SCHATRIJK DOOR

ANDRO

SENIOR MEDEWERKER FORMULEBIBLIOTHEEK
Andro Krishnadath werkt op de vestiging van Stadkamer in de Aa-landen. Een baan
waar hij als klein jongetje al van droomde.
Wat is je functie bij Stadkamer en welke werkzaamheden horen daarbij?
Ik ben medewerker formulebibliotheek senior. Mijn taken zijn heel divers. Ik hou me bijvoorbeeld bezig met de boeken die we aanschaffen voor onze vestiging, bepaal het boek van
de maand en stel dan iedere drie maanden de Top 10 samen. Daarvoor kijk ik naar nieuwe
titels die zijn verschenen en welke boeken daarvan zouden aanslaan bij onze bezoekers.
Ik beman de schoolbibliotheek voor het Meander College van onze vestiging en ontvang
basisschoolklassen die boeken lenen en/of een activiteit doen. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor bezoekers, beman het infopunt digitale overheid, geef Digisterker cursussen en
Klik en Tiklessen aan mensen die met de computer willen leren omgaan en help mensen
met het lenen van E-books.
Waarom heb je gekozen voor Stadkamer en hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik ben opgegroeid in de Aa-landen en kwam al van kleins af aan in de bibliotheek. Het
was toen al mijn droom om hier te werken. De sfeer en de boeken trokken me enorm aan.
Mijn ouders waren heel streng. Ik mocht niet zomaar ergens naartoe en we hadden geen
speelgoed thuis. Lezen was een van de weinige dingen die ik kon doen. Ik vond het heerlijk
om me te verliezen in de verhalen. In 1989 kon ik hier via het jeugdwerkgarantieplan aan
het werk. Ik hielp de boekverwerkingsafdeling met het inwerken van de boeken. Toen ik een
vacature zag voor administratief medewerker aan de balie, heb ik gesolliciteerd en werd ik
aangenomen.
Wat zijn je kwaliteiten en talenten en hoe komen deze in jouw werkzaamheden naar
voren?
Mijn doorzettingsvermogen en leergierigheid hebben me gebracht waar ik nu sta. Ik heb
verschillende cursussen en opleidingen gevolgd om dit werk te kunnen doen, zoals de opleiding tot bibliothecaris en jeugdspecialist. Met mijn enthousiasme probeer ik de liefde voor
het lezen op anderen over te brengen. En ik heb veel geduld, dat komt goed van pas wanneer je anderen wilt helpen. Ik adviseer ouders over geschikte boeken voor hun kinderen en
neem graag de tijd voor mensen die aan de hand van een zinnetje uit een boek of een regel
uit de krant op zoek zijn naar een bepaald boek. Dat is soms echt een uitdaging en geeft me
een goed gevoel als iemand blij de deur uitgaat.

Wat waren je verwachtingen toen je bij Stadkamer ging werken en zijn deze uitgekomen?
Mijn verwachting was dat het heel leuk zou zijn om in de bibliotheek te werken. Dat is zeker
uitgekomen.
Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
De afwisseling in mijn werkzaamheden maken het werk heel leuk. De liefde van de mensen,
het tussen de boeken kunnen zijn en de ontwikkelmogelijkheden bij Stadkamer maken het
heel waardevol. Ik ben begonnen als administratief medewerker en heb door scholing kunnen groeien in mijn functie. Het geeft me een goed gevoel als ik bezoekers van Stadkamer
kan helpen en zij tevreden de deur uitgaan.
Waarom zou je het anderen aanraden om bij Stadkamer te gaan werken?
Alleen al vanwege de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden zou ik het anderen aanraden.
En wat ook een pluspunt is: we werken veel samen met
andere partijen. We zijn allang geen bibliotheek meer
waarbij het alleen om boeken draait. Het is zoveel
meer geworden, we doen steeds meer voor
mens en maatschappij.

