Sectorplan Boekhandel
Op weg naar een vitale toekomst

Inhoudsopgave
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3
2. Marktanalyse ....................................................................................................................................... 4
3. Arbeidsmarktanalyse ........................................................................................................................... 9
4. Doelen en maatregelen ..................................................................................................................... 15
5. Uitwerking van de maatregelen ........................................................................................................ 17
1. Van-werk-naar-werk-begeleiding .................................................................................................. 17
2. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.......................................................................................... 23
3. Scholing ......................................................................................................................................... 27
4. Instroom van jongeren ................................................................................................................. 32
Bijlage I Samenwerkingsovereenkomst en machtiging ......................................................................... 35
Bijlage II Toelichting onderdelen van-werk-naar-werk-traject ............................................................. 36
Bijlage III Toelichting Loopbaanscan ..................................................................................................... 38

2

1. Inleiding

Doordat er minder gelezen wordt en door de opkomst van digitale alternatieven en de
economische crisis, zijn de verkopen van algemene boeken sinds 2008 met gemiddeld 5% per jaar
gedaald. De werkgelegenheid binnen boekhandels neemt daardoor af. Deze marktontwikkelingen
zijn structureel en vereisen stevige arbeidsmarktmaatregelen. Die worden in dit sectorplan
uitgewerkt.
Behalve met conjuncturele marktontwikkelingen, als de crisis, heeft de sector ook te maken met
structurele ontwikkelingen, zoals digitalisering en de vergrijzing van de sector. Belangrijk is dat de
boekhandels en hun medewerkers van deze problematiek doordrongen raken en gaan werken aan
de vitalisering van de sector. Er zullen maatregelen genomen moeten worden als het ontwikkelen
van andere vormen van bedrijfsvoering en het opzetten van nieuwe opleidingstrajecten om
medewerkers de benodigde (nieuwe) competenties aan te leren. Dergelijke maatregelen zijn in dit
sectorplan uitgewerkt.
Nederland telt ruim 1150 boekhandels met meer dan 1600 verkooppunten1 die allerlei soorten
boeken en aanverwante artikelen verkopen aan consumenten en zakelijke eindgebruikers. Hiervan
zijn er 1078 verenigd in de KBb (bron: KBb ledenbestand; peildatum 31 december 2013). In deze
sector werken circa 6.500 werknemers, het merendeel in verkoopfuncties. Hun arbeidsvoorwaarden
zijn vastgelegd in de cao voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel, afgesloten door KBb, Novaka (de
branche- en werkgeversorganisatie voor de kantoorvakhandel) en de CNV Dienstenbond. Dit
sectorplan richt echter zich uitsluitend op de boekhandel.
Dit sectorplan is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen KBb en CNV Dienstenbond die
dit plan dan ook beide hebben ondertekend. Bij het ontwikkelen van de maatregelen zijn ook
betrokken Boek & Bedrijf (werkmaatschappij van KBb) en haar kennispartners. Boek & Bedrijf heeft
veel expertise en ervaring in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor boekhandels. Er wordt
dan ook waar mogelijk aansluiting gezocht bij het opleidingsprogramma voor boekhandels en hun
werknemers: Boekverkoper van de Toekomst. Voorts zijn er ideeën en concepten uitgewisseld met
het A&O fonds, Boek & Bedrijf en SMB. Ook is samengewerkt met Novaka en met OCI, het
ontwikkelfonds voor de creatieve industrie. Deze samenwerkingsverbanden worden tijdens het
uitvoeren van dit plan voortgezet.
Michael van Everdingen
Directeur KBb
Mei 2014
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Bestuurder Handel, CNV Dienstenbond

Cijfers & Trends, branche informatierapport van Rabobank (bron: Locatus)

3

2. Marktanalyse
De marktomstandigheden voor de detailhandel in non-food en in het bijzonder de boekhandel zijn
conjunctureel en structureel lastig. Alle motoren van de particuliere consumptie staan stil: zo stijgt
bijvoorbeeld de werkloosheid en blijft het consumentenvertrouwen historisch laag, ondanks
berichten dat de crisis voorbij is en de weg naar economisch herstel is ingezet. Daarnaast heeft de
boekensector in het bijzonder te maken met een door internet aangedreven trendbreuk waardoor de
markt structureel verandert. Herstel van de situatie van voor 2008 is buitengewoon onwaarschijnlijk.
Sectorspecialisten van de Rabobank2 verwachten dat de omzet in deze branche in 2014 met ruim 3%
zal dalen vergeleken met 2013. Dit vanwege de aanhoudende prijsdruk door de concurrentie van
online aanbieders van boeken én van supermarkten, tankstations en warenhuizen
(branchevervanging). Ook voor komende jaren rekenen zij op een structurele daling van het volume
van jaarlijks 1 tot 3%.
Hieronder de meest recente omzetgegevens van de totale boekhandelsbranche. Die laten zien dat de
omzet van algemene fysieke boeken in de periode 2009 – 2013 gedaald is met 133 miljoen euro.
Uitgedrukt in aantal verkochte stuks zijn in 2013 circa 10 miljoen fysieke boeken minder verkocht dan
in 2009. Sinds dat jaar is de algemene boekenmarkt met circa 20% gekrompen.
GfK Retail and Technology

Januari 2012

Omzet A-boeken (fysiek) 2013 ten opzichte van voorgaande jaren
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Afzet A-boeken 2013 ten opzichte van voorgaande jaren

afzet fysieke a-boeken

(mln stuks)

60
50.6

48.6

47.6

49.4

49.2
46.1

43.5

39.3

40

20

0
2006

2007

+2,2%

2008

2009

2010

+4,0%

-2,3%

-0,5%

2011

2012

2013

-6,1%

-5,5%

-9,6%

Bron: GfK. Afzet algemene fysieke boeken 2006 - 2013

Volgens GfK-metingen zijn de verkopen van het a-boek in de eerste vier maanden van 2014 met
gemiddeld 7% gedaald. Als deze trend vanaf 2009 wordt doorgetrokken naar 2017 mag een
verkoopdaling verwacht worden naar 400 miljoen euro.
De omzet uit ebooks is weliswaar gegroeid maar dit compenseert bij lange na niet de scherpe daling
van de fysieke boekenomzet. De forecast voor 2014 hieronder bevestigt dit beeld.
GfK Retail and Technology
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Veel potentieel ebooks
De omzet van ebooks is in 2013 met 36,5% gegroeid ten opzichte van 2012. Het gaat om 16,6 miljoen
euro, een marktaandeel van 3,2%. Uitgedrukt in aantallen is de groei 1,7 miljoen stuks, een stijging
van 37,8%. Dit kleine marktaandeel heeft wel veel potentieel. Wat dat betekent voor de Nederlandse
boekhandels en hun werkgelegenheid moet zich de komende jaren verder uitkristalliseren.
Onderstaande grafiek laat zien dat de boekverkoper de omzetdaling slechts ten dele kan
compenseren met de verkoop en verhuur van ebooks (Omzet Y). Om zijn omzetniveau op peil te
houden moet hij zijn focus verleggen naar aanvullende geldstromen (Omzet X).

Onderstaande tabel laat zien aan welke factoren de omzetdaling wordt toegeschreven door
consumenten die minder papieren boeken kopen dan twee jaar geleden. Een derde van hen doet dit
omdat ze minder zijn gaan lezen en/of minder tijd hebben. Bezuinigen op de uitgaven is voor een
kwart een reden om minder boeken aan te schaffen dan twee jaar geleden. Ook de opkomst van de
ebooks is een factor van belang (bron: GfK meting Boekenbranche, 2014).
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De digitalisering van de samenleving blijkt duidelijk uit het onderzoek ‘Trends in digitale media’ van
GfK van december 2013:
 In Nederland bezitten 8,5 miljoen mensen een smartphone in Nederland, oftewel 67%. Eind
2011 was dat 45%.
 6,8 miljoen Nederlanders heeft een tablet, 2,5 miljoen meer dan een jaar eerder. 23% van
hen gebruikt de tablet om boeken te lezen.
 Daarnaast bezit een op de vijf Nederlanders een e-reader die vooral buitenshuis wordt
gebruikt. De gebruiksfrequentie is erg hoog: 48% leest via de e-reader minstens meerdere
keren per week.
Met name door het internet worden consumentenmarkten steeds transparanter en prijzen van
boeken dus steeds beter vergelijkbaar. Boekhandels moeten daarom meer toegevoegde waarde
gaan bieden, meer ‘beleving en gastvrijheid’. Rationeel geredeneerd ligt het voor de hand boeken op
het internet te kopen: je kunt er 24 uur per dag terecht, het oriënteren op en vinden van boeken
gaat eenvoudiger en het betalen gaat er gemakkelijk. Maar, ook het emotionele aspect is voor de
consument van belang. Door de gastvrijheid en de sociale belevingswaarde van de fysieke
boekhandel kan de klant toch besluiten zijn boeken daar te kopen. De boekhandel moet daarom
veranderen van productgericht naar klantgericht en zorgen voor een beleving die online niet
eenvoudig te evenaren valt. Kortom, het behalen van omzet met boeken gaat niet meer vanzelf: elke
boekhandel moet zorgen voor een duidelijke en relevante merkidentiteit en die uitdragen, zowel via
de fysieke winkel als online.
Daarvoor is het van belang dat medewerkers klanten kunnen inspireren en het productaanbod
overtuigend onder de aandacht kunnen brengen. Behalve specifieke kennis van het aanbod vergt dat
het kunnen aangaan van duurzame klantrelaties en het inspirerend kunnen uitdragen van de missie
en cultuur van de boekhandel. Voor medewerkers moet het leveren van relevante toegevoegde
waarde aan de klant hét uitgangspunt zijn. En de boekhandel moet niet alleen bereikbaar zijn via de
fysieke winkel, maar ook via digitale kanalen als de website en de social media.
Conclusies marktanalyse
De boekhandels worden geconfronteerd met de volgende marktontwikkelingen:
 een enorme druk op de omzetontwikkeling van papieren boeken voor de fysieke boekhandels en
er is geen duurzaam vraagherstel te verwachten. Oorzaak is de concurrentie van de online
verkoopkanalen, de branchevervaging en de gestage opkomst van het ebook;
 een fysieke boekhandel waarvan de aantrekkelijkheid steeds minder bepaald door het
boekenaanbod en steeds meer door de mate van klantgerichtheid, gastvrijheid en beleving voor
consumenten in de winkel;
 een stijgende vraag naar ebooks. Die naar papieren boeken zal afnemen, al zal er de komende
jaren nog een substantieel omzetaandeel mee behaald kunnen worden.
Daarom moet de boekhandel aangezet worden tot:
 het veroveren van een rol hoger in de waardeketen, als verwijzer, adviseur en culturele
verbinder voor klanten die vermaakt en geïnformeerd willen worden. Dit al dan niet samen met
andere retailers. Een stap die vraagt om een (niet online te kopiëren) propositie van de
boekhandel waarin niet langer de boeken maar de culturele beleving en gastvrijheid voor de
consument centraal staat;
 het inspelen op het online koop- en oriëntatiegedrag van de consument. Daartoe moet een
omni-channelbeleid worden ontwikkeld: het gecoördineerd inzetten van alle verkoopkanalen,
zoals de fysieke winkel, evenementen, de website en social media, op vaste en mobiele
platforms;
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meer (inventieve) samenwerking, zowel in het boekenvak als op lokaal niveau om zo meer omzet
te genereren;
het ontwikkelen van een personeelsplan dat zorgt voor scholing van ondernemers en
medewerkers, vooral om hun verkoopkracht te versterken, zowel via het online als fysieke
verkoopkanaal;

8

3. Arbeidsmarktanalyse
Voor de boekhandel begon de economische crisis in 2008. In voorspoedige tijden waren de
rendementen al marginaal, dus de gevolgen van de recessie waren direct merkbaar. Al snel deden
geruchten de ronde over (dreigende) faillissementen en sluiting van winkelfilialen. De crisis had
zoveel impact dat kostenbeheersing alleen niet voldoende was om alle arbeidsplaatsen te behouden.
Ondernemers kwam voor het bekende dilemma te staan: medewerkers ontslaan om kosten te
besparen, of meer verkopend personeel inzetten om de omzet op peil te houden.
Bedrijven
Het aantal KBb-leden is de afgelopen jaren afgenomen. Telde de bond in 2012 nog 1.128 aangesloten
boekondernemingen, in 2013 was dit gedaald tot 1.078. Op basis van informatie van KBb-leden
wordt verwacht dat dit aantal de komende twee jaar met nog eens zo’n 20% daalt, waarna
stabilisatie optreedt (bron: KBb, beleidsplan 2014 – 2015).
Uitgesplitst naar subsectoren zag het ledenportfolio er in 2013 als volgt uit (bron: ledenadministratie
KBb, december 2013):
Aantal
Educatief-wetenschappelijk
Internet
Retail-georganiseerd
Zakelijk-professioneel
Zelfstandig-ongebonden
Totaal

10
10
502
6
550
1078

% ledental
1
1
47
51
100

De verwachting is dat vooral de categorie ‘Zelfstandig-ongebonden’ het de komende jaren moeilijk
zal krijgen en in aantal flink zal afnemen.
Medewerkers
Kenmerkend voor de boekhandel is dat het gemiddelde opleidingsniveau van medewerkers daar veel
hoger is dan binnen retailbedrijven in het algemeen, dat het overgrote deel is vrouw (81%) en het
gemiddeld jaarinkomen relatief laag. Werken voor de boekhandel doen velen dan ook vanuit hun
passie voor boeken (bron: Hoe werkt de boekhandel? Arbeidsmarkt en imago van de Nederlandse
boekhandel als werkplek, Veldkamp Marktonderzoek in opdracht van NBb, 2003). Met het
teruglopen van het aantal boekhandels zal hun werkgelegenheid, met name dus binnen de
zelfstandige, ongebonden bedrijven, de komende jaren dus afnemen. Werkten er in 2010 nog circa
9.500 mensen in de branche, eind 2013 was dit gedaald tot 6.550 werknemers. Een gemiddelde
jaarlijkse afname van circa 1000 arbeidsplaatsen, en die trend zet zich naar verwachting door: in
2015 werken er in de boekhandel nog maar plusminus 4.500 mensen, met een vast contract of voor
een bepaalde tijd.
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Bron: representativiteitsonderzoeks Panteia, 2013.
De boekhandel is laatcyclisch en daarom zal de werkgelegenheid in deze sector zich naar verwachting
pas vanaf 2017 enigszins stabiliseren. Daarna wordt de uitstroom hoofdzakelijk gevormd door
ouderen die met pensioen gaan.
Verschuiving van functies
In opdracht van Novaka en de KBb is over 2008 en 2010 een beloningsmonitor uitgevoerd (door De
Leeuw Consult). Aanleiding daarvoor was de invoering van een nieuw cao functie- en loongebouw.
Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef: in 2008 was het totaal aantal
bruikbare waarnemingen 3.195, in 2010 was dit 2.795. Onderstaande tabellen uit deze monitor
specificeren de functiefamilies en -niveaus van de medewerkers van de kantoorvakhandel en de
boekenbranche. Van de vermelde aantallen medewerkers is circa twee derde werkzaam in de
boekhandel, een derde in de kantoorvakhandel. De tabellen laten een verschuiving zien van
werknemers van de ene functiefamilie naar de andere. Zo is het aantal medewerkers in de
verkoopondersteuning sterk toegenomen, dat in logistieke en financieel administratieve functies is
juist sterk gedaald. Voorts valt op dat het aantal functies op het eerste beloningsniveau is gestegen,
terwijl op vrijwel alle andere niveaus het aantal functies daalt.
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Andere competenties van medewerkers vereist
Door de structurele marktveranderingen, beschreven in de marktanalyse, krimpt de werkgelegenheid
in de sector niet alleen, zij verandert ook van aard. De consument draait aan de knoppen en heeft
sterke behoefte aan een zelfbewuste, authentieke wegwijzer, die hem of haar toegang verschaft tot
alles wat kan bijdragen aan zijn persoonlijke ontwikkeling en welbevinden, met het woord en het
verhaal als vertrekpunt. Dat vraagt van de boekverkoper dat hij midden in de samenleving staat,
weet wat er leeft en daar ook deel van uitmaakt. Zowel de zelfstandig ongebonden boekverkopers
als de retail georganiseerde boekverkopers onderscheiden zich van internetbedrijven met hun passie
en kennis, beleving en persoonlijke klantrelatie. Daarbij zijn zaken als assortiment, toegang, service
en prijs gelijkwaardig aan die van de (online) concurrentie.
Dit betekent dat de ondernemer veel energie moet gaan steken in het vitaliseren van zijn boekhandel
- onder andere een omni-channelbeleid gaat voeren waarbij de fysieke winkel naadloos wordt
geïntegreerd met internet - én dat hij daarin zijn medewerkers meeneemt. Want het is aan die
medewerkers om de visie van de ondernemer te vertalen in een nieuwe manier van interacteren met
klanten. Medewerkers zullen moeten bewegen van anticiperen op de toekomst naar het maken van
de toekomst, van aandachtig luisteren naar in gesprek gaan, van producten kennen naar relaties
aangaan, van een ingetogen lezer naar uitgesproken verbinder, van reactieve liefhebber naar
zelfbewuste ondernemer. Werd voorheen gedacht dat medewerkers vooral geld kosten, in het
nieuwe tijdsgewricht zijn ze - mits goed toegerust, competent en toegewijd - de belangrijkste
partners van de ondernemer om (extra) omzet te genereren en klanten te binden. Die ‘nieuwe
manier van interacteren met de klant’ vraagt om het scholen van de medewerkers. Scholing die hen
uitdaagt en prikkelt om de volgende dag op de winkelvloer en op internet het verschil te maken.
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In onderstaand overzicht staat op welke gebieden goed geschoolde medewerkers kunnen bijdragen
aan een vitale boekhandel.

Opleiden
Uit de Ledenbarometer van de KBb (oktober 2012) blijkt dat bijna de helft van de ondernemers wil
dat hun medewerkers vooral verkoopvaardiger worden en beter in staat zijn de klant op een juiste
wijze te benaderen. De ondernemers die de ontwikkeling van medewerkers (zeer) belangrijk vinden,
vinden dat omdat:
•
goed opgeleide medewerkers beter kunnen anticiperen op de wensen van de klanten en
daardoor verkoopvaardiger zijn;
•
zo bijgedragen wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
•
medewerkers op deze wijze op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in de
branche en zo kennis verwerven die belangrijk is in de concurrentiestrijd.
In dezelfde barometer geeft meer dan de helft aan moeite te hebben dergelijke ontwikkeltrajecten
te financieren, mede omdat hun eigen rendementspositie onder druk staat. Onderzoek van de KBbwerkmaatschappij Boek & Bedrijf maakt duidelijk dat door de veelal matige financiële positie van de
boekhandel het animo voor de verschillende basisopleidingen is afgenomen. Onderstaande grafiek
laat ziet dat in 2009 nog ruim 160 medewerkers van de boekhandel deelnamen aan de
basisopleiding. In 2012 waren dit er nog geen 40. Kortom, boekhandels hebben niet alleen dringend
behoefte aan actuele, innovatieve scholing van hun medewerkers, maar ook aan financiële
ondersteuning daarvoor.
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Zo’n actueel, vernieuwend scholingsprogramma is Boekverkoper van de Toekomst, ontwikkeld door
Boek & Bedrijf. Dit programma is met name geschikt voor medewerkers werkzaam bij boekhandels in
de categorie ‘Zelfstandig- ongebonden’. Gezien de verontrustende en snelle marktontwikkelingen is
vanaf augustus 2013 met het aanbieden van dit programma gestart.
Instroom jonge medewerkers noodzakelijk
Ondanks de krimp waar de sector mee te maken heeft is er behoefte aan nieuwe instroom, om een
vitaal de toekomt tegemoet te kunnen treden. Zoals gesteld, de boekhandel is laatcyclisch en zal naar
verwachting pas vanaf 2017 enigszins stabiliseren. Vanaf dat moment zullen vooral ouderen
uitstromen die met pensioen gaan. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe instromers, voor het
opvolgen van zowel ondernemers als medewerkers.
Instroom voor bedrijfsopvolging
De sector vergrijst stevig. Ruim 47% van de boekhandelaren is 50 jaar of ouder. En dat percentage is
sinds 2008 alleen maar gestegen (bron: Leeftijdsopbouw in boekhandel, HBD en ITS, september
2010, www.detailhandel.info). Verstrekte Boek & Bedrijf voor 2011 nog regelmatig starterspakketten
aan potentiële ondernemers die een boekhandel wilden starten of overnemen, sinds 2011 is er
nauwelijks nog een pakket uitgegeven. Het vinden van goede opvolging voor vitale en levensvatbare
boekhandels zal dan ook problematisch worden. De instroom van jonge bedrijfsopvolgers blijft
achter bij wat een blijvend vitale branche nodig heeft en zal dus impulsen moeten krijgen.
Instroom van nieuwe medewerkers
De werknemers in de boekhandel zijn gemiddeld ouder dan de algemene Nederlandse
beroepsbevolking. Daarnaast signaleerde Boek & Bedrijf de laatste jaren een drastische daling van
het animo voor de vakopleiding tot boekverkoper. Om de continuïteit van boekhandels op de
middellange termijn te borgen zijn er dus jonge instromers nodig, met nieuwe competenties. Zeker
als zij passie hebben voor het inspireren van klanten, gastvrij zijn en (durven) te werken met
klantgegevens kunnen jongeren een waardevolle aanvulling vormen op het zittende personeel.
Dit biedt kans aan jongeren in de sector in te stromen en door te groeien. Omdat die instroom niet
vanzelf op gang zal komen moet die extra gestimuleerd worden.
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Conclusies arbeidsmarktanalyse
De belangrijkste conclusies uit de arbeidsmarktanalyse zijn:







