
 

 
 

Manager Openbare Bibliotheek Meerssen (24 uur p/w) 
 
 
BIEB-VOOR-ELKAAR 
 

Aanleiding 

 
Vanwege het vertrek van de huidige manager per 1 november 2021, is het bestuur van de 
Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen (OBM) op zoek naar een vernieuwende en ervaren 
manager die samen met de organisatie vorm geeft aan een toekomstbestendige bibliotheek. 
Hij/zij zal als coachend leidinggever sturing geven aan de implementatie van de koers en het  
beleid van onze bibliotheek.  
 
Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen (OBM)  
 
De bibliotheek is van alle tijden en voor ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is! Of 
je nu wilt lezen voor je plezier, wilt leren, inspiratie wilt opdoen of voor een vraag en een 
ontmoeting komt; het kan allemaal.  
Het is onze ambitie dat we er – samen met onze partners – voor zorgen dat iedereen 
taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. 
Wij dragen er aan bij dat elke burger toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn 
weg in kan vinden. Wij zorgen ervoor dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en 
cultuur, en dragen er aan bij dat steeds meer burgers zich minder eenzaam voelen. 
We sluiten hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We 
werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. 
De Bibliotheek is er voor iedereen, maar in het bijzonder voor hen die extra steun kunnen 
gebruiken om ook volwaardig mee te kunnen doen. Wij staan voor een samenleving waaraan 
iedereen op eigen wijze kan meedoen, voor een kansrijke omgeving waarin iedereen zich op 
een verantwoorde manier kan ontwikkelen. Onze ambities zijn het bevorderen van 
geletterdheid en leesplezier, het bevorderen van de participatie in de informatiesamenleving 
en het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. 
Wij zijn een gecertificeerde organisatie met 8 medewerkers en 63 enthousiaste vrijwilligers. 
Samen verzorgen we tientallen activiteiten en cursussen, honderden bestellingen en 
duizenden uitleningen voor inwoners uit geheel Meerssen en omstreken. We zijn actief met 
o.a. het digiTAALhuis, de VoorleesExpress, Bibliotheek op School, culturele avonden, 
themabijeenkomsten, en leesclubs. In 2019 stonden we op de vijfde plaats van de meest 
actieve bibliotheken in Nederland, en Meerssen is verkozen tot Voorleesgemeente 2021. 

Functie  

 
Als manager ben je verantwoordelijk voor de algemene leiding van de organisatie, je bouwt 
voort op de ingezette koers en bestendigt en verstevigt de positie van de bibliotheek. Je 
taakgebieden zijn leidinggeven, management, productontwikkeling / ontwikkeling van de 
dienstverlening, relatie- en netwerkmanagement en ondernemerschap.  
Het bestuur en het Bibliotheekteam werken samen vanuit de principes van ‘richting en 
ruimte’. Het bestuur bepaalt de richting; de medewerkers die deze richting onderschrijven, 
krijgen de ruimte om daaraan op eigen wijze invulling te geven. 
 
Je geeft als coachend leidinggever sturing aan de implementatie van de koers en het beleid 
van de bibliotheek. Je geeft samen met het team invulling aan het beleid door de inhoudelijke 
ontwikkeling, organisatie, planning en uitvoering van jaarplannen. Je coacht het team en de 
individuele medewerkers, en met jouw ondersteuning, begrenzing en rolhelderheid stimuleer 
je het welzijn van de medewerkers en draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie, het  
 
 
 
 



 

 
team en de individuen. Je verbindt en maakt één geheel van de organisatie. 
Je bent in opdracht van het bestuur van OBM verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding  
van het meerjarenbeleidsplan, beleidsnotities, jaarwerkplannen, begrotingen en 
bestuursbesluiten. Samen met je team realiseer je de jaarwerkplannen.  
Je bent verantwoordelijk voor de operationele en personele processen en projecten binnen 
de bibliotheek, zorgt voor een goede samenhang en communicatie, draagt de plan-do-check-
act cyclus uit, en zorgt voor adequate verslaglegging.  
Als manager ben je verantwoordelijk voor het innovatief ontwikkelen van passende producten 
en diensten, en de implementatie van het totale aanbod. Hierbij draag je zorg voor een goede 
afstemming met het team over deze ontwikkelingen en de uitvoering ervan. 
Je onderhoudt de relaties met partijen, zoals bijvoorbeeld subsidiegevers, overheden, de 
landelijke bibliotheekorganisatie en potentiële partners, om de dienstverlening en de positie 
van OBM te versterken. 
Je bent ondernemend en ondersteunt de organisatie bij het genereren van lokale en 
bovenlokale subsidies, sponsoring, exploitatie-inkomsten en overige externe geldstromen. 

Kennis, vaardigheden en ervaring 

 
• Een HBO+ werk- en denkniveau, blijkend uit relevante opleiding en werkervaring  

• Relevante managementervaring op tactisch en operationeel niveau  

• Kan op een coachende manier sturing geven aan de ontwikkeling van medewerkers, 

het team, en gehele organisatie 

• Weet met visie en overtuigingskracht leiding te geven aan veranderingsprocessen  

• Is besluitvaardig 

• Heeft een resultaatgerichte en kostenbewuste handelswijze 

• Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zowel verbaal 

als schriftelijk 

• Is in staat te verbinden en samen te werken binnen een dynamisch werkveld 

• Kan snel schakelen tussen beleidsniveau en operationele implementatie 

• Heeft zakelijk en cijfermatig inzicht en bijbehorende vaardigheden (verzamelen, 

analyseren, interpreteren)  

• Ervaring met het maatschappelijk ondernemerschap, en kennis van actuele  

ontwikkelingen rondom de moderne bibliotheek zijn een pré 

Aanbod en sollicitatieprocedure 

 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Inschaling is 
afhankelijk van kennis en ervaring in schaal 10 (inschaling indicatief min. € 3.519,- en max. € 
4.643,- bij een 36-urige werkweek). Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract, waarbij 
doorgroei naar een vast dienstverband zeker de intentie is. 
 
Zie jij deze uitdaging helemaal zitten? Stuur je CV en bijbehorende motivatiebrief vóór 5 
oktober 2021 naar Ellen Schiffeleers, voorzitter bestuur OBM, ellen@barcavela.nl. Ook voor 
vragen kun je bij haar terecht. 
 
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 11 en donderdag 14 oktober in de 
Openbare Bibliotheek Meerssen.  
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