallend voldoen aan de specifieke aanwervingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de 
aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
- In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 
7. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 

 
- Voldoen aan de algemene bevorderingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling van 
 het gemeentepersoneel van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd tot op heden. 
- Desgevallend voldoen aan de aanvullende bevorderingsvoorwaarden  
conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
- In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 
 
 

De Algemeen Directeur De functiehouder 
 
 
 
Klaas Gutschoven 

 
 
 
Naam: 

Datum:  
 

 


