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Inleiding 
 
Met ingang van de transitiedatum 1 november 2016 is de organisatiestructuur van BplusC gewijzigd. 
Onderdeel van de transitie is geweest het opnieuw beschrijven van alle functies in de nieuwe 
organisatiestructuur met vijf afdelingen. 
 
In overleg tussen BplusC en de betrokken vakbonden zijn de volgende afspraken gemaakt over de 
toepasselijkheid van de cao’s die binnen BplusC van kracht zijn: 
In afwachting van de (op termijn te verwachten) samenvoeging van de cao’s OB en KE wordt de cao 
OB gehanteerd bij nieuwe functies, met uitzondering van functies die direct educatie en/of productie 
gerelateerd zijn: docenten, gebouwbeheerders en degenen die betrokken zijn bij de programmering 
en productie van evenementen.  
 
Overzicht wijzigingen sinds 1-11-2016: 
In oktober 2020 heeft een herverdeling van verantwoordelijkheden tussen de mt leden 
plaatsgevonden. In hoofdstuk 1 van dit functieboek vindt u het actuele organogram.  
 
Per 1 januari 2021 is de naam van de afdeling Innovatie & Marketing gewijzigd in Innovatie & 
Onderwijs (I&O) en van de afdeling Programmeren & Productie in Evenementen & Communicatie 
(E&C).  
 
In april 2022 is de functie projectmedewerker V&F toegevoegd, zijn de lay-out en de tekst uniform 
gemaakt, is de datum van vaststelling/instemming OR/update toegevoegd en is de vermelding 
‘Omvang dienstverband’ verwijderd uit de functiebeschrijvingen 
 
Per 1 januari 2023 is bij iedere BplusC functie aangegeven aan welke generieke functie uit het 
functieboek OB/KE deze is gekoppeld. Waar van toepassing is de inschaling van de BplusC functie 
gewijzigd. De generieke functiebeschrijving is leidend, de BplusC functiebeschrijving wordt 
beschouwd als vastlegging van de resultaatafspraken voor de functie. Vacaturebeschrijvingen worden 
gebaseerd op de BplusC functiebeschrijving uit het Functieboek BplusC. Het betreft een wijziging op 
basis van de bepalingen in de cao OB en KE inzake de verplichte implementatie van het generieke 
functieboek OB/KE per 1-1-2023.  
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Hoofdstuk 1: Organogram 1 januari 2021 
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Hoofdstuk 2: Innovatie en Onderwijs (I&O) 

 

2.1 Hoofd Innovatie en Onderwijs 

 

Generieke functie functieboek OB/KE: 
Tactisch manager I 
 
Functienaam:  
Hoofd Innovatie en Onderwijs  
 
Plaats in de organisatie: 
Het hoofd Innovatie en Onderwijs maakt deel uit van het mt en legt verantwoording af aan de raad 
van bestuur van BplusC. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en wordt gevraagd 
en ongevraagd geadviseerd door de (staf)afdelingen HR, Financiën en ICT. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling 
 
Taken: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 
- Is ambassadeur voor de organisatie 
- Bepaalt mede welke maatschappelijke waarde BplusC levert voor klanten en 

stakeholders 
- Bepaalt mede de lange termijn doelstellingen voor BplusC 

 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van BplusC 
- Levert vanuit vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de 

missie, visie en het beleid van BplusC 
- Draagt de missie, visie en het beleid van  BplusC uit naar zowel medewerkers als klanten 

en stakeholders  
- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder en collega hoofden in reguliere 

overleggen en projectgroepen 
 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 
- Draagt zorg voor het ontwikkelen en formuleren van afdelingsbeleid  
- Maakt strategische en tactische keuzes  
- Definieert de gewenste afdelingsresultaten en vertaalt deze naar concrete activiteiten 
- Stelt het jaarplan en begrotingsvoorstellen voor de afdeling op (budget, kwaliteit, inzet 

teamleden) ter vaststelling door de bestuurder 
- Draagt zorg voor het opstellen en waarborgen van PDCA cycli (Plan-Do-Check-Act) 

gebaseerd op het jaarplan 
- Rapporteert over de voortgang van de afdelingsactiviteiten en de realisatie van de 

