
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. 

In verband met zwangerschapsverlof van één van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een:

programmaontwikkelaar educatie
voor 24 uur per week

Als programmaontwikkelaar ben je een echte netwerker. Door actief netwerken en professioneel relatiebeheer realiseer je 
meer samenwerking in het werkgebied, uitbreiding van de klantenkring en een hoge binding met klantgroepen.

Je werkt nauw samen met de productontwikkelaars en de projectteams. Nieuwe producten en diensten komen veelal 
in samenwerking met andere instellingen en op projectmatige wijze tot stand. Als programmaontwikkelaar initieer je 
nieuwe projecten en coördineer en bewaak je de samenhang tussen de projecten in je programmalijn.

wat ga je doen?
• Je haalt proactief de behoefte op bij klanten, 

organisaties en samenwerkingspartners.
• Je vertaalt de opgehaalde behoefte en ontwikkelingen 

naar een visie en vervolgens naar een samenhangend 
programma van (nieuwe) diensten en producten voor 
(potentiele) klanten.

• Je maakt beleidsvoorstellen op basis van actuele 
ontwikkelingen in het werkgebied en in de branche.

•  Je schrijft heldere opdrachten voor de 
productontwikkelaars en de projectteams.

• Je neemt deel aan onderhandelingssituaties met 
partners en met gemeenten.

wat breng je mee?
• Een afgeronde HBO-opleiding; 
• Uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden;
• Ervaring in effectief netwerken;
• Herkennen van bewuste en onbewuste behoeften;
• Affi niteit met de veranderende rol van de bibliotheek 

in de samenleving;
• Uitstekende kwaliteiten om de bibliotheek te 

positioneren als eigentijdse samenwerkingspartner;
• Kennis van wat er speelt in Leidschendam-Voorburg en 

Rijswijk;

wij bieden
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Openbare Bibliotheken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, 
schaal 9 min. € 3.228 en max. € 4.158 per maand bij een werkweek van 36 uur. De functie is tijdelijk in verband met 
zwangerschapsverlof en loopt van 1 april tot uiterlijk 1 augustus 2021.

heb je belangstelling of wil je meer weten?
Herken jij je in de eigenschappen analist, regisseur, netwerker en ondernemer? En werk je graag in teamverband? 
Solliciteer vóór 8 februari 2021, door je cv en motivatie te mailen naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v. 
Programmaontwikkelaar Educatie.

Wil je meer informatie over de bibliotheek, kijk dan op www.bibliotheekaandevliet.nl.

Heb je vragen over de vacature? 
Neem contact op met Gerard Hendriks, directeur/bestuurder, 070-2400250. aan de Vliet

VACATURE