Werkten er in 2010 nog circa 9.500 mensen in de boekhandel, in 2013 waren dit er nog maar
6.550, een gemiddelde afname van 1000 arbeidskrachten per jaar. Het aantal boekhandels
daalt de komende jaren naar waarschijnlijk zo’n 800 ondernemingen. De werkgelegenheid in
deze sector daalt daardoor verder: de verwachting is dat in 2015 nog ongeveer 4.500
mensen in de boekhandel werken.
De boekhandel moet veranderen van traditionele retailer, gericht op het boekenaanbod,
naar klantgerichte retailer, met de focus op gastvrijheid en (unieke) belevingsconcepten. De
medewerkers dienen bij te dragen aan een persoonlijke klantbeleving en in staat te zijn met
de klant een duurzame relatie aan te gaan. Dit vraagt om structurele en ‘state of the art’
scholing voor boekverkopers.
Door de combinatie van krimp met de vraag naar andere competenties en de gemiddelde
hoge leeftijd van werknemers in de branche, is er behalve voor scholing ook aandacht nodig
voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.
Zonder interventie zal het bestand aan ondernemers en medewerkers verder vergrijzen.
Omdat er behoefte is aan gedegen bedrijfsopvolging en goed opgeleide nieuwe
medewerkers met de vereiste competenties moet de – nu achterblijvende - instroom van
jongeren gestimuleerd worden.
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4. Doelen en maatregelen
Doelen
Op basis van de (arbeids)marktanalyse van de boekhandel stelt dit sectorplan de volgende doelen:
1. Het begeleiden van werknemers, die om economische redenen hun baan kwijtraken, naar ander
werk binnen of buiten de boekhandel.
2. Het stimuleren van scholing. Willen boekverkopers, boekhandelaren en medewerkers hun
boekhandel in de (nabije) toekomst vitaal houden en hun werk behouden, dan zullen zij
doorlopend (bij)geschoold en getraind moeten worden. Zo leren boekverkopers nieuwe
competenties en kunnen ze sterker bijdragen aan het maximaliseren van de omzet voor hun
werkgever en het vergroten van de overlevingskans van de onderneming.
3. Het bewustmaken van ondernemers en werknemers van het belang van duurzaam inzetbare
medewerkers en hen aanzetten tot concrete actie om die duurzame inzetbaarheid te vergroten.
4. Het stimuleren van instroom van jongeren. Want jongeren borgen de continuïteit van
boekhandels op de langere termijn. Zij kunnen op een gegeven moment een bedrijf overnemen
of opgeleid worden tot boekverkoper ‘nieuwe stijl’ met de vereiste competenties voor een vitale
boekhandel en sector.
Maatregelen
Voor het bereiken van deze doelen worden de volgende maatregelen ingezet, die in hoofdstuk 5
verder worden uitgewerkt.
Maatregel

Resultaat

Kosten

1.Van-werk-naar-werkbegeleiding

567 werknemers nemen deel aan
een ‘van werk naar werk’- traject

€ 1.834.016

€ 917.008

2.Mobiliteit en duurzame
inzetbaarheid

143 werknemers werken op
individuele basis aan hun duurzame
inzetbaarheid door middel van een
loopbaanscan.

€ 98.650

€ 49.325

3. Scholing

160 boekverkopers voor
opleidingsprogramma
Boekverkoper van de Toekomst

€ 640.000

€ 320.000

112 boekverkopers werken aan
vitaliteit op basis van Vitaal
Abonnement

€ 366.000

€ 183.000

50 nieuwe banen voor jongeren en
opleidingsmogelijkheden

€ 858.600

€ 239.220

€ 3.797.266

€ 1.708.553

4. Instroom van jongeren

Totaal

Subsidie

Cofinanciering
De cofinanciering wordt beschikbaar gesteld vanuit een O&O-fonds dat voor de sector wordt
opgericht. De middelen daarvoor komen beschikbaar door premieheffing van 0,3% over de
collectieve loonsom gedurende de looptijd van de nieuwe O&O fonds CAO (van 1 april 2014 tot 1
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april 2017). Uitgaande van een geschatte totale jaarlijkse loonsom van de boekhandel van
€190.000.000, is de verwachting dat de werkgeversbijdrage aan het O&O fonds €1.700.000 bedraagt
over de totale looptijd. Het sectorplan laat zien dat de behoefte aan maatregelen van de
arbeidsmarkt hoger is dan het beschikbare budget voor het sectorplan. De maatregelen zijn dan ook
afgestemd op de beschikbare middelen uit het O&O fonds inclusief cofinanciering.
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5. Uitwerking van de maatregelen
1. Van-werk-naar-werk-begeleiding
Inleiding
Zoals vermeld in de arbeidsmarktanalyse werkten er in 2010 nog circa 9.500 mensen in de
boekhandel, in 2013 waren dit er nog maar 6.550, een gemiddelde afname met 1000 arbeidsplaatsen
per jaar. Het aantal boekhandels daalt de komende jaren naar waarschijnlijk zo’n 800
ondernemingen. De werkgelegenheid in de sector daalt daardoor verder: de verwachting is dat in
2015 nog ongeveer 4.500 mensen in de boekhandel werken. Verwacht wordt dus dat de komende
twee jaar circa 2.000 medewerkers hun baan bij de boekhandel verliezen. Op basis van ervaringen uit
andere branches mag verwacht wordt dat de helft van deze mensen op eigen kracht weer elders aan
de slag komen of om andere redenen geen behoefte te hebben aan begeleiding. Uit de
arbeidsmarktanalyse blijkt dat naar verwachting 1.000 individuele werknemers behoefte hebben aan
een van-werk-naar-werk-begeleidingstraject waarin werknemers, die om economische redenen hun
baan zijn kwijtgeraakt dan wel binnenkort zullen kwijtraken, worden geholpen bij het vinden van
ander werk, binnen of buiten de boekhandel.
Met het vastleggen van de cao-afspraken - voor de periode 1 april 2012 tot 1 april 2014 - hebben
Novaka en CNV Dienstenbond een aparte overeenkomst voor de kantoorvakhandel gesloten met
eenzelfde looptijd: een van-werk-naar-werkpilotregeling. Deze regeling is succesvol geweest:
tientallen medewerkers zijn van werk naar werk begeleid. In deze pilot is samengewerkt met C3
Werkt!. Deze regeling is toen niet afgesloten tussen de Boekverkopersbond en CNV Dienstenbond.
Gezien de knelpunten op de arbeidsmarkt en de genoemde succesvolle pilot willen de sociale
partners van de boekhandel nu borgen dat ook werknemers die om economische redenen hun baan
zijn kwijt geraakt dan wel binnenkort zullen kwijt raken, geholpen worden bij het vinden van ander
werk, binnen of buiten de eigen sector.
In eerste instantie zal via een intensieve promotiecampagne de van-werk-naar-werk-begeleiding
onder de aandacht worden gebracht van bedrijven en medewerkers. Om te zorgen dat zij vervolgens
ook daadwerkelijk gebruik gaan maken de begeleiding. De sector beschikt hiervoor echter niet over
de benodigde financiële middelen.
Tijdpad
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 maart
2016.
Doelstelling
Werknemers die om economische redenen hun baan zijn kwijt geraakt dan wel binnenkort zullen
kwijtraken, te helpen bij het vinden van ander werk, binnen of buiten de boekhandel.
Doelgroepen
Boekhandels:
Medewerkers:

1150
6500

In de arbeidsmarktanalyse is een overzicht gegeven van functiefamilies en –niveaus, afkomstig uit de
beloningsmonitor (uitgevoerd door De Leeuw Consult). Het overgrote deel van de medewerkers
behoort tot de functiefamilie Verkoop Winkel waarin met name de lagere functieniveaus (vmbo en
mbo) sterk vertegenwoordigd zijn. In de praktijk worden zij met tal van functiebenamingen
aangeduid (bron handboek functie-indeling voor de boekhandel (& kantoorvakhandel):
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- kassahulp
- kassamedewerker
- vestigingsmedewerker
- winkelmedewerker
- medewerker Klantenservice
- (assistent) verkoper
- senior verkoper
- afdelingshoofd
- teamleider
- filiaalchef
- (assistent) bedrijfsleider
- vestigingsmanager
De werkzaamheden binnen deze functies zijn gericht op het in de winkel/vestiging verkopen van
(diverse) producten aan klanten. Tevens verricht de medewerker licht administratieve en logistieke
werkzaamheden. Op de hogere niveaus wordt tevens leiding gegeven.
De tweede grootste, maar veel kleine functiefamilie is Verkoopondersteuning. Hierin zijn met name
de hogere niveaus sterk vertegenwoordigd (mbo-niveau). De werkzaamheden binnen deze functies
zijn gericht op het ondersteunen en faciliteren van (winkel)verkoop en buitendienst. Ook worden er
commerciële en administratieve werkzaamheden verricht. Enkele voorkomende functiebenamingen
zijn:
- callcenter medewerker (inbound en outbound)
- medewerker titelinvoer
- medewerker commerciële binnendienst
- medewerker abonnementen en vervolgwerken
- medewerker klantenservice
- medewerker marketing
- medewerker public relations
In het handboek Functie-indeling voor de Boekhandel (& kantoorvakhandel)3 zijn nadere
beschrijvingen opgenomen.
Vooral de medewerkers uit deze twee functiefamilies behoren tot de doelgroep van deze maatregel.
Daarnaast zullen - in mindere mate - medewerkers uit de andere functiefamilies in aanmerking
komen voor de van-werk-naar-begeleiding. Gegevens specifiek over de leeftijdsopbouw van deze
groepen zijn niet beschikbaar maar het beeld dat de sector heeft is dat de gemiddelde leeftijd van de
medewerkers vrij hoog is en zeker boven de 40 jaar ligt.
Beoogd resultaat
Het laten volgen van een van-werk-naar-werk-traject door 1000 werknemers. Dit is de helft van het
aantal werknemers dat zijn baan kwijtraakt gedurende de looptijd van deze maatregel. Uit
ervaringen in andere branches blijkt dat de helft van de mensen die hun baan kwijtraken op eigen
kracht weer elders aan de slag komen of om andere redenen geen behoefte te hebben aan
begeleiding.
Hoewel uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat 1.000 individuele werknemers behoefte hebben aan
een van-werk-naar-werk-begeleidingstraject, zal het beoogd resultaat worden bijgesteld naar 567

3

www.boekbond.nl/wp_new/userfiles/uploads/2012/11/Handboek_Functie-indeling1.pdf
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individuele werknemers gezien de beschikbare middelen in het O&O fonds die nodig zijn voor
cofinanciering.

