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Profiel Communicatieadviseur  

december 2021 

 

De bibliotheekbranche is volop in beweging. De Vereniging van Openbare Bibliotheken is 

een ondernemende branchevereniging die midden in de maatschappij staat. We zijn 

actief in netwerken op regionaal en landelijk niveau en gevestigd in het centrum van 

Utrecht.  

 

Word jij zowel de initiator als de uitvoerder van een heldere en inspirerende 

communicatiestrategie richting onze 150 leden, partners, stakeholders en de politiek? 

 

Openbare bibliotheken 

Openbare bibliotheken verlenen hun diensten aan zo’n 6 miljoen gebruikers. 7000 

mensen hebben een baan in een openbare bibliotheek. De branche is volop in 

ontwikkeling. Bibliotheken transformeren van uitleenorganisaties naar maatschappelijk-

educatieve bibliotheken. 

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de werkgevers- en brancheorganisatie 

voor alle organisaties die tezamen de branche van het openbaar bibliotheekwerk vormen; 

bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en landelijk werkende 

organisaties waarvan hun kerntaak is de bibliotheekorganisaties te ondersteunen of een 

aanvullend dienstenpakket te bieden. 

 

De VOB 

Het stimuleren van actieve betrokkenheid van leden, belangenbehartiging, vormgeven 

van goed werkgeverschap en het organiseren van dialoog, kennisuitwisseling en 

draagvlak voor openbaar bibliotheekwerk zijn speerpunten van de vereniging.  

Het verenigingsbureau, waar een tiental professionals werkzaam zijn, vervult een  

coördinerende, dienstverlenende en voortrekkersrol bij het realiseren van deze 

speerpunten. Vanuit hartje centrum Utrecht ondersteunen wij de leden volop. In een 

compact team zijn verschillende vakdisciplines aanwezig. Communicatie richting leden, 

(netwerk)partners, en politiek en overheid is een randvoorwaarde om als 

branchevereniging goed te kunnen functioneren.  

 

We zoeken daarom een professional die ons hierin in brede zin kan ondersteunen. Graag 

komen we in contact met gemotiveerde kandidaten voor de functie van 

communicatieadviseur (m/v/x). 

 

Jouw functie 

Dit is geen functie met een strak omlijnd takenpakket. Vanaf de eerste dag adviseer en 

ondersteun je collega’s hands-on bij hun communicatie richting leden en andere 

betrokkenen. De eerste periode gebruik je ook om onze branche en ons werkveld goed te 

leren kennen.  

Na deze inwerkperiode neem je het voortouw bij het opstellen van een strategisch 

communicatieplan voor de VOB. Gezamenlijk met je collega's werk je aan de 

positionering van bibliotheken door de maatschappelijke impact zichtbaar te maken. 

Naast de hierboven benoemde speerpunt, geef je ook specifieke aandacht aan zaken 

zoals de ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke functies van bibliotheken en de inzet 

van off- en online media in onze communicatie.  

Onze financiële middelen zijn niet onbegrensd. Dit vraagt om de nodige creativiteit en 

het maken van heldere keuzes.  

De gekozen strategie mag je vervolgens gaan implementeren. Hierin vervul jij een 

voortrekkersrol. En natuurlijk sparren we graag met je en ondersteunen we je volop.  
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De VOB vraagt 

• Je hebt een bachelor of master afgerond, bijvoorbeeld in (overheids)communicatie 

of Nederlands; 

• je bent zeer vaardig in het Nederlands en hebt actuele kennis op het gebied van 

off- en online media; 

• je staat voor een tweede of volgende stap in jouw loopbaan; 

• strategisch, tactisch en operationeel ben je sterk; 

• je bent politiek sensitief en signaleert relevante ontwikkelingen binnen en buiten 

de sector; 

• je bent een initiatiefrijke teamspeler; 

• je ambieert een brede functie met afwisselende taken; 

• je bent contactueel vaardig en je hebt een dienstverlenende instelling; 

• je bent maatschappelijk betrokken. 

 

Waarom werken bij de VOB? 

De VOB is een compacte branchevereniging. De functie is breed.  

Zowel strategisch, tactisch als operationeel vervul je een voortrekkersrol. Je bent een 

belangrijke schakel in onze ambitie om uit te blinken in dienstverlening aan onze leden 

onder andere door communicatiebewustzijn in de organisatie te vergroten. Onze branche 

is volop in ontwikkeling. Vernieuwing en verandering zijn aan de orde van de dag. Je 

komt te werken bij een maatschappelijk relevante en betrokken organisatie. 

 

We zijn een enthousiast, multidisciplinair en professioneel team en werken vanuit een 

prachtige locatie in hartje centrum Utrecht. 

De functie kan in 4 of 5 dagen worden ingevuld. 

We bieden vanzelfsprekend een compleet en goed pakket arbeidsvoorwaarden.  

 

Interesse? 

Solliciteer direct via deze link!  

Heb je nog vragen? Willem Olthof van Primatch HR Groep begeleidt de Vereniging van 

Openbare Bibliotheken exclusief bij de invulling van deze vacature. Hij is bereikbaar via 

06 11536546 of willem.olthof@primatch.nl. 

https://debibliotheken.tool2match.nl/jobsite/6/apply?utm_source=DeBibliotheken&lang=nl
mailto:willem.olthof@primatch.nl?subject=Meer%20informatie%20vacature%20communicatieadviseur%20VOB

