
De Bibliotheek aan de Vliet verzorgt het bibliotheekwerk in Leidschendam, Stompwijk, Voorburg en 
Rijswijk. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van een klassieke bibliotheek naar een sociaal 
maatschappelijke bibliotheek. Een bibliotheek die zich bezighoudt met de ontwikkeling van mensen zodat 
zij mee kunnen blijven doen aan de samenleving. 

Wij zoeken per 1 september een ervaren: 

manager speciale doelgroepen
 voor 36 uur per week

Als manager ben je een ondernemer die ervoor zorgt dat de bibliotheek zich continue kan blijven 
ontwikkelen. Je bent een netwerker op strategisch-tactisch niveau en je haalt proactief de behoefte op bij 
de opdrachtgevers en (mogelijke) samenwerkingspartners. Je werkt nauw samen met de andere manager 
en de directeur. Je geeft leiding aan het team programmering speciale doelgroepen. Het team bestaat 
uit ongeveer 10 medewerkers en is gericht op scholen en andere educatieve instellingen, maar ook op 
specifi eke doelgroepen als ouderen of laaggeletterden. 

wat ga je doen?
• Je ontwikkelt samen met het MT het beleid en 

de doelstellingen van de organisatie. 
• Samen met het MT ben je verantwoordelijk 

voor een aantal beleidsterreinen voor de hele 
organisatie. Denk aan HR-beleid, kwaliteitszorg 
en certifi cering. 

• Je concretiseert het beleid met het team in een 
jaarwerkplan en monitort de voortgang. 

• Je stimuleert taakvolwassenheid, zelforganisatie 
in het team en eigenaarschap bij medewerkers. 

• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de dienstverlening aan speciale doelgroepen.

• Je schept de randvoorwaarden waarbij de 
activiteiten plaatsvinden. 

wat verwachten we van jou?
• Je hebt een afgeronde relevante HBO-opleiding.
• Je hebt affi  niteit met de veranderende rol van 

de bibliotheek in de samenleving.
• Je bent in staat je leiderschapsstijl aan te 

passen aan de situatie waarin de organisatie en 
de teams zich bevinden. 

• Je bent goed op de hoogte van wat er speelt in 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

• Je hebt kennis van eigentijds werkgeverschap, 
(verander)management en (strategische)
marketing.

• Belangrijke eigenschappen die op jou van 
toepassing zijn: analyseren, coachen, 
netwerken, ondernemen en regisseren. 

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis 
en ervaring schaal 11, € 4.076,- tot € 5.313,- per maand bij een werkweek van 36 uur.  Wij bieden in 
eerste instantie een contract voor één jaar. Daarna behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. 

Wil je meer weten over de vacature?
Neem contact op met Gerard Hendriks, manager speciale doelgroepen of Ineke Zonneveld, manager 
programmering inwoners. Bel 070-2400250.

Solliciteren?
Word je enthousiast van deze vacature en beschik je over leidinggevende capaciteiten en een fl inke 
dosis ondernemerschap? Solliciteer dan vóór 10 augustus 2020 door je CV en motivatie te mailen naar 
secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v. vacature manager. 

Een assessment en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. De eerste gesprekken vinden plaats in de week 
van 17 augustus 2020. 

aan de Vliet
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