Uitvoering
Deze maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau. Er gaan geen financiële middelen naar individuele
bedrijven. De communicatie en begeleidingstrajecten wordt uitgevoerd door C3 Werkt! in opdracht
van sociale partners. Dit mobiliteitscentrum is geselecteerd op basis van succesvolle resultaten
(zowel met de pilot voor de kantoorvakhandel als in andere sectoren). C3 Werkt! heeft aangetoond
een echte samenwerkingspartner te zijn, veel meer dan een uitvoerder van de trajecten. Het
gemiddelde plaatsingspercentage van C3 Werkt! van de van-werk-naar-werkbegeleiding is in 2013
gestegen naar 76%. Daarvan vond met 37% groot deel werk in een andere sector. Van alle 55+‘ers.
had 45% binnen een jaar een baan. Daarnaast sluit de kwantitatieve en kwalitatieve inhoud van de
begeleidingstrajecten goed aan bij de sector. De kosten van de activiteiten van C3 Werkt! zijn
marktconform. De sector ziet daarom in deze organisatie een partij die in staat is de trajecten naar
tevredenheid uit te voeren en succesvolle resultaten te behalen.
Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de maatregel. Ten eerste is het noodzakelijk voor het
maximaal informeren van bedrijven en medewerkers in de sector over de mogelijkheden die
sectorplan biedt. Zonder die informatie bestaat de kans dat zij niet optimaal gebruik gaan maken van
de maatregelen.
Ten tweede is communicatie nodig om bewustzijn te creëren. Communicatie moet bedrijven en
medewerkers bewustmaken van de ontwikkelingen in de sector, aanzetten na te gaan wat die voor
henzelf kunnen betekenen en inzicht geven in hoe de maatregelen hun perspectieven kunnen
verbeteren. Zo helpt communicatie de doelgroep de stap, van onbewust onbekwaam naar bewust
onbekwaam te maken.
Vervolgens moet er wervend gecommuniceerd worden opdat medewerkers en bedrijven
daadwerkelijk gebruik gaan maken van de maatregelen.
Met communicatie op het gebied van de van-werk-naar-werk-begeleiding heeft C3 Werkt! ruime
praktijkervaring. Van groot belang want werkloos raken en op zoek moeten naar ander werk is na het
hebben van een langdurig dienstverband voor velen immers een onbekend terrein. Maar goede
communicatie weegt ook zwaar omdat het hier over een voor velen zeer gevoelig onderwerp gaat:
het verliezen van een baan kan een grote emotionele impact hebben. Door ervaringen te delen kan
men elkaar inspireren. Dit wordt gestimuleerd via communities op C3werkt.nl, een LinkedIn groep en
interviews met andere medewerkers die al een stap verder zijn in het proces. HR krijgt de
beschikking over een toolbox, om medewerkers die boventallig verklaard worden goed te kunnen
ondersteunen en hen zo snel mogelijk naar de juiste kanalen te verwijzen. Tevens wordt gebruik
gemaakt van de website van Novaka, CNV Dienstenbond en andere relevante partijen. En van
persoonlijke contacten met bedrijven en medewerkers.
Intake en begeleidingstraject
C3 Werkt! toetst of de medewerker aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval dan wordt de
medewerker uitgenodigd voor een intakegesprek met de mobiliteitsadviseur van C3 Werkt!.In
anderhalf uur tijd komen zaken als opleiding, werkervaring, motivatie, verwachtingen, wensen en
mogelijkheden aan bod. Ook bespreekt de mobiliteitsadviseur met de medewerker welke factoren
het vinden van een nieuwe baan belemmeren en bevorderen. Op basis hiervan stelt C3 Werkt! het
meest effectieve uitvoeringstraject samen voor de betreffende medewerker. Het intakegesprek vindt
plaats bij de medewerker in de buurt en hij krijgt er na afloop een rapportage met aanbevelingen.
Om geen dag verloren te laten gaan ontvangt hij direct na de intake per e-mail vacatures die bij hem
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of haar passen. Zo wordt gezorgd voor een optimale start.Na de intake volgt er een
begeleidingstraject waarvan de onderdelen in onderstaand overzicht staan.
Onderdeel traject

Bijzonderheden

C3
Advies
ja

C3
Begeleiding
ja

C3
Intensief
ja

C3
Samen
ja

Servicedesk

Tel./mail

Employability Check

Online/indiv.

nee

ja

ja

ja

Workshop Eerste hulp
bij solliciteren
Workshop LinkedIn
werkt!
Workshop Financieel
Inzicht
Workshop Voor je zelf
beginnen
Loopbaanbegeleiding

1 dag - verplicht

ja

ja

ja

ja

1 dagdeel verplicht

ja

ja

ja

ja

Niet verplicht

ja

ja

ja

ja

Niet verplicht

ja

ja

ja

ja

3,5 uur

8 uur

15 uur

8 uur

Groepstraject

4 dagen

nee

nee

nee

ja (38 uur)

Partnerprogramma

2 dagdelen

nee

nee

nee

ja

Aikido

2 dagen

nee

nee

nee

ja

Netwerkbijeenkomst

2 uur / groep

2x

4x

8x

5x

E-Portfolio

Online

ja

ja

ja

ja

Vacaturemailer

Online

ja

ja

ja

ja

Vacaturebank

Online

ja

ja

ja

ja

Carrièretests

Online

ja

ja

ja

ja

2-4 mnd

4-6 mnd

6-9 mnd

6-9mnd

Individueel

Duur traject

Kosten en financiering
Intake en begeleidingstrajecten
De kosten van de intake en de begeleidingstrajecten zijn (per persoon, exclusief btw):
Intake
C3 Advies
C3 Begeleiding
C3 Intensief
C3 Samen

€ 330,€ 1.400,€ 2.240,€ 3.440,€ 3.440,-

In de markt wordt voor een outplacementtraject gerekend op een kostprijs van 3.000 tot 10.000
euro. De exacte kosten hangen af van de duur, de intensiteit, de samenstelling van de
trajectonderdelen, de overheid en de marge van het outplacementbureau (bron:
www.outplacement-kosten.nl). Door de grootste bedrijf uit de kantoorvakhandel – een sector
gelieerd aan de boekhandel - is in 2013, in het kader van een reorganisatie, een
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aanbestedingsprocedure gedaan. De geselecteerde uitvoerder bracht € 6000,- per traject in rekening.
De kosten van C3 Werkt! zijn substantieel lager.
De ervaring leert dat niet elke persoon dezelfde mate van begeleiding nodig heeft. Voor de kosten
van een begeleidingstraject inclusief intake gaat C3 Werkt! uit van gemiddeld € 3.142,40,- per
persoon.
2014-2015 gemiddelde kosten
begeleidingstraject
Traject
Advies
Begeleiding
Intensief
Samen
Totaal

Verhouding
o.b.v. 2012
9%
37%
52%

Aantal

2%
100%

11
567

51
210
295

Kosten intake +
traject
€ 1.730
€ 2.570
€ 3.770
€ 3.770

Totaal kosten
€ 88.395
€539.849
€ 1.112.966
€ 42.806
€ 1.784.016

Communicatie
De communicatiekosten zijn begroot op in totaal € 50.000, uitgaande van een uurtarief van 85 euro.
De overige productiekosten worden gemaakt voor het creëren van digitale webomgeving, een
toolkit, een magazine en ervaringsverhalen. Kostenposten zijn redactie, beeldmateriaal, vormgeving,
opmaak en – voor de fysieke producten - drukwerk en distributie.
Activiteit

Kosten uren

Informatieleaflets gericht op begeleidingstrajecten
Toolkit gericht op faciliteren HR
Webomgeving specifiek gericht op de boekhandel
Magazine gericht op loopbaanontwikkeling en van werk
naar werk
Ervaringsverhalen (gebaseerd op 12 interviews)
LinkedIn groep faciliteren

18 x 85 = 1530
40 x 85 = 3400
20 x 85 = 1700
80 x 85 = 6800

Overige
productiekosten
€ 1.000
€ 10.000
€ 2.000
€ 17.000

20 x 85 = 1700
10 x 85 = 850

€ 4.000
0

Totaal

€ 15.980

€ 34.000

Cofinanciering
Hoewel uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat 1.000 individuele werknemers behoefte hebben aan
een van-werk-naar-werk-begeleidingstraject, zal dit aantal worden bijgesteld naar 567 individuele
werknemers gezien de beschikbare middelen in het O&O fonds die nodig zijn voor cofinanciering.
Aantal
Communicatie
Begeleidingstrajecten
Totaal

567

Kosten
€ 50.000
€ 1.784.016
€ 1.834.016

Cofinanciering 50% subsidie
€ 25.000
€ 892.008
€ 917.008

€ 25.000
€ 892.008
€ 917.008

21

Vervolg
Met subsidie blijft de sector in staat tijdens deze crisis de grootste klappen op te vangen en zoveel
mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden, binnen of buiten de eigen sector.
Het is de intentie de van-werk-naar-werk-begeleiding, na de werkingsperiode van het sectorplan en
na afloop van de CAO op 1 april 2017, een vervolg te geven middels premieheffing per cao.
Bijlage II bevat een nadere toelichting over de inhoud van de begeleidingstrajecten van-werk-naar
werk.
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2. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
Inleiding
Boekhandels en hun medewerkers worden geconfronteerd met grote veranderingen, zoals blijkt uit
de (arbeids)marktanalyse. De sector krimpt maar biedt in 2015 nog altijd werk aan zo’n 4.500
medewerkers. Zoals aangegeven moet de boekhandel veranderen, van traditionele retailer, gericht
op het boekenaanbod, naar klantgerichte retailer, met de focus op gastvrijheid en (unieke)
belevingsconcepten. De medewerkers moeten bijdragen aan een persoonlijke klantbeleving en in
staat te zijn met de klant een duurzame relatie aan te gaan. Door de vraag naar andere competenties
en de hoge gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector, is het van belang dat boekhandels en
hun medewerkers zich bewust zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Vervolgens zullen aan de slag moeten gaan om die duurzame inzetbaarheid te vergroten. Zodanig dat
medewerkers:






vitaal blijven en snel op veranderingen weten in te spelen;
goed functioneren in hun huidige functie en als zodanig ook worden beoordeeld;
actief zijn in een functie waarin hun kwaliteiten optimaal worden benut;
in staat zijn mee te bewegen met toekomstige ontwikkelingen binnen de boekhandel;
steeds voldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de eigen
boekhandel.

