
FREELANCE BELEIDSMEDEWERKER MET HART 
VOOR BIBLIOTHEKEN (VOOR FLEXIBELE INZET) 

•  In nauw overleg met de manager bedrijfsbureau concept (jaar)verslagen, (beleids)notities, 
subsidieaanvragen en verslaglegging over de subsidieverantwoording opstellen.

•  Jaarlijks opstellen van het activiteiten- en werkplan. Zorgen voor tussentijdse rapportages 
en verslaglegging.

•  Bijhouden relevante beleidsdocumentatie uit de branche en de provincie en deze vertalen 
naar onze organisatie. 

JE PROFIEL

•  Minimaal een afgeronde relevante 
Hbo-opleiding. 

•  Ruime ervaring met het schrijven van 
beleidsnotities

•  Ervaring in de bibliotheekbranche, 
dan wel ervaring met de provinciale 
bestuurslaag

•  Sterk gevoel voor politieke en 
bestuurlijke verhoudingen en je kan 
van buiten naar binnen kijken.

•  Kan beleidsnotities snel doorgronden 
en beoordelen op de impact op de 
organisatie

 
 

JE BENT

•  Een zelfstandig professional, die 
zich op interim basis voor specifieke 
klussen wil binden aan de organisatie 
(flexibele schil)

•  Betrouwbaar, nauwkeurig en altijd 
gericht op het leveren van kwaliteit

•  Zelfstandig, flexibel en weet zaken 
voor elkaar te krijgen.

•  Communicatief sterk en creatief 
overtuigend

WIJ BIEDEN JOU

•  Op regelmatige basis zullen we 
gebruik maken van jouw inzet 
en expertise op bovengenoemde 
werkzaamheden. Indicatie is 4 tot  
8 uur gemiddeld per week, waarbij het 
aantal uren per week door piek- en dal 
belasting sterk kan fluctueren. 

•  Een inhuurovereenkomst conform  
Wet DBA, met een passend uurtarief.

•  Een organisatie die steeds in beweging 
is en die maatschappelijke ambities 
heeft waar jij je in kan vinden.

Voor nadere toelichting kun je contact opnemen met Silvia Settels, manager Bedrijfsbureau, tel. 023 55 46 402.
Je reactie ontvangen wij graag uiterlijk 30 juni via vacature@probiblio.nl, gericht aan Silvia Settels.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over 
ProBiblio

Je 
opdracht

ProBiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar bibliotheekwerk 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij nemen het voortouw als het gaat om 
vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Daarbij zorgen wij voor het 
optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij samenwerking 
en kennisuitwisseling binnen onze netwerken. Dit doen in een steeds intensievere 
samenwerking met de provincies.

Als freelance beleidsmedewerker kun je hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
Je staat in het hart van de samenwerking met de provincies. Je ondersteunt de directie en 
de manager bedrijfsbureau beleidsinhoudelijk in hun overleggen met de provincies. 


