
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiblioNu is volop in ontwikkeling om de bibliotheek van deze tijd vorm te geven. 

Wil jij ons helpen bouwen aan een vitale samenleving? BiblioNu is op zoek naar 

een: 

Teamleider 
(24 uur per week) 

 

We zijn de meest laagdrempelige kennisinstelling van de gemeentes Venray en 

Horst aan de Maas. We maken ontwikkeling voor iedereen bereikbaar. Van hoog- 

tot laagopgeleiden, van de allerjongsten tot de alleroudsten. Het boek is daarvoor 

niet het enige middel. De bibliotheek zet zich vol overgave in voor een brede 

programmering. Het creëren en betrekken van de omgeving en het bouwen van 

een netwerk is daarbij essentieel. We werken aan een vitale samenleving waarin 

iedereen meedoet. Inwoners kunnen hun basisvaardigheden lezen en digitale 

geletterdheid bij ons ontwikkelen. Zo zijn we een fundament voor zelfredzaamheid.  

Dat doen we op scholen en kinderopvanglocaties. Met boeken, digitale 

hulpmiddelen en professionals, via ons netwerk, en natuurlijk in de bibliotheek 

vestigingen van Venray en Horst aan de Maas. 

 

Over de functie 

Als Teamleider ben je de verbinder, een enthousiaste, gedreven en ondernemende 

manager met visie en lef, die de toekomstplannen van de Bibliotheek realiseert. 

Van beleid naar praktijk. BiblioNu staat volop in het proces van de transitie collectie 

naar connectie. Je bent hierin een krachtige en prettige coach die oog heeft voor 

het organisatiebelang, het teambelang en individuele belang. Belangrijk doel is om 

de transitie op de werkvloer vorm te geven en zichtbaar te maken. Eén team 

vormen die klaar is voor de toekomst. BiblioNu is een relatief kleine organisatie 

met 20 medewerkers en een kleine overhead. Dit betekent dat je een divers 



 

takenpakket krijgt. Naast de kant van ontwikkelen en leiding geven zit er ook een 

strategische kant op management, beleids- en organisatieontwikkeling en een 

inhoudelijke kant, namelijk productontwikkeling en dienstverlening. In de 

organisatie zit veel groeipotentieel. Als leider weet jij hoe je dit potentieel bij je 

medewerkers tot bloei kunt laten komen. 

 

De ontwikkelingen 

Het is een geweldige tijd om nu in de bibliotheek te werken. De wereld verandert 

en wij heroriënteren ons doorlopend op onze rol en taak in de maatschappij. Er is 

in november 2021 een reorganisatie afgerond en wij zijn nu in het proces om 

praktisch invulling te geven aan onze veranderende rol en de nieuwe functies. Met 

onze programmering bieden we een passend antwoord op de veranderende 

behoeften van de burgers van Venray en Horst aan de Maas. Hiermee draagt de 

bibliotheek bij aan beter toegeruste en geïnformeerde burgers die actief in de 

samenleving kunnen participeren. Om dat mede mogelijk te maken verhuizen we 

in 2023 naar een nieuw pand in het centrum van Venray. In mei 2021 zijn we in 

Horst onderdeel geworden van de MFA ’t Gasthoes. Het stimuleert de gewenste 

beweging en dit versterken we door nieuwe werkprocessen in te richten en eigen 

te maken. 

Wat ga je doen? 

• Je bent lid van het Managementteam; samen met de directeur-bestuurder ben 

je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategische 

beleid en de (financiële) doelstellingen van de organisatie. 

• Je bouwt een succesvol team. Je coacht medewerkers in hun nieuwe functie 

Advies en Programmering en het team van programmamakers en 

programmaregisseurs. Je begeleidt de Backoffice- en vrijwilligerscoördinator. 

Je faciliteert en daagt teamleden uit om de gewenste resultaten te behalen. 

• Je concretiseert het beleid. Je bewaakt de voortgang van de jaarplannen en 

stuurt op concrete resultaten bij je team.  

• Je geeft proactief coördinatie aan het team op de werkvloer en stimuleert 

klantgericht en gastvrij denken. 

• Je coacht op team- en individueel niveau medewerkers in het opzetten en 

uitvoeren van inhoudelijke programma’s en in hun persoonlijke ontwikkeling. 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het genereren van lokale en bovenlokale 

subsidies, sponsoring, exploitatie-inkomsten en overige externe geldstromen. 

 
De functie-eisen 

• HBO werk- en denkniveau, waarbij een afgeronde HBO opleiding in de richting 

van bedrijfskunde, management of vergelijkbaar. 

• Leidinggevende ervaring met een coachende stijl.  

• Een dosis enthousiasme en flexibiliteit om de transitie met ons vorm te geven 

en te bouwen aan een cultuurverandering. 

• Ervaring met het begeleiden van veranderprocessen en teamontwikkeling. 



 

• Beleid kunnen omzetten naar praktijk. 

• Kennis van actuele ontwikkelingen in de branche en van de performance van 

een moderne bibliotheekorganisatie is een pré. 

• Ervaring met maatschappelijk ondernemerschap. 

• Je weet wat er speelt in de (lokale) samenleving en hebt affiniteit met de brede 

culturele en maatschappelijke opdracht van de bibliotheek. 

 

Persoonlijkheid 

• Energiek en enthousiast. 

• Organisatorisch en communicatief sterk. 

• Verbindend en ondernemend. 

• Zet een heldere koers uit. 

• Teamspeler met een brede (bedrijfskundige) blik.  

• Je krijgt energie van het ontwikkelen van teams en individuele teamleden, 

je stimuleert talenten en daagt uit om resultaten te halen.  

 

Inschaling 

Schaal 10 CAO Openbare bibliotheken. 

 

Procedure 

Deze procedure wordt begeleid door Marja Lensink, senior HR-consultant bij MATT 

Talent. Het is ons streven deze functie zo snel mogelijk in te vullen. We hanteren 

daarom een strakke planning. Houdt rekening met de volgende data: 

• We zien je reactie graag vóór      12 mei 2022 

• 1e ronde gesprekken met de selectiecommissie:  17 mei 2022 

• 2e ronde gesprekken met selectie/adviescommissie: 23 mei 2022 

• Assessment (kan onderdeel zijn van de procedure):  24/25 mei 2022 

 

Informatie 

Het huidige beleidsplan, jaarverslag en meer informatie vind je op onze website. 

Met vragen kun je terecht bij Marja Lensink van MATT Talent. Je kunt haar 

bereiken op 06-20366997. 

 

Reageren 

Ben jij die enthousiaste verbinder die teams tot bloei laat komen? Wie weet word 

jij onze nieuwe collega! Als je wilt reageren op onze vacature, stuur dan je CV en 

motivatie voor 12 mei 2022 naar biblionu@matt-talent.nl  

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/over-ons/over-de-bibliotheek.html
mailto:biblionu@matt-talent.nl