Loopbaanscan
Volgens de sector is een loopbaanscan een geschikt, laagdrempelig instrument om individuele
medewerkers in een kort traject inzicht te geven in hun duurzame inzetbaarheid en hen aan te zetten
tot actie. De scan bestaat uit een objectieve, digitale test. Daarnaast worden de medewerkers
persoonlijke en deskundig begeleid bij het leggen van verbanden en het formuleren van te nemen
loopbaanstappen, op basis van wat de medewerker kan en wil.
De loopbaanscan is voor iedere medewerker van elke boekhandel geschikt, maar bij uitstek voor die
van de ‘zelfstandig ongebonden’ boekhandels. Dit zijn circa 550 boekhandels met in totaal ongeveer
3.250 werknemers. Bij dit type - veelal kleine tot middelgrote - ondernemingen gaat het om
individuele trajecten voor medewerkers. Naar verwachting zal ongeveer de helft van de 550
boekhandels van de scan gebruikmaken, voor één medewerker. Daarmee is de verwachting dat er
behoefte is aan 275 loopbaanscans.
Tijdpad
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar, van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016.
Doelstelling
Het vergroten van het bewustzijn van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en
boekhandels en ervoor te zorgen dat zij hiermee daadwerkelijk aan de slag gaan.
Doelgroepen
Boekhandels: 1.150, meer specifiek 550 zelfstandig ongebonden boekhandels
Medewerkers: 6.500, meer specifiek 3250 werknemers van zelfstandig ongebonden boekhandels.
In de arbeidsmarktanalyse is een overzicht gegeven van functiefamilies en –niveaus, afkomstig uit de
beloningsmonitor (uitgevoerd door De Leeuw Consult). Het overgrote deel van de medewerkers
behoort tot de functiefamilie Verkoop Winkel waarin met name de lagere functieniveaus (vmbo en
mbo) sterk vertegenwoordigd zijn. In de praktijk worden zij met tal van functiebenamingen
aangeduid (bron handboek functie-indeling voor de boekhandel (& kantoorvakhandel):
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- kassahulp
- kassamedewerker
- vestigingsmedewerker
- winkelmedewerker
- medewerker Klantenservice
- (assistent) verkoper
- senior verkoper
- afdelingshoofd
- teamleider
- filiaalchef
- (assistent) bedrijfsleider
- vestigingsmanager
De werkzaamheden binnen deze functies zijn gericht op het in de winkel/vestiging verkopen van
(diverse) producten aan klanten. Tevens verricht de medewerker licht administratieve en logistieke
werkzaamheden. Op de hogere niveaus wordt tevens leiding gegeven.
De tweede grootste, maar veel kleine functiefamilie is Verkoopondersteuning. Hierin zijn met name
de hogere niveaus sterk vertegenwoordigd (mbo-niveau). De werkzaamheden binnen deze functies
zijn gericht op het ondersteunen en faciliteren van (winkel)verkoop en buitendienst. Ook worden er
commerciële en administratieve werkzaamheden verricht. Enkele voorkomende functiebenamingen
zijn:
- callcenter medewerker (inbound en outbound)
- medewerker titelinvoer
- medewerker commerciële binnendienst
- medewerker abonnementen en vervolgwerken
- medewerker klantenservice
- medewerker marketing
- medewerker public relations
In het handboek Functie-indeling voor de Boekhandel (& kantoorvakhandel)4 zijn nadere
beschrijvingen opgenomen.
Vooral de medewerkers uit deze twee functiefamilies behoren tot de doelgroep van deze maatregel.
Daarnaast zullen - in mindere mate - medewerkers uit de andere functiefamilies in aanmerking
komen voor de van-werk-naar-begeleiding. Gegevens specifiek over de leeftijdsopbouw van deze
groepen zijn niet beschikbaar maar het beeld dat de sector heeft is dat de gemiddelde leeftijd van de
medewerkers vrij hoog is en zeker boven de 40 jaar ligt.
Beoogd resultaat
 medewerkers en boekhandels zijn geïnformeerd over het belang van duurzame
inzetbaarheid en de mogelijkheden die er zijn om hieraan te werken;
 275 individuele medewerkers werken aan hun duurzame inzetbaarheid door middel van een
loopbaanscan.
Hoewel uit de analyse blijkt dat 275 individuele werknemers behoefte hebben aan een van-werknaar-werk-begeleidingstraject, zal het beoogd resultaat worden bijgesteld naar 143 individuele
werknemers gezien de beschikbare middelen in het O&O fonds die nodig zijn voor cofinanciering.

4

www.boekbond.nl/wp_new/userfiles/uploads/2012/11/Handboek_Functie-indeling1.pdf
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Uitvoering
De maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau; er gaan geen financiële middelen naar individuele
bedrijven. De uitvoering van de communicatie en de loopbaanscans duurzame inzetbaarheid wordt
verzorgd door mobiliteitscentrum C3 Werkt! waarmee CNV en Novaka inmiddels goede ervaringen
hebben opgedaan. C3 werkt! heeft tevens uitvoerig onderzoek gedaan naar communicatie op het
gebied van duurzame inzetbaarheid.
Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de maatregel. Ten eerste is het noodzakelijk voor het
maximaal informeren van bedrijven en medewerkers in de sector over de mogelijkheden die
sectorplan biedt. Zonder die informatie bestaat de kans dat zij niet optimaal gebruik gaan maken van
de maatregelen.
Ten tweede is communicatie nodig om bewustzijn te creëren. Communicatie moet bedrijven en
medewerkers bewustmaken van de ontwikkelingen in de sector, aanzetten na te gaan wat die voor
henzelf kunnen betekenen en inzicht geven in hoe de maatregelen hun perspectieven kunnen
verbeteren. Zo helpt communicatie de doelgroep de stap, van onbewust onbekwaam naar bewust
onbekwaam te maken.
Ten slotte moet er wervend gecommuniceerd worden opdat medewerkers en bedrijven
daadwerkelijk gebruik gaan maken van de maatregelen.
De primaire doelgroepen van de communicatie over duurzame inzetbaarheid en de loopbaanscan
zijn de boekhandelaren en hun medewerkers. De boekhandelaar wordt bereikt via directe mailingen
en wordt ondersteund als ambassadeur van duurzame inzetbaarheid naar zijn medewerkers toe. De
medewerkers kunnen terecht in een online omgeving die helemaal gericht is op hun persoonlijke
situatie en loopbaanontwikkeling. Om de loopbaanscan onder de aandacht te brengen wordt tevens
gebruik gemaakt van de website van KBb, CNV Dienstenbond en andere relevante partijen.
Loopbaanscan
De loopbaanscan is een kort traject dat start met zelfonderzoek van de medewerker. Vervolgens gaat
hij in gesprek een mobiliteitsadviseur om de loopbaanmogelijkheden te verkennen. Dit geeft de
medewerker meer inzicht in wie hij is en wat hij wil en kan, zodat hij de regie kan nemen over de
eigen loopbaan. De scan bestaat uit:






een telefonische intake en kennismaking met een mobiliteitsadviseur in de regio;
een EmployabilityCheck (online zelfonderzoek) incl. uitgebreide rapportage;
een Loopbaan APK (online zelfonderzoek) incl. rapportage;
toegang tot het online platform en het e-portfolio van C3 Werkt!;
een persoonlijke nabespreking met mobiliteitsadviseur.

Bijlage IV bevat een nadere toelichting op de loopbaanscan.
Kosten en financiering
Communicatie
De communicatiekosten zijn begroot op in totaal € 20.000, uitgaande van een uurtarief van 85 euro.
De overige productiekosten worden gemaakt voor het creëren van digitale webomgeving, een
toolkit, een magazine en ervaringsverhalen. Kostenposten zijn redactie, beeldmateriaal, vormgeving,
opmaak en – voor de fysieke producten - drukwerk en distributie.

25

Activiteit

Kosten uren

Toolkit voor bedrijven (doel faciliteren en informeren
medewerkers)
Webomgeving/social media ingericht met content over
duurzame inzetbaarheid
Mailing richting bedrijven (bewustzijn creëren)

40 x 85 = 3400

Overige
productiekosten
€ 10000

40 x 85 = 3400

€ 2000

4 x 85 = 340

€ 1000

Totaal

€ 7.140

€ 13.000

Loopbaanscan
De prijs per loopbaanscan is € 550 ex. btw.
Cofinanciering
Hoewel uit de analyse blijkt dat 275 individuele werknemers behoefte hebben aan een van-werknaar-werk-begeleidingstraject, zal het beoogd resultaat worden bijgesteld naar 143 individuele
werknemers gezien de beschikbare middelen in het O&O fonds die nodig zijn voor cofinanciering.

Aantal

Communicatie
Loopbaanscan
Totaal

143

Kosten

€ 20.000
€ 78.650
€ 98.650

Cofinanciering

€ 10.000
€ 39.325
€ 49.325

50 % subsidie

€
€
€

10.000
39.325
49.325

De opdracht voor het uitvoeren van deze maatregel wordt verstrekt door het O&O fonds aan C3
werkt! als uitvoerder. C3 werkt! als uitvoerder factureert de kosten van de uitvoering van deze
maatregel aan het O&O fonds.
Vervolg
Door subsidie wordt het afnemen van een loopbaanscan financieel aantrekkelijker. Daardoor zullen
er meer mensen gebruik van maken op het moment dat zij die ondersteuning het hardst nodig
hebben. Na de werkingsperiode van het sectorplan wordt deze maatregel voortgezet. De
loopbaanscan vormt dan een standaardonderdeel van de dienstverlening van C3 Werkt! tegen het
reguliere tarief voor de sector.
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3. Scholing
Inleiding
De consument is steeds in de ‘lead’ en heeft vele mogelijkheden om een boek of aanverwant product
te kopen. Een boekhandel moet flexibel en creatief zijn om hier succesvol op in te kunnen spelen. Dit
vraagt aanvullende kwaliteiten van de boekverkopers. Zij moeten meer bijdragen aan een goede
klantbeleving en het productaanbod overtuigend naar de klanten communiceren. Ze moeten de
missie en cultuur inspirerend kunnen overdragen én in staat zijn een duurzame relatie met die
klanten aan te gaan. Daarnaast moet de boekhandel zorgen voor het gecoördineerd inzetten van alle
beschikbare verkoopkanalen, zoals de fysieke vestigingen, de website en sociale media, op vaste en
mobiele platforms. Dit alles vraagt om scholing.
Boekverkoper van de Toekomst
De boekhandel heeft met het opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst inmiddels een
scholingsaanbod ontwikkeld dat toegesneden is op de dagelijkse praktijk en wat nodig is om vitaal te
zijn (en te blijven). Deelnemers aan het programma doen concrete ideeën en ervaringen op die ze
direct kunnen toepassen binnen hun boekhandel, wat een zichtbaar positief effect heeft op het
aantal bezoekers en de omzet. De 35 boekverkopers, die sinds augustus 2013 aan het programma
hebben deelgenomen, tonen dit met hun resultaten aan. Zijn leren te sturen op omzetgroei en op
klanten ‘traffic’ en klantendata, zowel online als in de winkel. Omzetstijgingen van 4 tot 8% zijn
eerder regel dan uitzondering. Anders dan de traditionele opleidingsprogramma’s neemt dit
programma boekverkopers mee naar een vitale toekomst in het nieuwe tijdsgewricht. Het bestaat
uit zeven opleidingsdagen in een periode van drie maanden, exclusief praktijkopdrachten,
ambassadeursactiviteiten voor promotie van dit programma voor andere medewerkers in de sector
en de terugkomdagen.
Vitaal Abonnement
Om te zorgen dat ze de nieuwe inzichten en vaardigheden vanuit het opleidingsprogramma kunnen
blijven benutten en structureel aan bedrijfsmatige verbeteringen kunnen werken, kunnen
boekhandels een Vitaal Abonnement afnemen. Om daarvan gebruik te kunnen maken wordt er
vanuit gegaan dat minstens één medewerker het opleidingsprogramma succesvol heeft doorlopen.
Dit aanbod wordt nog maar beperkt afgenomen omdat het niet bij alle bedrijven en medewerkers
bekend is en de financiële middelen van boekhandels beperkt zijn.
Tijdpad
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 maart
2016.
Doelstelling
Meer boekhandels en medewerkers die deelnemen aan het opleidingsprogramma ‘Boekverkoper van
de Toekomst’ en het aansluitende Vitaal Abonnement.
Doelgroepen
Boekhandels: 1150
Medewerkers: 6500
In principe kan iedere boekhandel van deze maatregel gebruikmaken. Dit sectorplan richt zich echter
vooral op de ‘zelfstandig ongebonden’ boekhandels (circa 550 met in totaal ongeveer 3250
werknemers).
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Beoogd resultaat
Alle boekverkopers die lid zijn van de KBb zijn geïnformeerd en uitgebreid voorgelicht over het
opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst. Ervan uitgaande dat het huidige aantal van
550 boekhandels de komende twee jaar daalt met 20% is de verwachting dat, gedurende de
planlooptijd van twee jaar, bij circa 70% van de ‘zelfstandig ongebonden’ boekhandels behoefte
hebben om aan het programma deel te nemen, oftewel ongeveer 300 boekhandels. Vanaf augustus
2013 gingen de eerste twee groepen van start, met in totaal 35 deelnemers. Dit aantal groeit
gedurende de planlooptijd door naar 300 deelnemers. In totaal heeft deze maatregel als beoogd
resultaat dat 265 deelnemers (300 minus 35) het Boekverkoper van de Toekomst-programma volgen.
Voorts wordt er vanuit gegaan dat ruim 80% van deze 300 deelnemers ook het Vitaal Abonnement
gaat afnemen, oftewel 240 deelnemers, uitgaande van één medewerker per boekhandel (die zijn
collega’s inspireert en in beweging brengt aan de hand van de inzichten en vaardigheden die hij
opdoet). Dit op basis van ervaringen met de eerste twee groepen Boekverkoper van de Toekomst,
80% nam een Vitaal Abonnement af, zijnde 28 ondernemers. Dit aantal groeit gedurende de
planlooptijd door naar 240 deelnemers. In totaal heeft deze maatregel als beoogd resultaat dat 212
(240-28) deelnemers een Vitaal Abonnement afsluiten.
Hoewel uit bovenstaande analyse blijkt dat de behoefte is om 265 deelnemers aan het
Boekondernemer van de Toekomst programma te laten deelnemen en 212 deelnemers een Vitaal
abonnement te laten afsluiten, zal het beoogd resultaat worden bijgesteld naar respectievelijk 160
Boekondernemer van de Toekomst en 112 Vitaal Abonnement deelnemers gezien de beschikbare
middelen in het O&O fonds die nodig zijn voor cofinanciering.

