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Iedere volwassene die zijn Nederlands wil verbeteren, kan terecht op het NL-plein. 
Daarnaast kunnen ouders bij het Oudercafé op de basisschool terecht voor vragen over 
school, ontmoeting en taalondersteuning.  

In Purmerend, Edam, Volendam, Landsmeer en Middenbeemster verzorgt het NL-plein taal- 
en digitale ondersteuning met behulp van vrijwilligers. De medewerkers van het NL-plein en 
Oudercafés zorgen voor de ideale omstandigheden zodat taalleerders en taalvrijwilligers zich 
prettig voelen. 

Binnen het team NL-plein van de Bibliotheek Waterland is er een vacature ontstaan voor 

Teamleider NL-plein (32 uur) 
 

Wat ga je doen? 
De Teamleider NL-plein is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de medewerkers 
van het NL-plein en de NL-plein activiteiten.   

Je bouwt de Visie en Missie van Bibliotheek Waterland verder uit voor het NL-plein en de 
Oudercafés. Dit houdt onder andere in dat je het netwerk van gemeenten, 
samenwerkingspartners en bedrijven onderhoudt voor succesvolle taalontwikkeling in de 
regio. Ook zorg je voor de ontwikkeling van het non-formele taalaanbod in lijn met de 
nieuwe inburgeringswet en werk je aan het uitbreiden van het aantal Oudercafés in de regio. 

Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het aanbod. Daarvoor werk je 
samen met de andere teamleiders (o.a. team Educatie) binnen de Bibliotheek zodat er een 
breed aanbod is dat op elkaar aansluit.  

Je draagt zorg voor subsidieaanvragen en verantwoordingen voor de activiteiten van het NL-
plein. 

Je hebt affiniteit met: 

• Het kennisdomein: laaggeletterdheid en inburgering 

• Het motiveren en coachen van je teamleden 

• Het aangaan en uitbouwen van projecten 

• Communiceren op alle niveaus 
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Bibliotheek Waterland 



   
 

 

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl 

Jij beschikt over: 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Kennis van het sociaal domein en de verantwoordelijkheden die horen bij participatie en 
zelfredzaamheid 

• Kennis van het werkgebied rondom taalvaardigheid en volwasseneducatie 

• Kennis en ervaring in het omgaan en netwerken met beleidsambtenaren en sociale 
partners 

• Ervaring als leidinggevende 3-5 jaar in een dynamische omgeving 

• Ervaring met planmatig en projectmatig werken 

• Ervaring in het aanvragen en verantwoorden van subsidies is een pre 

• Werkervaring in de bibliotheeksector is een pre 

• Ervaring in het werken met vrijwilligers is een pre 

 

Herken je jezelf in de volgende persoonskenmerken: 
Charismatisch, verbinder, leider, netwerker, omgevingsbewust? 

Wat biedt Bibliotheek Waterland? 
• Een uitdagende baan voor 32 uur per week met veel zelfstandigheid en vrijheid 

• Salaris op basis van schaal 9 volgens de CAO Openbare Bibliotheken 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

Wil je reageren, stuur dan een CV en motivatiebrief voor 25 oktober 2021 naar Iskandar 
Sitompul (HR adviseur) isitompul@bibliotheekwaterland.nl. Eventuele vragen over de 
functie kun je stellen aan Norbert van Halderen, directeur-bestuurder, tel: 06 82 44 5890. 

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- als extern geworven. 
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