afdelingsdoelstellingen  
- Analyseert de behaalde resultaten 

 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 
- Ontwikkelt visie en beleid op vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Identificeert en evalueert kansen 
- Draagt zorg voor de benodigde (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden op de afdeling 
- Monitort de geleverde kwaliteit van dienstverlening  
- Draagt zorg voor een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) 
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• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 
- Draagt zorg voor een optimale personele bezetting van de afdeling 
- Structureert, plant en evalueert de afdelingsactiviteiten en stuurt deze, indien nodig, bij 

conform de PDCA cyclus 
 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling  
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de afdeling 
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen 
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen 
- Betrekt van de medewerkers bij de ontwikkeling van afdelingsbeleid en jaarplan 
- Motiveert de medewerkers 
- Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Zit werkoverleg voor en voert bilateraal overleg 
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging 
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, corrigeren e.d.) 

m.b.t. vakkennis, vaardigheden en gedrag 
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing 

 
Bevoegdheden: 
Het hoofd afdeling is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- de personele bezetting van de afdeling 
- besteding van het afdelingsbudget 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan teamleden met betrekking tot de uitvoering van 
de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  
 

Interne contacten: 

• Bestuurder 

• Afdelingshoofden  

• Medewerkers afdeling  

• Leden projectgroepen 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
WO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Innovatie en Onderwijs 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie  
Aantoonbare ervaring in het sturen op managementdoelstellingen m.b.t. omzet, budget, formatie 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
Humor 

 
Inschaling: 
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken 
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2.2 Coördinator Innovatie en Onderwijs 

 
Functienaam:  
Coördinator Innovatie en Onderwijs 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Coördinator I 
 
Plaats in de organisatie: 

• De coördinator Innovatie en Onderwijs maakt deel uit van het afdelingsteam Innovatie en 
Onderwijs en legt verantwoording af aan het hoofd Innovatie en Onderwijs.  

• De coördinator geeft operationeel leiding aan werkzaamheden binnen de afdeling Innovatie 
en Onderwijs. 

 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunt het hoofd Innovatie en Onderwijs bij de dagelijkse leiding van de afdeling en de 
positionering van de afdeling en de organisatie 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid, de kwaliteit, het aanbod en innovatie van de 
afdeling Innovatie en Onderwijs en de organisatie 

• Vertegenwoordigen van de afdeling Innovatie & Onderwijs in afdeling overstijgend overleg  
 
Taken:  

• Ondersteunt het hoofd Innovatie en Onderwijs bij de dagelijkse leiding van de afdeling en de 
positionering van de afdeling en de organisatie 

- Ondersteunt het hoofd Innovatie en Onderwijs bij de afstemming en monitoren van de 
voortgang van werkzaamheden op de afdeling 

- Ondersteunt het hoofd Innovatie en Onderwijs bij het voeren van 
voortgangsgesprekken  

- Levert input t.b.v. de ontwikkeling van het beleid en de kwaliteit van de afdeling 
Innovatie en Onderwijs 

- Levert input aan ten behoeve van commerciële en/of communicatieve acties 
 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid, de kwaliteit, het aanbod en de innovatie van de 
afdeling Innovatie en Onderwijs en de organisatie 

- Levert input ten behoeve van ontwikkeling van het beleid, de kwaliteit, het aanbod en 
de innovatie van de afdeling Innovatie en Onderwijs.  

- Coördineert en geeft uitvoering aan het beleid, de kwaliteitsontwikkeling en de 
innovatie van de afdeling Innovatie en Onderwijs 

- Deelt kennis en informatie met collega’s in het team 
- Signaleert mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of het aantrekken van 

derdengelden 
 

• Vertegenwoordigen van het team in afdeling overstijgend overleg  
- Neemt deel aan diverse vormen van afdeling overstijgend overleg met als doel 

mogelijkheden te signaleren en de toegevoegde waarde hiervan voor de 
dienstverlening van BplusC onder de aandacht te brengen 

- Is intermediair voor samenwerkingspartners en (externe) klanten gericht op 
vernieuwing en verbreding van de dienstverlening van de afdeling Innovatie en 
Onderwijs en BplusC.  