Uitvoering
Deze maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau; er gaan geen financiële middelen naar individuele
bedrijven.
Opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst
Dit programma is in 2013 ontwikkeld door Boek & Bedrijf, samen met boekverkopers, andere
(kennis)organisaties binnen het boekenvak en experts op het gebied van retail en persoonlijk
leiderschap. Een van die kennispartners is Senta Multisensory Concepting, een marketing
consultancy bureau gespecialiseerd in retail, consumentengedrag en belevingseconomie. Een ander
is Bureau Negen en Acquis Management & Consult. Deze twee adviesbureaus richten zich op
organisatie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Een derde partner is prof. dr. Jaap Boter,
bijzonder hoogleraar van de Leerstoel Boekhandel aan de Faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde (marketing) van de VU. Binnen het programma wordt vooral zijn expertise op
gebied van klantdata ingezet. De sector heeft met Boek & Bedrijf inmiddels goede ervaringen
opgedaan. Ook de communicatie van opleidingsprogramma en abonnement worden verzorgd onder
verantwoordelijkheid van Boek & Bedrijf..
Visie
Het programma stelt de klant centraal en zorgt dat boekverkopers bewegen van anticiperen op de
toekomst naar het maken van de toekomst, van aandachtig luisteren naar in gesprek gaan, van
producten kennen naar relaties aangaan, van een ingetogen lezer naar uitgesproken verbinder, van
reactieve liefhebber naar zelfbewuste ondernemer. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de vragen als
‘Wie zijn de klantgroepen van de boekhandel?’ ‘Waar hebben ze behoefte aan?’ en ‘Hoe kunt u daar
vanuit uw eigen onderscheidend vermogen als boekverkoper op inspelen?’. De boekverkoper leert
kritisch kijken naar zichzelf en vragen te beantwoorden over zijn eigen leiderschap: ‘Richt u als
boekverkoper zich meer op boeken dan op klanten?’ en ‘Hoe innovatief bent u?’. Vervolgens werkt
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de boekverkoper onder professionele begeleiding een toekomstscenario uit voor een vitaal
bedrijfsmodel.
Het programma is een nieuwe vorm van scholing die wezenlijk verschilt van traditionele
opleidingsprogramma’s. Het stelt iedere individuele deelnemer in staat om op zijn of haar manier, in
co-creatie met Boek & Bedrijf, experts, uitgevers, consumenten en collega boekverkopers, te werken
aan een vitale toekomst voor de onderneming en de ondernemer. Het programma reikt inzichten,
concepten en gereedschappen aan en helpt de deelnemer zich te ontwikkelen tot een leider die in
staat is die met zijn team te effectueren. Zo wordt daadwerkelijk beweging gecreëerd in plaats van
alleen kennis aangereikt.
Gedurende drie maanden volgen de boekverkopers zeven modules van ieder één lesdag. In deze
modules krijgen zij concrete handvaten om het resultaat van hun eigen functioneren en dat van hun
boekhandel te verbeteren. Om direct resultaat te behalen op de werkvloer, wordt er zoveel mogelijk
gewerkt met gegevens van de boekverkoper zelf: zijn eigen competentiescan, herkomstanalyse
klantgroepen, verkoopvaardigheden en assortimentssamenstelling. De voortgang binnen het
programma en de periode daarna wordt gemonitord met de KPI’s omzet, traffic en klantdata.
De kracht van het programma is dat het steeds verder doorontwikkeld wordt, door de inzet van
kennispartners, maar ook in co-creatie met de deelnemende boekverkopers. Zo wordt gewaarborgd
dat het aanbod volledig blijft afgestemd op de praktijk. Verder delen de deelnemers hun
praktijkervaringen met elkaar en vervullen een ambassadeursrol naar collega’s in het boekenvak.
Modules
Het programma bestaat uit de volgende modules:
Module
1: Toekomstbeeld
en marktanalyse

Omschrijving
Invloed van huidige ontwikkelingen op het
vitale toekomstscenario van de
boekhandel. Wat is de onderscheidende
kracht van de(lokale) boekhandel?

Instrumenten
barometer, SWOT analyse
(strengths, weaknesses,
opportunities & threats) en DNA
waarden

2: De
Succesfactor: de
boekverkoper
3: Ken je klant

Hoe breng je jezelf in stelling om je
doelstellingen te realiseren en te borgen?

competentiescan en workshops
‘situationeel leiderschap’

Leer je klantgroepen kennen. Wie zijn ze,
waar wonen ze en waar ontstaan daardoor
groeimogelijkheden?

4: Verkoopkracht

Afstemmen van de klantreis op de
verwachtingen van de consument.
Verbeteren van de verkoopvaardigheden
van de boekverkoper
Verbeteren van de financiële positie door
een efficiënter inkoopbeleid. Afstemmen
van je aanbod en programmering op de
klantprofielen
Wat vraagt het verandertraject van jou als
boekverkoper?
Presentatie van het eigen actieplan

Individuele herkomstanalyse en
CRM, een handige tool om
klantgegevens vast te leggen en
te gebruiken
bezoek van een mystery shopper
aangevuld met video-coaching

5: Aanbod en
programmering

6: Persoonlijk
Leiderschap
7: en nu verder!

DNA Alignment winkel –
Klantgroepen – Aanbod en een
analyse van de kasstroom
begeleiding op maat om te
komen tot een eigen actieplan
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Vitaal Abonnement
In de huidige markt staan boekhandels voor de uitdaging voortdurend te werken aan de eigen
vitaliteit. Daarom is het belangrijk dat de boekverkopers, in aansluiting op het opleidingsprogramma,
de nieuwe inzichten en vaardigheden structureel een plaats geven in de eigen organisatie. Hiervoor
kunnen boekhandels en hun medewerkers het Vitaal Abonnement afnemen. De ervaring leert dat
boekverkopers deskundige begeleiding nodig hebben om niet alleen vitaal te worden, maar ook –
belangrijker – vitaal te blijven en te leren continu te sturen op omzet, traffic en data.
Professionele tools
Gedurende de abonnementsduur van twee jaar worden diverse tools ingezet om de vitaliteit van de
boekverkoper te waarborgen. Zo wordt er een competentiescan met coachingsgesprek uitgevoerd,
waarbij onder andere zijn drijfveren en veranderbereidheid inzichtelijk worden gemaakt. Het geeft
ook inzicht in wat de focus van de boekhandel is. En om de boekverkoper ‘scherp’ te houden,
bezoekt een ‘gouden klant’ driemaal per jaar de boekhandel als mystery shopper. Met hetzelfde doel
wordt er ook een analyse uitgevoerd van de herkomst van de klantgroepen en krijgt de boekverkoper
toegang tot een eigen CRM-systeem, om het benaderen van klanten eenvoudiger en gerichter te
maken. Het abonnement geeft tevens toegang tot CRM-scholingsbijeenkomsten.
Praktijkgericht
Voorts krijgt de geabonneerde boekhandel toegang tot een online portal, waar
(opleidings)materialen kunt worden aangevraagd en gerichte marketing- en salesacties kunnen
worden uitgevoerd. De boekverkoper leert om te gaan met het ‘managementdashboard’ en het
‘werkkapitaalmanagement’, om daarmee de cijfers van de boekhandel op orde houden. Om vitaal te
blijven kan de boekverkoper voorts deelnemen aan themaworkshops, een inspiratiesessie met een
trendwatcher, gespecialiseerd in de retail en hij krijgt de beschikking over een inspirerende retail
jaarkalender.
Hieronder een overzicht van de tools die de boekverkoper tot zijn beschikking krijgt.
Tools
Klantdata




Marketing





Omschrijving
Herkomstanalyse om inzicht te krijgen in de meest waardevolle
klantgroepen.
Online tool waarmee klantgegevens worden verzameld en verrijkt.
Gouden Klant: drie bezoeken van een mystery shopper in de
boekhandel, met terugkoppeling.
Online tool om gerichte marketing- en salesacties uit te voeren.
Vier workshops: etaleren/presenteren, cadeaus verpakken, online
marketing en sturen op cijfers.

Teamscan



Online vragenlijst voor de boekverkoper om te ontdekken wat de
focus van de boekhandel is, met terugkoppeling.

Bedrijfsvoering



Managementdashboard voor inzicht in de succesfactoren, omzet,
traffic en data vergeleken met gemiddelden in de branche.
Werkkapitaalmanagement: handvatten om grip op het
werkkapitaal te krijgen.


