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Vacature 

Lid Raad van Toezicht 

Ben jij een onafhankelijke toezichthouder die zich graag inzet voor de toegankelijkheid van kennis, informatie en 

cultuur? Bij Stichting Bibliotheek De Groene Venen met vestigingen in Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-

Reeuwijk is met ingang van 1 april 2022 een plek vrij voor een lid van de Raad van Toezicht, dit in verband met het 

verstrijken van de zittingstermijn van één van de RvT leden. 

De vestigingen van Bibliotheek de Groene Venen zijn een inspirerende ontmoetingsplek voor lezen, leren en 

beleven. Met aandacht voor de actualiteit en de persoonlijke ontwikkeling van specifieke groepen in de lokale 

samenleving. Een rol waar we trots op zijn.  De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en komt circa 6 keer per 

jaar bijeen in aanwezigheid van de directeur/bestuurder van de stichting. Het gaat om een onbezoldigde functie.  

Wij komen graag in contact met jou wanneer je jezelf herkent in onderstaand profiel  

Je hebt: 

• affiniteit met en belangstelling voor de brede maatschappelijke functie van de Bibliotheek in de 

moderne samenleving; 

• visie op de rol van de bibliotheek in de (continu veranderende) samenleving; 

• de kwaliteiten die horen bij een toezichthouder: adviserend en qua betrokkenheid in een goede balans; 

• kennis van en affiniteit met publieke dienstverlening;  

• ervaring in een bestuurlijke en of toezichthoudende rol is gewenst  

• analytisch vermogen op HBO- of academisch denkniveau; 

• gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen in onze regio;  

• specifieke kennis op bijvoorbeeld marketing, (sociale) innovatie, digitalisering, artificial intelligence, 

maatschappelijk ondernemerschap of financiën, dan zien we dat graag verwoord in je motivatie;  

Je bent: 

• creatief, in staat buiten de lijnen te denken, maar wel met een zakelijke inslag; 

• ondernemend en bekend met de regio waarin de bibliotheek actief is; 

• in staat om rolvast toezicht te houden;  

• een sterke motiverende no-nonsense persoonlijkheid; 

• leergierig en bereid om in je werk als toezichthouder te investeren.  

Wij bieden:  

Een collegiaal team van toezichthouders met uiteenlopende achtergronden waar je op kunt rekenen en een 

bibliotheek die actief opereert in een veranderende omgeving.   

Reageren: 

Spreekt deze waardevolle, maatschappelijke en kansrijke functie jou aan en is het profiel passend of misschien wel 

op je lijf geschreven?  

Reacties graag vóór vrijdag 4 februari per e-mail richten aan: 

de Bibliotheek De Groene Venen, t.a.v. Raad van Toezicht, info@bibliotheekdegroenevenen.nl  

Voor meer informatie is het vertrekkende lid  RvT-lid Katja Wetsteijn op dit e-mailadres bereikbaar: 

katja@combineur.nl en telefonisch via 06 15011988  De gesprekken met twee leden van de Raad van Toezicht en de 

directeur/bestuurder vinden plaats op dinsdag 15 februari vanaf 15.30 uur. (reserve datum is donderdag 17 februari) 
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Stichting Bibliotheek De Groene Venen is voor de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk de lokale en vrije 

toegangspoort tot kennis, informatie en cultuur. Oftewel dé plek voor persoonlijke ontwikkeling en leesplezier, maar ook voor het 

onderhouden van basisvaardigheden en ontmoeting. De economische en technologische ontwikkelingen in de samenleving 

verlangen een ondernemende en vraaggerichte Bibliotheek. In dialoog met de gemeenten wordt die toekomstbestendige 

dienstverlening naar de inwoners gegarandeerd. Náást de basiscollectie boeken en tijdschriften is de Bibliotheek een actieve 

partner in het netwerk van maatschappelijke-, educatieve en culturele instellingen, die uitdagingen als laaggeletterdheid en 

(digitale)vaardigheden aanpakt. Want de werk- en leefomgeving vraagt steeds meer van de burgers, en tegelijkertijd is 1 op de 9 

inwoners in Nederland laaggeletterd of digitaal onvoldoende vaardig. Dit kost de samenleving jaarlijks meer dan 1 miljard euro.  

 

 

 


