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Kom jij de Bieb in de buurt versterken? 
 
De Bibliotheek Oosterschelde verzorgt het openbare bibliotheekwerk voor meer dan 25.000 inwoners van 
de gemeente Tholen. In negen woonkernen komt de Bieb in de buurt, een voorziening met boeken, een 
krant, tijdschriften plus een leestafel met een internetcomputer. Kortom een ontmoetingsplaats voor 
inspiratie, kennis en leesplezier waar iedereen zich welkom voelt.  
 
Voor de negen locaties van de Bieb in de buurt op gemeente Tholen zoeken wij per direct  
 

Enthousiaste vrijwilligers (m/v) 

 
De Bieb in de buurt wordt ondersteund door vrijwilligers onder leiding van de Bibliotheek Oosterschelde.  
Door het organiseren van activiteiten versterkt de Bibliotheek de gemeenschapszin en actief 
burgerschap. Ook biedt de Bibliotheek de mogelijkheid om digitaal vaardiger te worden. 
Burgerparticipatie, samenwerken en digitale ontwikkeling zijn de kernwaarden van de Gemeente Tholen. 
 
Jouw taken  

☼ Je bent gastvrouw of –heer  en verwelkomt de klanten 

☼ Je beantwoordt en helpt mensen met hun vragen  

☼ Je maakt gebruikers wegwijs in de Bieb in de Buurt  

☼ Je zorgt voor een goede presentatie van de collectie 

☼ Je draagt zorg voor de juiste werking van bibliotheekvoorzieningen 
 
Wat verwachten wij van jou 

☼ Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor gang van zaken, zorgt dat afspraken worden nagekomen 
en doelen behaald 

☼ Je bent bereid te werken volgens het beleid en/of de procedures van de organisatie 
☼ Je bent in staat om in een team te functioneren. Je bent flexibel 
☼ Je bent representatief en behulpzaam en je hebt een dienstverlenende houding, zet de klant 

centraal.  
☼ Je beheerst de Nederlandse taal en je hebt een goede woordkeus 

 
Kun jij de volgende vragen positief beantwoorden?  
 

☼ Ik vind het leuk om met veel verschillende mensen om te gaan  

☼ Ik heb affiniteit met Bibliotheek Oosterschelde 

☼ Ik heb belangstelling voor het nieuws, internet en sociale media  

☼ Ik werk nauwkeurig en systematisch  

☼ Ik ben zelfstandig  

☼ Ik weet hoe computers werken, ben digitaal vaardig en heb daar plezier in 
 
 
 
 

Dan ben jij degene naar wie wij op zoek zijn! 
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Wat bieden wij?  
Wij bieden jou een plezierige en inspirerende werkomgeving op één van de negen locaties binnen de 
gemeente Tholen die ruimte biedt aan een ontmoetingsplaats voor inspiratie, kennis en leesplezier. Je 
wordt aangestuurd door een professionele bibliotheekmedewerker die je vakinhoudelijk ondersteunt. 
De openingstijden van de Bieb in de buurt zijn verschillend per locatie en mede afhankelijk van de 
samenwerkingspartner.  
De vrijwilligersovereenkomst met alle afspraken en voorwaarden wordt aangegaan met de gemeente 
Tholen. 
 
Aanvullende informatie?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  mevrouw J.M. Diesveld (rayonmanager Schouwen-
Tholen), telefoon 0113 56 26 26. 
 
Je kunt een korte motivatie en CV mailen naar wkr@tholen.nl en jvs@tholen.nl t.a.v. mevrouw W. de 
Kreek of mevrouw J. van de Straeten, van het vrijwilligersbureau gemeente Tholen. 
Vermeld daarbij hoe lang en hoeveel uren je (ongeveer) beschikbaar bent. 
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