Inspiratie




Inspiratiesessie met een in retail gespecialiseerde trendwatcher
die vooruitblikt op 2015 en 2016.
Retail jaarkalender met inspiratie voor marketingactiviteiten
gedurende het jaar.
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Kosten en financiering
Opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst
Voor de looptijd van het plan wordt ervan uitgegaan dat de geplande 160 deelnemers worden
verdeeld over 8 groepen met elk 20 deelnemers. Een opleidingsprogramma per groep kost 80.000
euro, uitgaande van circa 20 deelnemers per groep komt dit uit op €4.000 per deelnemer. De
kostenopbouw voor het opleidingsprogramma, bestaat uit 7 moduledagen, een terugkomdag en de
kickoff, met een gemiddelde prijs van €450 per dag per deelnemer.
Aantal
Opleidingen
Totaal

160

Kosten
€ 640.000
€ 640.000

Cofinanciering
KBb
€ 320.000
€ 320.000

50 % subsidie
€ 320.000
€ 320.000

Vitaal Abonnement
De prijs per abonnement is € 3.000 ex. btw. per jaar, uitgaande van 212 deelnemers. In de tabel op
de voorgaande pagina staan de tools vermeld die zorgen voor de kostenopbouw van het
abonnement.

Vitaal
abonnement
Totaal

Aantal
112

Kosten
€ 366.000

Cofinanciering KBb
€ 183.000

50 % subsidie
€ 183.000

€ 366.000

€ 183.000

€ 183.000

De opdracht voor het uitvoeren van deze maatregel wordt verstrekt door het Kbb als hoofdaanvrager
aan Boek & Bedrijf als uitvoerder. Boek & Bedrijf als uitvoerder factureert de kosten van de
uitvoering van deze maatregel aan het Kbb.
Voor het afnemen van het Opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst en het Vitaal
Abonnement wordt door het Kbb een eigen bijdrage van 50% van de kosten gevraagd aan het bedrijf.
De andere 50% van de maatregel wordt gefinancierd door de subsidie die voor deze maatregel vanuit
het sectorplan wordt verkregen. Hiermee zijn de kosten gedekt.
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4. Instroom van jongeren
Inleiding
Boekhandels moeten niet alleen nu maatregelen nemen om hun continuïteit op korte termijn te
borgen, ze hebben ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst. De werknemers in de
boekhandel zijn gemiddeld ouder dan de algemene Nederlandse beroepsbevolking en ligt ruim
boven de 40 jaar. Dit op basis van het beeld van de sector, exacte gegevens zijn niet bekend. Behalve
de werknemers vergrijzen ook de boekhandelaren: ruim 47% is 50 jaar of ouder; het aandeel van die
leeftijdscategorie is sinds 2008 alleen maar gestegen. Boek & Bedrijf bood voor 2011 nog regelmatig
starterspakketten aan potentiële ondernemers aan die een boekhandel wilden starten of
overnemen. Sinds 2011 is er nauwelijks nog een pakket verstrekt. De instroom van jonge
ondernemers voor bedrijfsopvolging blijft achter van wat de branche nodig heeft voor een vitale
toekomst. Er zijn dan ook opvolgingsproblemen te verwachten. Om nieuwe competenties te
ontwikkelen en om de continuïteit van de boekhandels in Nederland te waarborgen is het wenselijk
dat de gemiddelde leeftijd van ondernemers en medewerkers daalt. Dat vraagt wel dat jongeren
tijdig een kans krijgen aan de slag te gaan bij een boekhandel en een opleiding kunnen volgen.
Zoals uit de arbeidsmarktanalyse blijkt, daalt het aantal boekhandels de komende jaren – naar
verwachting - naar circa 800 ondernemingen. De werkgelegenheid in de boekhandel neemt de
komende jaren eveneens verder af: werkten er in 2010 nog circa 9.500 mensen in de branche, in
2013 waren dat er nog maar 6.550, een afname van gemiddeld 1000 arbeidskrachten per jaar.
Verwacht wordt dat er in 2015 nog ongeveer 4.500 mensen in de boekhandel werken.
Aangenomen wordt dat de dalende trend in 2017 zal keren. Vanaf dat moment zal de uitstroom nog
hoofdzakelijk bepaald worden door natuurlijk verloop en ouderen die met pensioen gaan.
De vervangingsvraag zal naar verwachting van de sector vanaf 2015 circa 5% van 4500 werknemers
bedragen: plusminus 275. Het is niet reëel om deze vervangingsvraag volledig te vervullen door
indienstneming van jongeren. Niet iedere werkgever zal hiervoor openstaan of de mogelijkheden
hiertoe hebben. Vandaar dat is gekozen om voor circa 20% van de verwachte vervangingsvraag van
de instroombehoefte te vervullen door middel van de instroom van 50 jongeren.
De instroom van jonge arbeidskrachten draagt bij aan een vitale sector. Daarom is het noodzaak
tijdig te investeren in de ontwikkeling van jongeren, door ze een vakopleiding te geven en
werkervaring op te laten doen. Zodat ze klaar zijn voor een toekomst in de boekhandel.
Want op het moment dat de omzetten bij boekhandels stabiliseren, ontstaat er voor hen een
realistisch uitzicht op een langdurig dienstverband en bedrijfsopvolging.
Met het bevorderen van die jonge instroom wil de branche tevens haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen, door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden
op werk.
Doelstelling
Jongeren de kans bieden werkervaring op te doen in de boekhandel. Deze jongeren worden opgeleid
tot boekverkoper.
Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door jongeren in de leeftijd van 18 tot 20 jaar die de afgelopen zes
maanden geen reguliere baan hebben gehad en die op zoek naar en geschikt zijn voor werk in de
boekhandel. Hier is voor gekozen, omdat in deze leeftijdscategorie een grote groep jongeren de
school verlaat en op zoek gaat naar werk. Daarnaast zijn deze jongeren te typeren als screenagers,
opgegroeid in het digitale tijdperk. Deze eigenschap helpt de sector meer gebruik te maken van
internet, digitale communicatiekanalen en social media. Tevens is de keuze voor deze categorie
ingegeven door het niveau van de (jeugd)loonkosten. Van groot belang omdat de jongeren boven
formatie worden aangenomen en dus extra loonkosten met zich meebrengen in deze toch al lastige
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financiële tijden. Met andere woorden, door te kiezen voor deze doelgroep is de kans groter dat het
aantal van 50 extra banen gedurende de loop van de maatregel behaald wordt.
Beoogd resultaat
Het creëren van 50 extra banen voor jongeren.
Tijdpad
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 maart
2016.
Uitvoering
De communicatie en het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Boek &
Bedrijf. De boekhandel neemt jongeren in dienst voor de periode van 1 jaar (boven formatie) en
ontvangt 20% loonkostensubsidie. De intentie is om hen na dit jaar een vast dienstverband te geven.
De bedrijven stellen een mentor aan die de jongere op de werkvloer begeleidt en training on the job
verzorgt aan de hand van vastgestelde leerdoelen. De jongeren worden gestimuleerd tevens deel te
nemen aan opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst.
Om de doelstelling te halen is het noodzakelijk dat bedrijven worden geholpen bij het gebruikmaken
van deze maatregelen en geadviseerd worden bij het indienstneming van een jongere. Daartoe
wordt er een protocol opgesteld. Voorts kunnen ondernemers informatie en advies inwinnen,
specifiek gericht op hun situatie. Dit kan betrekking hebben op het werven van jongeren, maar ook
op begeleiding- en opleidingsvragen van de mentor of de jongeren. Daarnaast worden er
communicatie-activiteiten uitgevoerd gericht op het enthousiasmeren en stimuleren van bedrijven
om kwetsbare jongeren in dienst te nemen en gericht op jongeren om te kiezen voor het werken in
de sector. De verwachting is het vooral om persoonlijke communicatie zal gaan en veel minder het
inzetten van middelen als flyers, website, toolkits etc. Daarom wordt er bij Boek & Bedrijf voor deze
activiteiten 0,6 fte extra aangesteld, maar zijn er geen out of pocket-kosten.
Het verstrekken van ondersteuning en advies is er ook op gericht dat na afloop van het eenjarig
dienstverband een vast dienstverband wordt aangeboden. Is dit niet mogelijk dan krijgt de jongere
een van-werk-naar-werk-begeleidingstraject aangeboden.
Kosten en financiering
Voor de loonkosten van de jongeren van 18 tot 20 jaar wordt uitgegaan van een bruto maandloon
van circa €800,-, op basis van onderstaande salaristabel. Met de werkgeverslasten van circa 32%
komen de kosten op €12.672 op jaarbasis
Salaristabel per 1 januari 2014

Schaa leeftijdschalen
ltrede
n

Functieniveau/groep

1

2

3

4

5

15

445,70

447,44

447,44

16

512,55

514,58

514,58

515,65

17

586,80

589,14

589,14

590,41

607,75

18

675,95

678,66

678,66

680,09

700,08

19

779,95

783,07

783,07

784,71

807,78

6

7

849,92

879,91

8

9

20

913,65

917,31

917,31

919,23

946,26

995,61

1030,75

21

1077,05

1081,34

1081,34

1083,65

1115,50

1173,69

1215,11

22

1262,75

1267,81

1267,81

1270,48

1307,85

1376,03

1424,62

23/0

1485,60

1491,52

1491,52

1494,68

1538,64

1618,86

1676,01

1879,34

2056,28

1

1491,52

1491,52

1491,52

1526,54

1572,58

1655,96

1712,50

1929,43

2116,26

2

1491.52

1491,52

1499,60

1558,42

1606,51

1693,05

1748,98

1979,52

2176,25
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3

1513,21

1528,73

1590,29

1640,44

1730,14

1785,47

2029,61

2236,24

4

1541,93

1559,87

1622,17

1674,37

1767,24

1821,95

2079,70

2296,21

5

1590,99

1654,02

1708,33

1804,31

1858,45

2129,79

2356,20

6

1622,17

1685,93

1742,16

1841,41

1894,94

2179,89

2416,19

1717,78

1776,20

1878,52

1931,44

2229,98

2476,17

1810,09

1915,61

1967,92

2280,07

2536,16

9

2004,41

2330,17

2596,15

10

2040,89

2380,25

2656,12

11

2430,34

2716,11

12

2480,49

2776,14

7
8

In groep 1 tot en met de 23-jarige leeftijd geldt altijd het wettelijk minimum (jeugd)loon. De tabel
geeft maandlonen weer op basis van een fulltime dienstverband van gemiddeld 38 uren.
Deelname aan het opleidingsprogramma Boekverkoper van de Toekomst bedraagt € 4.000 per
persoon.
Aantal
Project
coördinatie
Jaarloon
jongeren
Opleiding
Totaal

Kosten
€ 25.000

50

€ 633.600

50

200.000
€ 858.600

Cofinanciering
KBb
€ 12.500

€ 100.000
€ 112.500

Cofinanciering
boekhandel

Subsidie
50%
€ 12.500

Loon 20%

€ 506.880

€ 126.720

€ 506.880

€ 100.000
€ 112.500 € 126.720
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Bijlage I Samenwerkingsovereenkomst en machtiging

