
‘Kennis is kracht!’ 

Profiel Bibliotheekvrijwilliger

We zijn in ons team op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij meebouwen aan onze missie
en heb je een hart voor de Bibliotheek? Dan is een rol als bibliotheekvrijwilliger iets voor 
jou! 

Jouw rol als Bibliotheekvrijwilliger  
In onze vestigingen komen leden eń niet-leden om 
materialen te lenen, kranten en tijdschriften te lezen, te 
werken, te studeren of interessante activiteiten bij te wonen. 
Als representatieve en klantvriendelijke 
bibliotheekvrijwilliger ben jij het gezicht van de vestiging en 
draag je bij aan een uitnodigende sfeer. De Bibliotheek is een 
plek waar iedereen zich thuis voelt en jij bent het eerste 
aanspreekpunt voor onze klanten.  

Je verwelkomt bezoekers en helpt ze bij algemene vragen. Je verwijst bezoekers met 
inhoudelijke of complexe vragen door naar de bibliotheekmedewerker. Je assisteert 
bezoekers bij het meenemen en terugbrengen van materialen. Je zorgt voor een prettige 
sfeer in de bibliotheek, alsmede voor het opruimen en presenteren van de 
bibliotheekmaterialen. Je attendeert ze op leuke activiteiten en nieuwtjes. Ook ondersteun 
je deze activiteiten, indien gewenst. In je werk word je begeleid door professionele 
bibliotheekmedewerkers.  

Profiel 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functie-eisen: 

• Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau (door opleiding of ervaring 
verkregen).
• Je hebt affiniteit met het werk van de bibliotheek.
• Je hebt een representatieve uitstraling.
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen, van 
jong tot oud.
• Je hebt een oprechte interesse in mensen en vindt het leuk om mensen met de juiste 
informatie verder te helpen.
• Je beschikt over digitale vaardigheden.
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar.
• Je bent bereid af en toe scholingsbijeenkomsten te volgen
• Je bent bereid af en toe deel te nemen aan een (werk) overleg.
We zoeken bibliotheekvrijwilligers tijdens de normale openingstijden (ook op zaterdag). 
De openingstijden vind je op onze website www.bibliotheekwierden.nl

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Bezoekers van de Bibliotheek komen uit alle leeftijdscategorieën en groepen in onze 
samenleving. Voor alle vrijwilligers die door hun inzet voor de Bibliotheek veel in contact 
staan 



met kinderen en andere kwetsbare groepen (bv. mensen met een handicap of broze 
gezondheid) vragen wij om een VOG bij aanvang van het vrijwilligerswerk. Aan deze 
aanvraag zijn geen kosten verbonden. 

Wij bieden  
Werken in de Bibliotheek is leuk en uitdagend. Wij zetten ons iedere dag weer in om onze 
klanten zo goed mogelijk te adviseren met leesadviezen en proberen aan te sluiten bij 
andere informatiebehoeftes. Je komt terecht in een organisatie die haar maatschappelijke 
waarde momenteel sterk verbreedt. Dit biedt kansen voor initiatief en om ervaring op te 
doen in nieuwe projecten. Als je vrijwilliger wordt bij de bibliotheek Wierden/Enter kun je 
rekenen op:  

• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis en 
ontwikkeling.

• Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden.
• Scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerker.
• Gratis bibliotheeklidmaatschap.
• Eindejaar attentie.
• Gratis toegang tot activiteiten die de bibliotheek organiseert (in de bibliotheken, op 

basis van inschrijving en beschikbaarheid).

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met onze teamleider 
Frank Damhuis;  f.damhuis@bibliotheekwierden.nl

http://www.biblioplus.nl/klantenservice/vrijwilligers/werving-vrijwilligers.html
mailto:c.vanbroekhoven@biblioplus.nl