 
Bevoegdheden: 
De coördinator is bevoegd tot: 

• Het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Innovatie en Onderwijs 
vastgestelde mandaat m.b.t.: 

- het vastleggen van afspraken en opstellen van verantwoordingen  
- het (laten) inzetten van medewerkers, zelfstandigen en vrijwilligers t.b.v. de 

dienstverlening van de afdeling Innovatie en Onderwijs en BplusC 
- het ontplooien van activiteiten t.b.v. fondsenwerving en/of het aantrekken van 

derdengelden 
- deelnemen aan en het maken van afspraken in relevante interne en externe   
- overlegvormen  

• Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd Innovatie en Onderwijs 

• Het deelnemen aan werkoverleg 
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Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 

• HBO werk- en denkniveau 

• Aantoonbare ervaring in het coördineren en aansturen van werkzaamheden 

• Affiniteit met maatschappelijke dienstverlening 

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 

• Aantoonbare ervaring met sponsoring, fondsenwerving en/of het aantrekken van 
derdengelden is een pre 
 

Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
 
Inschaling: 
Schaal 9 cao Openbare Bibliotheken 
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2.3 Cultuurcoach A 
 
Functienaam:  
Cultuurcoach A 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering II 
 
Plaats in de organisatie:  
De cultuurcoach A legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Innovatie en Onderwijs. 
Hij/zij geeft zelf geen leiding. De cultuurcoach heeft een van de volgende specialisaties: Muziek, 
Nieuwe media, Dans en Theater of Beeldende kunst.  
 
Verantwoordelijkheden:  

• Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van cultuurprogramma’s en –activiteiten in de wijk(en) voor 
een specifieke doelgroep 

• Opbouwen van een netwerk en samenwerken met partners in de wijk(en)  

• Evalueren van uitgevoerde cultuurprogramma’s en -activiteiten  

• Deelnemen aan interne en externe overleggen  
 
Taken:  

• Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van cultuurprogramma’s en –activiteiten in de wijk(en) voor 
een specifieke doelgroep 

- Vertaalt de vraag uit de wijk(en) naar nieuwe cultuurprogramma’s en -activiteiten 
gericht op de specifieke doelgroep  

- Zorgt voor een samenhangend aanbod in de wijk(en) in samenwerking met de 
collega cultuurcoaches en partners in de wijk  

- Betrekt de doelgroep actief bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten  
- Zorgt voor de uitvoering (zelf of door derden) van de overeengekomen 

cultuurprogramma’s en –activiteiten  
 

• Opbouwen van een netwerk en samenwerken met partners in de wijk(en)  
- Legt contact met de doelgroep en partners in de wijk(en)  
- Onderhoudt het netwerk en breidt dit waar mogelijk uit  
- Registreert contactgegevens van samenwerkingspartners en houdt de gegevens up-

to-date  
 

• Evalueren van uitgevoerde cultuurprogramma’s en -activiteiten  
- Evalueert de uitgevoerde cultuurprogramma’s en –activiteiten met alle betrokken 

partijen  
- Rapporteert aan het hoofd I&O over de voortgang en behaalde resultaten  
- Denkt mee over en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening van de cultuurcoaches  
 

• Deelnemen aan interne en externe overleggen  
- Stemt nieuwe cultuurprogramma’s en –activiteiten af met de collega cultuurcoaches  
- Neemt deel aan het gemeentelijk overleg combinatiefunctionarissen  

 
Bevoegdheden:  
De cultuurcoach A is bevoegd tot:  

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Innovatie en Onderwijs 
vastgestelde mandaat m.b.t.:  

- het organiseren en (doen) uitvoeren van cultuurprogramma’s en –activiteiten  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen  
- het deelnemen aan en het maken van afspraken in relevante interne en externe 

overlegvormen  
- het geven van instructie en aanwijzingen aan samenwerkingspartners, collega’s en/of 

leveranciers met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten  

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• het deelnemen aan werkoverleg  
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Interne contacten:  
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.:  
Hoofden afdelingen  
Cultuurcoaches 
Projectleiders  
Coördinatoren  
Medewerkers  
 
Externe contacten:  
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.:  
Klanten  
Contractpartners  
Samenwerkingspartners  
Toeleveranciers  
Opdrachtgevers  
Subsidieverstrekkers  
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring:  
HBO werk- en denkniveau  
Relevante opleiding in kunst- en cultuur met didactische aantekening  
Beschikt over aantoonbare affiniteit met een van de specialisaties: Muziek, Nieuwe media, Dans en 
Theater of Beeldende kunst  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)  
 
Competenties en vaardigheden:  
Resultaatgerichtheid  
Klantgerichtheid  
Ondernemerschap  
Creativiteit  
Stressbestendigheid  
Samenwerken  
Flexibiliteit  
 
Inschaling:  
Schaal 8 cao Openbare Bibliotheken 
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2.4 Cultuurcoach B 
 
Functienaam:  
Cultuurcoach B 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering IV 
 
Plaats in de organisatie:  
De cultuurcoach B legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Innovatie en Onderwijs. 
Hij/zij geeft zelf geen leiding. De cultuurcoach heeft een van de volgende specialisaties: Muziek, 
Nieuwe media, Dans en Theater of Beeldende kunst.  
 