Samenwerkingsovereenkomst
en
Machtiging Hoofdaanvrager
Sectorplan Boekhandel
Door deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen verklaren partijen, vertegenwoordigd door
de respectievelijke besturen van de Koninklijke Boekverkopersbond te Bilthoven (verder KBb) en CNV
Dienstenbond te Hoofddorp (verder: CNV), dat:
1. zij gezamenlijk werken aan de realisatie van de in het Sectorplan Boekhandel opgenomen
doelstellingen;
2. zij KBb aanwijzen als hoofdaanvrager in het kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen;
3. zij KBb machtigen om het door partijen gevormde samenwerkingsverband in en buiten rechte te
vertegenwoordigen in het kader van het Sectorplan Boekhandel.
Onderstaande organisaties tekenen hiervoor:
Koninklijke Boekverkopersbond, gevestigd te Bilthoven, Prins Hendriklaan 72,

…………………………………
(M. van Everdingen, bevoegd Directeur)

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp, Polarisavenue 175,

…………………………………
(Dirk Swagerman, voorzitter)

……………………………………….
(Gerard van Linden, arbeidsvoorwaardencoördinator)
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Bijlage II Toelichting onderdelen van-werk-naar-werk-traject
Servicedesk
Vragen? Even behoefte aan persoonlijk contact? De servicedesk-medewerkers van C3 Werkt! staan
voor de deelnemers klaar. Ze beantwoorden alle vragen over onze online diensten en
begeleidingstrajecten.
Employability Check
Wat kan ik, waar ben ik goed in, waar ligt mijn passie en welke beroepen passen bij mij? De
deelnemers brengen het in kaart met de uitgebreide online Employability Check. Het rapport met de
uitkomsten, passende beroepen én bijbehorende vacatures bespreken ze met hun
mobiliteitsadviseur. Zo creëren C3 Werkt! richting en focus in de zoektocht naar een nieuwe baan.
Online Platform
De deelnemers kunnen 24/7 terecht in het online loopbaancentrum van C3 Werkt! Hier vinden ze
competentie- en loopbaantests, sollicitatietips en een uitgebreide vacaturebank. Ook kunnen ze er
een E-Portfolio aanmaken, een persoonlijk online dossier dat als basis dient voor het intakegesprek.
Workshop: Eerste hulp bij solliciteren
Solliciteren is een kunst. De deelnemers leren alle geheimen ervan tijdens de sollicitatieworkshop.
Die bevat niet alleen tips en trucs over brieven schrijven en het voeren van een sollicitatiegesprek. Ze
gaan ook zelf aan de slag. De actie en interactie tijdens deze workshop confronteert, motiveert en
maakt bewust. Na afloop ontvangen de deelnemers een map met informatie over solliciteren.
Workshop: Financieel inzicht
Je baan verliezen zorgt voor onzekerheid. Wat zijn de gevolgen op korte, middellange en lange
termijn? Deze workshop schetst een financieel toekomstperspectief aan de hand van drie cases. Na
deze workshop:
 weet de deelnemer wat er gebeurt met zijn inkomen als hij geen nieuwe baan vindt;
 begrijpt de deelnemer welke consequenties het heeft om te kiezen voor een baan met een
lager salaris;
 weet de deelnemer wat de gevolgen voor zijn pensioensopbouw zijn bij een overstap naar
een andere branche;
 kent de deelnemer de voorwaarden om aanspraak te maken op de rechten uit de CAO.
Workshop: Eigen bedrijf, iets voor mij?
Soms is het verliezen van je baan de opmaat voor iets moois: een eigen bedrijf. Maar daar komt wel
veel bij kijken. Zeker als je jaren in loondienst hebt gewerkt. Deze workshop maakt werknemers
bewust van de kansen en risico’s van het ondernemerschap. Na deze workshop:
 kan de deelnemer een voorzichtige beoordeling maken of ondernemerschap bij hem past;
 heeft de deelnemer inzicht in zijn eigen motivatie voor het ondernemerschap;
 is de deelnemer zich bewust van de complexiteit van het ondernemerschap;
 kan de deelnemer een eerste globale, financiële vertaling maken van zijn of haar
bedrijfsidee.
Workshop: LinkedIn werkt!
De meeste vacatures worden tegenwoordig ingevuld via het zogenoemde grijze circuit. Solliciteren
draait meer dan ooit om netwerken. In deze workshop leren de deelnemers hoe ze via LinkedIn een
online netwerk opbouwen en zo hun baankansen vergroten. Na deze workshop:
 weet de deelnemer hoe hij een overtuigend en vindbaar LinkedIn-profiel maakt;
 weet de deelnemer hoe hij effectief zijn online netwerk kan uitbreiden;
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kan de deelnemer communiceren via LinkedIn op een manier die van toegevoegde waarde is
bij zijn zoektocht naar werk.

Loopbaanbegeleiding
De deelnemer krijgt begeleiding van een gecertificeerde mobiliteitsadviseur. Dat is altijd dezelfde
adviseur en afspraken vinden plaats in de regio waar de betreffende medewerker woont. De meeste
gesprekken zijn face-to-face, maar soms vindt e-coaching plaats. De mobiliteitsadviseur helpt de
medewerker om in actie te komen, maakt hem of haar bewust van kansrijke beroepen en vacatures
en geeft ontwikkelingsopdrachten mee waardoor de kans op het vinden van een baan toeneemt.
Netwerkbijeenkomsten
Netwerkbijeenkomsten bieden de deelnemers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met
andere werkzoekenden. Bovendien kunnen ze hun presentatie-, netwerk- en sollicitatievaardigheden
oefenen in een veilige omgeving. De bijeenkomsten vinden plaats in de regio waar de betreffende
deelnemer woont en staan onder leiding van een mobiliteitsadviseur.
E-Portfolio
Het E-Portfolio is een persoonlijk online dossier waarmee de gebruikers zichzelf kunnen profileren en
presenteren. Het bevat onder meer werkervaring, opleidingsachtergrond, talenten, competenties,
diploma’s, certificaten, bewijsstukken, projecten, voorkeuren en aanbevelingen. Het maken en
bijhouden van het dossier stimuleert hen om zelf actief werk te maken van hun
loopbaanontwikkeling. Na het traject blijft het E-portfolio dan ook beschikbaar voor de
medewerkers.
Vacaturebank
C3 Werkt! beschikt over een uitgebreide vacaturebank. Daarin staan alle vacatures van Nederland.
De vacaturebank is ontdubbeld en vacatures zijn voorzien van competenties. Gebruikers hebben
24/7 toegang tot de vacaturebank. Onze mobiliteitsadviseurs gebruiken de vacaturebank bovendien
in het begeleidingstraject.
Vacaturemailer
Zodra een deelnemer weet in welke richting hij een nieuwe baan zoekt, krijgt hij automatisch elke
dag actuele en passende vacatures in zijn mailbox. De mobiliteitsadviseur helpt daarnaast om op
zoek te gaan naar geschikte vacatures die via het netwerk beschikbaar zijn.
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Bijlage III Toelichting Loopbaanscan
Wil jij het maximale halen uit je baan? Meebewegen met de veranderingen in je omgeving en je
werk? Met de loopbaanscan van C3 Werkt! kan een medewerker de balans opmaken. Dit korte
traject start met een zelfonderzoek waarna hij in gesprek gaat met een mobiliteitsadviseur om zijn
loopbaanmogelijkheden te verkennen. Hij krijgt hierdoor meer inzicht in wie hij is, wat hij kan en wil,
waardoor hij de regie houdt over zijn eigen loopbaan!
Voor wie?
Tijden veranderen, professies veranderen. Door actief te werken aan zijn inzetbaarheid overkómen
de veranderingen de medewerker niet, maar kan hij de veranderingen juist benutten als kansen! Wil
je ook in de toekomst fluitend naar je werk? Scan dan je loopbaan op mogelijkheden. De
mobiliteitsadviseur helpt je met het leggen van verbanden en het formuleren van de volgende
loopbaanstappen.
Hoe ziet de loopbaanscan eruit?
1. Telefonische intake en kennismaking met een mobiliteitsadviseur in de regio
2. EmployabilityCheck (online zelfonderzoek) incl. uitgebreide rapportage
3. Loopbaan APK (online zelfonderzoek) incl. rapportage
4. Toegang tot het online platform en het e-portfolio van C3 Werkt!
5. Persoonlijke nabespreking met je mobiliteitsadviseur
Tijdens de telefonische kennismaking met je mobiliteitsadviseur geef je aan wat je tijdens het traject
wil bereiken of oplossen. Vervolgens ga je aan de slag met de EmployabilityCheck en de Loopbaan
APK. Dit kan vanuit huis. De EmployabilityCheck bestaat uit vier online vragenlijsten en geeft inzicht
in je vaardigheden, interesses, voorkeuren en de beroepen die daarbij passen. Van al deze nieuwe
inzichten ontvang je een rapportage. Met de Loopbaan APK test je jouw werk op thema’s als
zekerheid, arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, werkvariatie, samenwerken, invloed
en werk-privé balans. De uitkomsten van deze zelfonderzoeken bespreek je met je
mobiliteitsadviseur en zet je op een rij welke concrete loopbaanstappen jij wilt en kunt nemen.
Waarom een loopbaanscan bij C3 werkt!
 Je kunt direct van start, er zijn geen wachttijden.
 Jouw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van je traject. Heb je behoefte aan scholing of
meer begeleiding? Ook dan kun je bij ons terecht.
 De loopbaanscan is een kort en krachtig traject
 Onze mobiliteitsadviseurs houden zich aan de gedragscode van NOLOC en door ons landelijk
dekkend netwerk is er altijd een mobiliteitsadviseur beschikbaar in jouw regio.
 Tijdens het traject, maar ook daarna, kun je terecht op het online platform van C3 werkt! Je
vindt hier je e-portfolio, diverse tests, loopbaantools en een uitgebreide vacaturebank.
 C3 werkt! heeft bewezen ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding en is in 2 jaar
uitgegroeid tot het jongste, grootste en meest succesvolle mobiliteitscentrum van
Nederland.
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Praktisch
Prijs:
Duur:

Groepsgrootte:
Plaats:
Resultaat:

€ 550,- excl. btw
Telefonische intake, Het vullen van het e-portfolio (1 uur). Het invullen van
de EmployabilityCheck en Loopbaan APK (ongeveer 2,5 uur) en een
persoonlijke nabespreking (ongeveer 2 uur) verspreid over twee weken. Je
tijdsinvestering is ongeveer 5,5 uur.
Het betreft een individueel traject.
De locatie vindt plaats in overleg. Zo kan de nabespreking plaatsvinden bij
jou in het bedrijf of op een locatie bij jou in de regio.
Aan het einde van het traject weet je welke loopbaanstappen je kunt nemen.
Je hebt een uitgebreide rapportage n.a.v. de EmployabilityCheck en de
Loopbaan APK. Ook beschik je over een e-portfolio. Informatie over het
traject is vertrouwelijk en wordt niet verstrekt aan de werkgever of derden.
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