
 

 
 

Ben jij die  bevlogen, ondernemende en innovatieve manager die, 

samen met een betrokken en gemotiveerd team, Westlanders wil 

stimuleren en faciliteren in hun talentontwikkeling? 

Wellicht is onderstaande functie dan iets voor jou! 
 

Bibliotheek Westland zoekt een: 

 

Programmamanager 

tevens MT-lid voor 32 uur 

 
Wie zijn wij? 
Voor Bibliotheek Westland is een innovatieve organisatie, die een inspirerende leeromgeving 
en dynamische ontmoetingsplek in iedere kern van het Westland biedt. De bibliotheek 
ondersteunt jong en oud in de ontwikkeling van talenten en basisvaardigheden, stimuleert tot 
een leven lang leren en biedt een platform aan mensen en organisaties om kennis te delen.   

 
Wij zoeken een inspirerend MT lid die het als een uitdaging ziet om samen met een zeer 
betrokken en professioneel team het verschil te maken op sociaal/cultureel vlak in het 
Westland. Heb je uitstekende, bewezen resultaten behaald, samen met een professioneel en 
betrokken team van mensen, in innovatieve en vernieuwende klantgerichte projecten en zie 
je het als een uitdaging om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke groei, dan ben jij 
misschien de persoon die we nodig hebben. Leidinggevende capaciteiten ontbreken niet en 
je kunt anderen goed motiveren, stimuleren en ondersteunen in het behalen van resultaten. 
We gaan ervan uit dat het uitdragen van de visie en missie, het strategisch plan voor jou 
geen onbekend terrein is. Samenwerken zowel in- alsook extern is voor jou een 
vanzelfsprekendheid en  netwerken op strategisch niveau kun je als geen ander. 
 
Wat ga je doen? 
Je bewaakt en stimuleert de samenhang tussen en binnen de programma’s en stelt waar 
nodig prioriteiten. Je zorgt er, op proactieve wijze, voor dat processen en instrumenten bij het 
projectmatig werken eenduidig worden toegepast. Je inspireert en coacht 
projectcoördinatoren hierbij. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verdeling en 
bewaken van programma-/projectbudgetten, stimuleert gerichte acties voor het behalen van  
resultaten, draagt zorg voor overzichtelijke en aansprekende management informatie 
betreffende de programma’s en projecten en begeleidt de verankering van de behaalde 
resultaten in de organisatie volgens de PDCA methodiek. 
 
Wat verwachten we van jou? 

 Je hebt een relevante HBO-opleiding 

 Je hebt kennis van programma- en projectmanagement 

 Je kunt goed netwerken en onderhoudt contacten met sociale en culturele relaties 

 Je bent ijzersterk in samenwerken 

 Je bent op de hoogte van landelijke, regionale en lokale (beleids)ontwikkelingen  

 Je kunt goed coachen en delegeren 

 Bedrijfsmatig handelen en cijfermatig inzicht zijn beide op je lijf geschreven. 



 

 
 
 
Wij bieden je 
Een marktconform salaris schaal 9 CAO Openbare Bibliotheken (inschaling afhankelijk van 
opleiding en ervaring min. € 3.073,-- max. € 3.958,--bij 36 uur per week). 
Een aanstelling voor 32 uur per week. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Wil je meer weten? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Renske van Kooij, 

rvankooij@bibliotheekwestland.nl, tel: 0174-226404 

Wil je solliciteren? 
Reageer voor 30 juni 2019 via cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl o.v.v. Vacature 
programmamanager. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. 