Verantwoordelijkheden:  

• Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van cultuurprogramma’s en –activiteiten in de wijk(en) voor 
een specifieke doelgroep 

• Opbouwen van een netwerk en samenwerken met partners in de wijk(en)  

• Evalueren van uitgevoerde cultuurprogramma’s en -activiteiten  

• Deelnemen aan interne en externe overleggen  
 
Taken:  

• Ontwikkelen en (doen) uitvoeren van cultuurprogramma’s en –activiteiten in de wijk(en) voor 
een specifieke doelgroep 
- Vertaalt de vraag uit de wijk(en) naar nieuwe cultuurprogramma’s en -activiteiten gericht 

op de specifieke doelgroep  
- Draagt bij aan een samenhangend aanbod in de wijk(en) in samenwerking met de collega 

cultuurcoaches en partners in de wijk  
- Betrekt de doelgroep actief bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten  
- Ondersteunt bij de uitvoering (zelf of door derden) van de overeengekomen 

cultuurprogramma’s en –activiteiten  
 

• Opbouwen van een netwerk en samenwerken met partners in de wijk(en)  
- Legt contact met de doelgroep en partners in de wijk(en)  
- Onderhoudt het netwerk en breidt dit waar mogelijk uit  
- Registreert contactgegevens van samenwerkingspartners en houdt de gegevens up-to-

date  
 

• Evalueren van uitgevoerde cultuurprogramma’s en -activiteiten  
- Evalueert het inhoudelijke deel van de uitgevoerde cultuurprogramma’s en –activiteiten 

met alle betrokken partijen  
- Rapporteert aan het hoofd I&O over de voortgang en behaalde resultaten  
- Denkt mee over en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening van de cultuurcoaches  
 

• Deelnemen aan interne en externe overleggen  
- Stemt nieuwe cultuurprogramma’s en –activiteiten af met de collega cultuurcoaches  

 
Bevoegdheden:  
De Cultuurcoach B is bevoegd tot:  

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Innovatie en Onderwijs 
vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- het organiseren en (doen) uitvoeren van cultuurprogramma’s en –activiteiten  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen  
- het deelnemen aan en het maken van afspraken in relevante interne en externe 

overlegvormen  
- het geven van instructie en aanwijzingen aan samenwerkingspartners, collega’s en/of 

leveranciers met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten  

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• het deelnemen aan werkoverleg  
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Interne contacten:  
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.:  
Hoofden afdelingen  
Cultuurcoaches 
Projectleiders  
Coördinatoren  
Medewerkers  
 
Externe contacten:  
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.:  
Klanten  
Contractpartners  
Samenwerkingspartners  
Toeleveranciers  
Opdrachtgevers  
Subsidieverstrekkers  
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring:  
MBO werk- en denkniveau  
Relevante opleiding in kunst- en cultuur of zorg   
Beschikt over aantoonbare affiniteit met een van de specialisaties: Muziek, Nieuwe media, Dans en 
Theater of Beeldende kunst  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)  
 
Competenties en vaardigheden:  
Resultaatgerichtheid  
Klantgerichtheid  
Ondernemerschap  
Creativiteit  
Stressbestendigheid  
Samenwerken  
Flexibiliteit  
 
Inschaling:  
Schaal 6 cao Openbare Bibliotheken 
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2.5 Projectleider Bibliotheekvernieuwing 

 

Functienaam:  
Projectleider Bibliotheekvernieuwing 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering I 
 
Plaats in de organisatie: 
De projectleider Bibliotheekvernieuwing legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling 
Innovatie en Onderwijs. Hij/zij geeft functioneel leiding aan de projectleden van projecten die onder 
zijn/haar verantwoordelijkheid vallen.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Initiëren en aansturen van projecten gericht op de innovatie en het (door)ontwikkelen van het 
product- en dienstenaanbod van BplusC  gericht op bibliotheekvernieuwing 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen 

• Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten  

• Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op bibliotheekvernieuwing 

• Signaleren van mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of samenwerkingen 

• Schrijven van aanvragen en verantwoordingen van subsidiabele projecten gericht op 
bibliotheekvernieuwing 

 
Taken: 

• Initiëren en aansturen van projecten gericht op de innovatie en het (door)ontwikkelen van het 
product- en dienstenaanbod van BplusC  gericht op bibliotheekvernieuwing 
- Vertaalt gegevens van brancheonderzoeken naar nieuwe initiatieven gericht op 

bibliotheekvernieuwing of hieraan gerelateerde programma’s 
- Signaleert en rapporteert aan het hoofd I&O over onderwerpen en ideeën die voor 

verdere ontwikkeling in aanmerking komen en onderbouwt het belang van deze 
onderwerpen en ideeën voor klant- en organisatie doelstellingen vanuit landelijk, 
regionaal/provinciaal en lokaal/stedelijk perspectief  

- Voert de project coördinatie van de toegewezen projecten en activiteiten die binnen de 
afdeling Innovatie en Onderwijs of elders in of buiten de organisatie worden 
geïmplementeerd of uitgevoerd 

- Levert input aan ten behoeve van commerciële en/of communicatieve acties  
 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen  
- Werkt projectplannen uit (projectdoelen en -resultaten, planning bezetting en doorlooptijd, 

kosten-baten-subsidies e.d.)en legt deze ter goedkeuring voor aan het hoofd I&O  
- Vertaalt goedgekeurde projectplannen in concrete activiteiten en voert deze (afhankelijk 

van de aard en omvang van het project) zelf uit of zorgt voor een verantwoorde 
samenstelling van een projectteam om deze uit te voeren 

- Verdeelt de taken binnen het projectteam, coördineert en monitort de voortgang van de 
werkzaamheden en stuurt deze zo nodig bij 

- Zorgt voor heldere communicatie en goede samenwerking tussen de leden van het 
projectteam onderling, andere betrokken afdelingen en  extern betrokken partijen 

- Is verantwoordelijk voor verzuimmeldingen van leden van het projectteam en regelt zo 
nodig vervanging 

- Regelt verdere dagelijkse werkzaamheden binnen de projectteam(s) voor zover deze niet 
binnen de verantwoordelijkheid van de projectleden vallen 

- Voert op verzoek van het hoofd I&O evaluatiegesprekken met leden van projectteam(s) 
die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen of levert input voor deze gesprekken 

 

• Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten 
- Analyseert de behaalde projectresultaten 
- Rapporteert aan het hoofd I&O over de voortgang en behaalde projectresultaten 
- Denkt mee over en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening van de afdeling 
 

• Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op bibliotheekvernieuwing 
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- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends gericht op bibliotheekvernieuwing en 
toetst deze op relevantie voor het product- en dienstenaanbod van BplusC 

- Deelt proactief kennis en informatie m.b.t. bibliotheekvernieuwing en/of bibliotheek 
gerelateerde programma’s met collega’s en zorgt voor beschikbare documentatie 

- Participeert in lokaal overleg op het terrein van bibliotheekvernieuwing en onderhoudt 
contacten met collega specialisten buiten BplusC 

 

• Signaleren van mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of samenwerkingen 
- Signaleert mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of samenwerkingen 
- Deelt kennis en informatie m.b.t. mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of 

samenwerkingen  met collega’s op de eigen afdeling en/of de afdeling Innovatie en 
Onderwijs 
 

• Schrijven van aanvragen en verantwoordingen van subsidiabele projecten gericht op 
bibliotheekvernieuwing 
- Zoekt proactief naar subsidiemogelijkheden voor projecten gericht op 

bibliotheekvernieuwing 
- Schrijft zelfstandig de subsidie aanvragen voor projecten gericht op 

bibliotheekvernieuwing 
- Verzorgt de subsidieverantwoording voor projecten gericht op bibliotheekvernieuwing 

 
Bevoegdheden: 
De projectleider Bibliotheekvernieuwing is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Innovatie en Onderwijs 
vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen 
- de samenstelling van de projectgroep(en) 
- besteding van het projectbudget 
- het voeren van of input leveren voor evaluatiegesprekken van projectleden afdeling I&O 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan projectleden met betrekking tot de uitvoering 
van de projectwerkzaamheden  

