
WIJ ZOEKEN EEN ADVISEUR
Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) zoekt een enthousiaste 
collega in de functie van: Adviseur Leven Lang Ontwikkelen 
voor 24 uur per week.

Binnen ons team is er ruimte ontstaan voor een professional die het Flevolandse bibliotheek netwerk gaat 
versterken met zijn of haar werkervaring voor de maatschappelijke opgave Leven Lang Ontwikkelen. Jij bent in 
staat de netwerken en diensten van het bibliotheeknetwerk beleidsmatig te versterken en resultaatgericht te 
doorontwikkelen, onder andere op het gebied van laaggeletterdheid. Een veelzijdige baan!

Waar ga je werken
BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken (11 vestigingen, 

423.000 inwoners en 129.475 bibliotheekleden) op het gebied 

van kennis, ervaring en netwerk en op het gebied van facilitaire 

zaken en praktische ondersteuning. Hierdoor kunnen FlevoMeer 

Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek zich optimaal richten op hun 

primaire dienstverlening. Zo draagt BNF bij aan de persoonlijke 

ontwikkeling van alle Flevolanders waardoor zij volwaardig mee 

kunnen doen in de kennissamenleving. 

Wie zoeken we
Een enthousiaste, zelfstandige professional die op Hbo-niveau 

functioneert. Jij hebt projectervaring. Je bent in staat om met 

meerdere partners verschillende projecten tot een succes te maken. 

Jij bent communicatief vaardig. We zijn op zoek naar iemand die een 

coördinerende rol kan vervullen in het Regioplan Laaggeletterdheid. 

Dat betekent snel schakelen op strategisch, tactisch en uitvoerend 

niveau.

Wat houdt de functie in
BNF is een jonge, kleine en dynamische organisatie waarvan de 

basis in de afgelopen jaren is neergezet. Als adviseur ga je aan de 

slag om samen met het team de maatschappelijke opgaven op 

provinciaal niveau verder uit te bouwen en te borgen.

Adviestaken (Leven Lang Ontwikkelen)
Jij versterkt het provinciale netwerk en de basisbibliotheken 

middels het mogelijk maken/verzorgen van kennisdeling, 

coördinerende taken en beleidsplannen:

•  De Flevolandse bibliotheken zijn gevoed met nieuwe 

ontwikkelingen, kennis en informatie op het inhoudelijk  

domein van de adviseur

•  Landelijk programma’s zijn geïntroduceerd of  

geïmplementeerd bij de bibliotheken.

•  Bibliotheken zijn effectief ondersteund bij het schrijven van 

beleidsstukken, subsidieaanvragen en projectplannen.

•  Het coördineren van provinciale projecten zoals het Regioplan 

Laaggeletterdheid van de Arbeidsmarktregio Flevoland.

•  Projecten, pilots en nieuwe initiatieven zijn samen met 

bibliotheken en partners in de provincie ontwikkeld en 

uitgewerkt in projectplannen en beleidsstukken.

•  Je neemt deel aan relevante werkgroepen uit het landelijke 

bibliotheeknetwerk. Op deze manier ben je de verbindende 

schakel tussen de landelijke partners (SPN en KB) en de 

Flevolandse bibliotheekorganisaties. 

•  Je ondersteunt de Flevolandse bibliotheken effectief bij  

subsidie- en fondsaanvragen. 

•  Het leiden van projecten en projectmatig aansturen 

van medewerkers binnen en buiten de organisatie (in 

netwerkverband) zijn onderdeel van de uitdaging in deze  

nieuwe functie.

Verantwoordelijkheden en resultaten:
Als adviseur ben je verantwoordelijk voor een hoogwaardige, 

servicegerichte organisatie die vorm geeft aan provinciale 

netwerktaken in de rollen van inspirator, ondersteuner,  

begeleider en verbinder en dat leidt tot de volgende resultaten:

Wie ben jij
• Je hebt een hbo- werk- en denkniveau. 

•  Je hebt aantoonbare ervaring in het opbouwen van 

netwerken en in het delen van kennis.

•  Je werkt vanuit een visie op laaggeletterdheid en 

bent in staat om dit te vertalen naar de praktijk.

•  Kennis van de landelijke ontwikkelingen binnen de 

sector is een pré. 

•  Je hebt een aanstekelijk enthousiasme waardoor je 

mensen mee kunt nemen.

•  Je bent communicatief vaardig en maakt makkelijk 

verbinding op verschillende niveaus.

• Je hebt ervaring met projectmatig werken.

Wat wij bieden
•  Een afwisselende baan in een organisatie die sociaal-

maatschappelijk van betekenis is, innoveert en klant- 

en vraaggericht werkt.

•  De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 

Openbare Bibliotheken.

•  De functie van adviseur is ingeschaald in schaal 10 

(max. €4.736)

•  Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van 

ons team.

• Een contract voor de duur van 12 maanden.

•  Flexibele werkplekmogelijkheden in FlevoMeer 

Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek en de 

mogelijkheid tot hybride werken.

Tot snel!
Herken jij je in het omschreven profiel? Dan is BNF 

op zoek naar jou! Voor inhoudelijke vragen kan je 

contact opnemen met Stichting-coördinator Lizet Klein 

Nagelvoort, via: 06-23746114.  

Lees meer over onze organisatie op onze website  

www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl.

Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk 10 januari 

naar: info@bnfl.nl o.v.v. ‘Vacature BNF’. De eerste 

gespreksronde vindt plaats op vrijdag 20 januari met 

de mogelijkheid tot een tweede gespreksronde.

Wij zoeken graag zelf naar geschikte kandidaten 

en werken niet met recruiters of bureaus voor de 

invulling van deze vacature

•  De Flevolandse bibliotheekorganisaties zijn gevoed met 

nieuwe ontwikkelingen, kennis en informatie op het 

inhoudelijk domein.

•  Ondersteuning bij het ontwikkelen, opstellen en 

aanvragen van projecten.

•  Begeleiding bij implementatietrajecten van landelijk 

ontwikkelde producten en diensten.

•  Een versterkte positie op regionaal en landelijk 

niveau van de Flevolandse bibliotheken in hun 

dienstverlenende functie en positie binnen het netwerk.
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