
  

 

 

Kent de digitale wereld voor jou geen geheimen? Wil je mensen helpen bij het verbeteren 

van hun taal- en digitale vaardigheden? En vind je het leuk om leiding te geven aan een 

enthousiaste groep vrijwilligers? Dan zoeken wij jou!  

 

De Bibliotheek Westland is per direct op zoek naar een  

 

Coördinator Digitaal meedoen 

24 uur per week 

  

Als Coördinator Digitaal meedoen zorg je voor een goede afstemming tussen vrijwilligers, 

laag (digi-)taalvaardigen en ons digitale aanbod. Je werft en begeleidt vrijwilligers in. Je 

verbindt mensen en kennis en bent een kei in het onderhouden van relaties. Je vindt het 

belangrijk dat mensen toegang hebben tot digitale middelen en deze ook kunnen bedienen 

en begrijpen. Daar draag jij graag jouw steentje aan bij.  

 

Jouw profiel  

• Relevante opleiding en/of werkervaring op hbo-niveau 

• Je bent een ondernemende netwerker die in kansen en oplossingen denkt, verbinding 

legt met de (lokale) gemeenschap en proactief informatie deelt met collega’s, vrijwilligers, 

klanten en partners. 

• Je hebt een goed beeld van de volwassen inwoners van het Westland en hun behoefte 

met betrekking tot digitale kennis en vaardigheden 

• Je bent creatief, inventief en vernieuwend in het programmeren rondom digitaal 

burgerschap en de vertaling naar collectie, cursussen, lezingen, workshops, spreekuren 

en trainingen, die je ook zelf kunt leiden. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een enthousiaste, 

gastvrije en representatieve uitstraling. Ervaring op het gebied van klantcontact is een 

pre 

• Je neemt graag zelf initiatief en houdt ervan om je handen uit de mouwen te steken 

• Je staat open voor het opdoen van nieuwe kennis en bent nieuwsgierig naar de digitale 

wereld van morgen 

 

Wij bieden jou  

 Een afwisselende functie in een zich continu verbeterende, lerende organisatie 

waarin een leven lang ontwikkelen centraal staat, zowel voor onze bezoekers als 

onze medewerkers. 

 Zinvol werk waarin je een bijdrage levert aan de Westlandse samenleving. 

 Fijne collega’s waar je veel van kunt opsteken en die ook graag van jou leren 

 Goede arbeidsvoorwaarden, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.  

 Een salaris op basis van schaal 7 van de CAO Openbare Bibliotheken  

 Werktijden die in overleg worden vastgesteld. 

 Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie tot een duurzame 

samenwerking. 

 

https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2022/07/20220727-Cao-OB-1.7.2020-31.12.2022-tussentijds-aangepaste-versie-.pdf


  

Enthousiast? 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Reageer dan en stuur je motivatiebrief + cv o.v.v. 

“Vacature Coördinator Digitaal meedoen” naar cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl. 

 

Wil je meer weten? 
Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kan je contact opnemen met Yvonne 
Polman, ypolman@bibliotheekwestland.nl 
 

Bibliotheek Westland 

Goed kunnen lezen en schrijven en digitaal vaardig zijn, zijn onmisbaar voor iedereen die 

zich staande wil houden in de huidige maatschappij. Bibliotheek Westland helpt je deze 

basisvaardigheden te (blijven) ontwikkelen. Dat doen we, samen met maatschappelijke 

partners, professioneel, efficiënt en resultaatgericht. 

Werken bij Bibliotheek Westland betekent werken in een inspirerende en dynamische 

werkomgeving. Wij hebben vijf mooie centrale vestigingen in Wateringen, Naaldwijk, s 

Gravenzande, Monster en de Lier. Ook hebben we een aantal kleinere vestigingen in 

Poeldijk, Honselersdijk, Maasdijk en Kwintsheul. Op 36 Kinderdagverblijven bieden we het 

landelijke Boekstartprogramma aan. Op 20 basis- en 2 middelbare scholen is er eveneens 

een Bibliotheek op school.  

 

mailto:cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl

