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DE BIBLIOTHEEK EN HAAR MAATSCHAPPELIJKE WAARDE 
 
De hedendaagse bibliotheek biedt veel meer dan enkel het uitlenen van haar collectie. Sinds 
enkele jaren is er een verschuiving gaande van de klassieke uitleenbibliotheek naar een breed, 
maatschappelijk en laagdrempelig kennis- en informatiecentrum. De bibliotheek als waardevrije, 
waardevolle plek waar een divers publiek verhalen, vaardigheden en kennis kan uitwisselen. Er 
zijn mening kan vormen en uiten, genieten van feit en fictie en het onderscheid tussen die twee 
leert maken. Een bibliotheek is in het gunstigste geval een gebouw, maar een bouwwerk van 
kennis en cultuur, dat je in samenwerking en co-creatie voortdurend blijft vormgeven. Doordat 
bibliotheken dicht bij de inwoners staan, zijn zij bij uitstek in de positie om een rol te vervullen bij 
grote maatschappelijke opgaven als de reductie van laaggeletterdheid, het bevorderen van 
digitale inclusie, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van 
zelfredzaamheid. Steeds meer bibliotheken bieden een brede dienstverlening aan en zijn zo een 
waardevol samenwerkingspartner voor gemeenten en organisaties, waarbij zij zelfs een sleutelrol 
in het brede sociale domein kunnen vervullen. 
 
 
BIBLIOTHEEK DE TWEEDE VERDIEPING 
 
Bibliotheek De Tweede Verdieping is al geruime tijd een voorloper in deze ontwikkeling.  
 
De Tweede Verdieping is een stichting en bestaat uit een kleine kernorganisatie van circa 17 
hoogopgeleide en veelal creatieve medewerkers die buiten de kaders kunnen denken en kansen 
grijpen (13,7 fte). Zij werken vanuit de teams bedrijfsvoering, bibliotheek & service en 
programmering. De gemiddelde leeftijd is rond de 40 jaar. Daarnaast zijn er zo’n 130 vrijwilligers 
aan de bibliotheek verbonden.  
 
De Tweede Verdieping biedt kennisbevordering op een interactieve en persoonlijke manier vanuit 
de overtuiging dat mensen pas kennis toepasbaar kunnen maken in hun dagelijks leven als ze 
daarvoor in oefensituaties, bijvoorbeeld in de bibliotheek, actief aan de slag gaan met deze 
kennis. De Tweede Verdieping ondersteunt inwoners bij dit proces van weten, begrijpen en doen 
en begeleidt ze hiermee in hun (persoonlijke) ontwikkeling, bevordert de zelfredzaamheid en ‘het 
kunnen meedoen’ op verschillende gebieden: (digitale en financiële) geletterdheid, leesplezier, 
cultuurbeleving, opvoeding, en gezondheid en leefstijl. Hiervoor is de intensieve samenwerking 
opgezocht met lokale en regionale partners in het sociaal domein: de zorg, welzijn, sport, cultuur 
en het onderwijs. De Tweede Verdieping is de motor achter de innovatieve netwerk-
samenwerking met onder meer GGD Utrecht, Werk & Inkomen Lekstroom, verschillende scholen 
in Nieuwegein, de Kringloop, diverse bedrijven in de omgeving en natuurlijk de inwoners van 
Nieuwegein en het netwerk breidt zich steeds verder uit. De Tweede Verdieping omarmt het 
concept Positieve Gezondheid, dit vormt het uitgangspunt bij haar handelen en samenwerken. 
Zowel op regionaal als landelijk niveau (geroemd door het Ministerie van VWS en de Koninklijke 
Bibliotheek) vervult De Tweede Verdieping een voortrekkersrol en biedt zij andere partijen veel 
kennis en inspiratie als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve gezondheidsconcepten door 
bibliotheken.  
 
Met haar uitgesproken visie, dienstenaanbod en uitgebreide netwerksamenwerking heeft De 
Tweede Verdieping zich in Nieuwegein stevig gepositioneerd als een innovatieve partij van 
meerwaarde, met helderheid over welke professionele diensten zij kan leveren. Een op handen 
zijnde verhuizing naar het Atrium van het Stadshuis, waar óók andere sociale partners zich zullen 
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gaan vestigen, bekrachtigt zowel fysiek als symbolisch de sleutelpositie van de bibliotheek in het 
hart van de Nieuwegeinse samenleving.  
 
 
De verschuiving naar de nieuwe rol in het sociaal domein betekent ook een transitie van de 
organisatie. Een ontwikkeling naar een slagvaardige, flexibele en deskundige organisatie, waar op 
een moderne manier gewerkt wordt. De rol en functie van de bibliotheekprofessional is daarmee 
ook veranderd. Er worden aanvullende expertises en nieuwe competenties gevraagd. Inmiddels 
wordt steeds meer gewerkt in co-creatie met de omgeving, behoefte gestuurd, netwerkgericht en 
middels een community-aanpak. In plaats van met taakomschrijvingen wordt gewerkt vanuit 
rollen die teruggrijpen op de talenten van de medewerkers. Het afgelopen jaar is ook de 
bedrijfsvoering duurzaam ge(her)organiseerd. Processen zijn op orde gebracht en zaken als 
financiën, hrm en ict automatisering zijn deels geoutsourced.  
 
Gezocht wordt nu naar een inspirerende directeur-bestuurder die de positie van De Tweede 
Verdieping nader gaat verstevigen en de organisatie verder doorontwikkelt.  
 
 
DE POSTIE VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER 
 
Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie en 
ben je algeheel eindverantwoordelijk voor de stichting. De bevoegdheden van de directeur-
bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Je rapporteert periodiek aan de raad 
van toezicht. De directeur-bestuurder heeft een breed stakeholderveld. Naast het contact met de 
raad van toezicht, onderhoudt de directeur-bestuurder contacten met de gemeente Nieuwegein 
als belangrijkste financier, de verschillende vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners 
binnen het sociaal domein in de regio, Koninklijke Bibliotheek, brancheorganisaties en 
vertegenwoordigt de directeur de organisatie in andere regionale en landelijke netwerken. 
 
 
DE OPGAVE EN DE INKLEURING 
 
Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt verwacht dat deze voortbouwt op de ingezette koers 
en de positie van De Tweede Verdieping verder bestendigt en verstevigt. Dit betekent het 
volgende: 
 
‘Dienend leider’ die de organisatie verder doorontwikkelt 
Om de ambities te kunnen realiseren wordt voor de komende periode vooral aandacht gevraagd 
voor de doorontwikkeling van de interne organisatie: voor de interne communicatie, de onderlinge 
samenwerking en de professionele ontwikkeling van de individuele medewerkers. Gezocht wordt 
nu naar een ervaren manager die inspireert en gidst en als ‘dienend leider’ oprechte aandacht 
heeft voor mensen, medewerkers coacht en begeleidt in hun ontwikkeling, ruimte en autonomie 
geeft, eigenaarschap stimuleert en kritisch reflecteert, mensen in positie brengt, rust brengt en 
daarmee een sterke organisatie bouwt.  
 
Visie op maatschappelijke opgaven en kansen zien 
Niet persé wordt gezocht naar iemand uit de bibliothecaire wereld, belangrijker is dat je een visie 
hebt op maatschappelijke opgaven, kennis hebt van het brede sociaal domein en de vertaalslag 
kunt maken naar concrete kansen voor de bibliotheek. Gedacht wordt hierbij aan kandidaten met 
ervaring in het maatschappelijke veld (welzijn, sportclub, culturele instelling, debatcentrum, etc.) 
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die gewend zijn integraal te denken en hun maatschappelijke impact en toegevoegde waarde te 
expliciteren. 
 
Ervaren netwerker, samenwerker, verbinder 
De afgelopen jaren is succesvol geïnvesteerd in goede en constructieve samenwerkingsrelaties 
met de gemeente Nieuwegein en met lokale en regionale samenwerkingspartners in het sociaal 
domein. Als nieuwe directeur bestendig je deze relaties en heb je oog voor nieuwe 
samenwerkingspartners. Je hebt ervaring in een vergelijkbaar complex samenwerkingsveld van 
partijen met verschillende belangen, waarin continu moet worden afgestemd hoe partijen elkaar 
aanvullen en hun dienstverlening op elkaar kunnen aansluiten. Je bent een goed communicator, 
beweegt je soepel in het krachtenveld, weet op een inspirerende wijze samenwerking te 
entameren en het belang van De Tweede Verdieping te bewaken. 
 
Kleine organisatie in publieke sector en ondernemerschap 
Door je ervaring in een kleine organisatie in de publieke sector ben je bekend met de 
mogelijkheden alsook met de beperkingen ervan. Het heeft een positieve charme en kent 
betrokken dynamiek, maar vereist ook creatief schak(el)en. Zo nemen de inkomsten van de 
klassieke uitleenfunctie blijvend af. Dit betekent dat wordt nagedacht over alternatieve structurele 
financieringsmogelijkheden. Vanuit je ervaring en creativiteit en met een professioneel zakelijke 
blik houd je oog voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmatige bestaansmodellen. 
 
Betrokkenheid vrijwilligers 
De circa 130 vrijwilligers van De Tweede Verdieping zetten zich met veel passie in en zijn bij alle 
bijzondere activiteiten betrokken. Dat betekent dat zij actief en gericht worden betrokken bij de 
programma’s en daarmee expertise toevoegen. Gevraagd wordt een directeur-bestuurder die 
eerder te maken heeft gehad met de betrokkenheid van vrijwilligers en een visie heeft op de wijze 
waarop vrijwilligers bij een organisatie te betrekken.  
 
 
De huidige directeur-bestuurder zal als strategisch adviseur voor een beperkt aantal uren nog 
enige tijd aan de organisatie verbonden blijven/voor de organisatie beschikbaar blijven.  
 
 
FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES 
 
- Academisch werk- en denkniveau; 
- Aantoonbare managementervaring bij een publieke organisatie; 
- Aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling; 
- ‘Dienend leider’; 
- Ervaring met bedrijfsvoering, financiën en een scherp oog voor (nieuwe) financieringsmodellen; 
- Ervaring met/in een governancemodel. 
 
Ervaring in de bibliothecaire wereld is niet vereist. Gezocht wordt vooral naar kandidaten met 
managerial ervaring in kleine organisaties in de publieke sector, die succesvol een vergelijkbare 
transitie hebben doorleefd. Gedacht wordt aan kandidaten met een achtergrond in het brede 
maatschappelijke veld en een professioneel zakelijk instinct. De Raad van Toezicht is ook 
benieuwd naar talenten voor wie deze functie een next step kan zijn. 
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(Overige) Persoonskenmerken: is inspirerend, een netwerker, verbindend, bezit (cultureel) 
ondernemerschap, is politiek sensitief, heeft innovatiekracht en stimuleert innovatie, is ‘eigenwijs’, 
kan schakelen op alle niveaus, heeft visie en weet dit te vertalen naar concrete implementatie. 
 
 
WAT BIEDT DE TWEEDE VERDIEPING? 
 
Bibliotheek De Tweede Verdieping biedt je de unieke kans om in de functie van directeur-
bestuurder samen met de gepassioneerde medewerkers en betrokken vrijwilligers voort te 
bouwen op een stevig fundament aan een bibliotheek van betekenis! 
 
Bij De Tweede Verdieping werken mensen met hart voor de publieke zaak en passie voor hun 
werk. De bibliotheek is een organisatie waarbinnen mensen elkaar waarderen en respecteren. De 
balans tussen werk en privé wordt samen bewaakt.  
 
De functie is ingeschaald in schaal 13 (CAO Openbare Bibliotheken). Op termijn is ook doorgroei 
naar schaal 14 mogelijk. Een en ander is afhankelijk van achtergrond en ervaring. Het betreft een 
functie voor 80 tot 100%. In eerste instantie wordt een dienstverband geboden voor de duur van 
één jaar, met perspectief op een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 
Naast het salaris kent de CAO Openbare Bibliotheken 8% vakantietoeslag, 3,5% einde 
jaarsuitkering en 180 vakantieuren per jaar (op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur).  
 
 
DE PROCEDURE 
 
Bibliotheek De Tweede Verdieping wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive 
Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met zaterdag 
10 juli sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de 
vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 
Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste 
selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten 
voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken met de Raad van Toezicht en 
medewerkers van De Tweede Verdieping vinden plaats op maandag 16 augustus en dinsdag 17 
augustus. Een eventueel vervolggesprek op maandag 23 augustus. Een assessment, het maken 
van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, 
zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.  
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