
 

  Bibliotheek Het Groene Hart zoekt per direct: 

Manager Programmering  
voor 24 uur per week 

Ben jij een enthousiaste leidinggevende professional met visie die graag op MT-niveau 
bijdraagt aan een vaardige samenleving waarbij iedereen gelijke kansen heeft?  

Lees dan snel verder. 

 

Jouw rol als Manager Programmering 

Als Manager Programmering geef je leiding aan het Team Basisvaardigheden en het Team 

Educatie. Je hebt een duidelijke visie op samenwerking met onder andere onderwijs- en 

kinderopvanginstellingen en andere partners in de regio.  

Jouw rol als MT-lid: 

Als Manager Programmering maak je deel uit van het managementteam van Bibliotheek Het 
Groene Hart. Samen met de andere MT-leden ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
en uitvoeren van het beleid en de (financiële) doelstellingen van de organisatie. Je hebt een 
visie op de rol van de bibliotheek in de lokale samenleving. 

Dit ga je doen: 

• Je geeft leiding aan het Team Educatie dat bestaat uit onderwijsspecialisten en lees- en 

mediaconsulenten en het Team Basisvaardigheden dat bestaat uit een Consulent Digitale 

Vaardigheden, een Programma Coördinator Basisvaardigheden en een Consulent Taal en 

Rekenen. 

• Je concretiseert het beleid, de jaarwerkplannen en de begroting voor beide onderdelen 

en bewaakt de voortgang hiervan. 

• Je borgt de huidige dienstverlening van beide teams en bewaakt de kwaliteit. 

• Je verkent en initieert nieuwe producten en diensten. Je bent daarbij gesprekspartner 

voor scholen, directies en andere partners. 

• Inhoudelijk laat je je adviseren door het team van professionals dat onder jou valt. 

Dit breng je mee: 

• Jij weet hoe je inspirerend leiding kunt geven en hoe je verschillende leiderschapsstijlen 

toepast om maximaal draagvlak te creëren; 

• Je kan meedenken in details en vervolgens schakelen naar een helicopterview; 

• Jij zet een heldere koers uit waarbij de beschikbare (financiële) middelen effectief en 

efficiënt worden ingezet; 

• Jij bent een netwerker die mensen kan verbinden en in beweging krijgt; 



 

• Jij kan projectmatig werken en stimuleert eigenaarschap, motivatie en eigen initiatief bij 

teamleden; 

• Je hebt een hbo opleiding- of werkervaringsniveau; 

• Je hebt relevante werkervaring van minimaal 5 jaar waarbinnen je aantoonbare 

leidinggevende rollen hebt vervuld; 

• Je bent in bezit van rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer (onze regio is niet goed 

bereikbaar met openbaar vervoer). 

Dit bieden wij: 

• Werken bij een kleine en dynamische organisatie;  

• Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit; 

• Een informele werksfeer binnen een enthousiast en betrokken team; 

• Marktconform salaris op basis van schaal 10 van de CAO Openbare Bibliotheken 2022 
(minimaal 3.665 en maximaal 4.736 euro op basis van fulltime dienstverband (36 uur)); 

• Jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging; 

• Je werkt op verschillende plekken, net waar het op dat moment nodig is. Je 

basiswerkplek is in Woerden. 

Dit zijn wij: 

De Bibliotheek Het Groene Hart is een ambitieuze bibliotheekorganisatie met vestigingen in 

de gemeente Woerden, Montfoort en Oudewater, die midden in de samenleving staat. De 
Bibliotheek is de laatste jaren hard gegroeid en veranderd van een ‘plek met boeken’ naar 
een maatschappelijk educatieve instelling voor iedereen.  

Wij zijn een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en ontmoetingsplek voor 
iedereen. We ondersteunen bij en bieden activiteiten voor ‘een leven lang ontwikkelen’: 

basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid.  

We zijn een essentiële partner bij het stimuleren van leesplezier, het bestrijden van 
laaggeletterdheid en het opdoen van digitale vaardigheden. De Bibliotheek is een 
informatiepunt voor vragen over de (digitale) overheid. En we bieden een fysieke én online 
collectie voor jeugd en volwassenen.  

Informatie en sollicitatie: 

Met inhoudelijke vragen kun je per e-mail contact opnemen met Mirjam van den Bremen: 
mirjam.vandenbremen@bibliotheekhgh.nl. Je sollicitatie kun je tot 6 februari 2023 sturen 
naar info@bibliotheekhgh.nl. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 7 in de 
Bibliotheek Woerden.  
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