
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

Bibliotheek Westland is op zoek naar een Programmamanager (28 uur) 

Tevens plaatsvervangend directeur 

___________________________________________________________________________ 

Bibliotheek Westland is een plek waar iedereen welkom is. Je kunt er lezen, studeren, leren, 

ontmoeten, maken of digitale hulp krijgen. De Bibliotheek is al lang niet meer alleen een traditionele 

uitleenorganisatie, maar een maatschappelijk educatieve organisatie die samen met haar partners 

bijdraagt aan de belangrijke maatschappelijke opgaven waar het Westland voor staat.  

 

Deze maatschappelijke opgaven geven wij vorm in een aantal Basisvaardigheden: 

• Basisvaardigheden volwassenen 

• Basisvaardigheden jeugd 

• Leven lang leren 

• Kennis maken, kennis delen 

• Liefde voor lezen 

 

Als programmamanager maak je de verbinding tussen (latente) behoeften binnen de Westlandse 

samenleving en onze dienstverlening. Samen met de projectcoördinatoren en partners ontwikkel je 

een aansprekende visie op wat een bibliotheek is en doet en vertaal je deze visie naar inspirerende 

programma’s en projecten. Daarnaast bevorder je de inhoudelijke en procesmatige samenhang 

tussen de programmalijnen,  zodat we onze kennis en middelen optimaal inzetten.  

 

Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende, netwerkorganisatie waar je een zinvolle bijdrage kunt 

leveren aan de Westlandse samenleving? Kom dan ons team versterken! 

 

Wat ga je doen? 

• Samen met de projectcoördinatoren ontwikkel je een heldere en aansprekende visie op 

leren, taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Dit uit zich in aansprekende 

programma’s die aansluiten op de behoeften van onze inwoners. 

• Je geeft leiding aan de projectcoördinatoren en stimuleert hun ontwikkeling. 

• Je motiveert en ondersteunt de coördinatoren om de doelen binnen de programmalijnen te 

behalen en binnen budget te realiseren.  

• Je bent MT-lid en samen met je collega MT-leden ontwikkel je het strategisch beleid van de 

organisatie. 

• Je bent verantwoordelijk voor het, i.s.m. de medewerker finance, planning & control, 

beschikbaar stellen van managementinformatie die programmacoördinatoren en het MT 

ondersteunt in het optimaal bereiken van hun doelen. 

• Met onze samenwerkingspartners zet je (latente) behoeften uit de Westlandse maatschappij 

om in goedlopende dienstverlening van de bibliotheek.  

• Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder ben je plaatsvervangend directeur. 



 
 
 
 
 
 

 

Wat neem je mee? 

• Je werkt en denkt op HBO+-niveau 

• Je bent een stevige gesprekspartner voor stakeholders, waarbij je verbinding tussen diverse 

belangengroepen kunt creëren en de bibliotheek op strategisch niveau vertegenwoordigt. 

• Je hebt actuele kennis van bedrijfsvoering en verandermanagement en weet deze toe te 

passen in je rol als MT-lid. 

• Je hebt leidinggevende kwaliteiten, je kent jezelf en weet vanuit verbinding medewerkers in 

beweging te brengen. 

• Je hebt ervaring in programma- en projectmanagement. 

• Je hebt een sterke affiniteit met leren, taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid 

en je hebt hier een duidelijke visie op. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt de beschikking over een auto. 

Wat wij bieden: 

• 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. 

• Leuke en positief ingestelde collega’s. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.  

• Een salaris op basis van schaal 11 (maximaal € 5.527,- bruto per maand op basis van een 36-

urige werkweek) met doorgroeimogelijkheden naar schaal 12  

• Werktijden die in overleg worden vastgesteld 

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

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de cao openbare bibliotheken.   

Enthousiast? 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Reageer dan voor 10 juni as. en stuur je motivatiebrief + cv 

naar onze managementassistent Carla van der Zalm via cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl 

 

Nog vragen? 

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met directeur-

bestuurder Renske van Kooij via rvankooij@bibliotheekwestland.nl  

 

De eerste gesprekken vinden plaats op 15 en 20 juni as. 

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure 

Kijk ook eens naar onze andere vacatures op www.bibliotheekwestland.nl/over-ons/vacatures 

___________________________________________________________________________ 
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