• het deelnemen aan werkoverleg 
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Innovatie en Onderwijs 
Beschikt over aantoonbare kennis van bibliotheekvernieuwing en branche gerelateerde programma’s 
Beschikt over aantoonbare project ervaring  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
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Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Schaal 9 cao Openbare Bibliotheken  
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2.6 Projectleider I&O 

 

Functienaam:  
Projectleider I&O 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering I. II of III (niveau A, B of C) 
 
Plaats in de organisatie: 
De projectleider I&O legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Innovatie en Onderwijs. 
Hij/zij geeft functioneel leiding aan de projectleden van projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Initiëren en aansturen van projecten gericht op de innovatie en het (door)ontwikkelen van het 
product- en dienstenaanbod van BplusC  gericht op specifieke doelgroepen, institutionele 
klanten en/of branche gerelateerde programma’s 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen 

• Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten  

• Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of 
branche gerelateerde programma’s 

• Signaleren van mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of samenwerking 
 
Taken: 

• Initiëren en aansturen van projecten gericht op de innovatie en het (door)ontwikkelen van het 
product- en dienstenaanbod van BplusC  gericht op specifieke doelgroepen, institutionele 
klanten en/of branche gerelateerde programma’s 
- Vertaalt gegevens van markt- en klantonderzoeken naar nieuwe initiatieven gericht op 

specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of branche gerelateerde programma’s 
- Signaleert en rapporteert aan het hoofd I&O over onderwerpen en ideeën die voor 

verdere ontwikkeling in aanmerking komen en onderbouwt het belang van deze 
onderwerpen en ideeën voor klant- en organisatie doelstellingen vanuit landelijk, 
regionaal/provinciaal en lokaal/stedelijk perspectief  

- Voert de project coördinatie van de toegewezen projecten en activiteiten die binnen de 
afdeling Innovatie en Onderwijs of elders in of buiten de organisatie worden 
geïmplementeerd of uitgevoerd 

- Levert input aan ten behoeve van commerciële en/of communicatieve acties 
- Kan als project lid deelnemen aan projecten van andere projectleiders 

 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen  
- Werkt projectplannen uit (projectdoelen en -resultaten, planning bezetting en doorlooptijd, 

kosten-baten-subsidies e.d.)en legt deze ter goedkeuring voor aan het hoofd I&O  
- Vertaalt goedgekeurde projectplannen in concrete activiteiten en voert deze (afhankelijk 

van de aard en omvang van het project) zelf uit of zorgt voor een verantwoorde 
samenstelling van een projectteam om deze uit te voeren 

- Verdeelt de taken binnen het projectteam, coördineert en monitort de voortgang van de 
werkzaamheden en stuurt deze zo nodig bij 

- Zorgt voor heldere communicatie en goede samenwerking tussen de leden van het 
projectteam onderling, andere betrokken afdelingen en  extern betrokken partijen 

- Is verantwoordelijk voor verzuimmeldingen van leden van het projectteam en regelt 
zonodig vervanging 

- Regelt verdere dagelijkse werkzaamheden binnen de projectteam(s) voor zover deze niet 
binnen de verantwoordelijkheid van de projectleden vallen 

- Voert op verzoek van het hoofd I&O evaluatiegesprekken met leden van projectteam(s) 
die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen of levert input voor deze gesprekken 
 

• Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten 
- Analyseert de behaalde projectresultaten 
- Rapporteert aan het hoofd I&O over de voortgang en behaalde projectresultaten 
- Denkt mee over en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening van de afdeling 
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• Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of 
branche gerelateerde programma’s 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends gericht op specifieke doelgroepen, 

institutionele klanten en/of branche gerelateerde programma’s en toetst deze op 
relevantie voor het product- en dienstenaanbod van BplusC 

- Deelt kennis en informatie m.b.t. specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of 
branche gerelateerde programma’s met collega’s en zorgt voor beschikbare 
documentatie 

- Participeert in lokaal overleg op het terrein van specifieke doelgroepen, institutionele 
klanten en/of branche gerelateerde programma’s en onderhoudt contacten met collega 
specialisten buiten BplusC 

 

• Signaleren van mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of verhuur van BplusC 
locaties 
- Signaleert mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of samenwerking 
- Deelt kennis en informatie m.b.t. mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of 

samenwerking met collega’s 
 
Bevoegdheden: 
De projectleider I&O is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Innovatie en Onderwijs 
vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen 
- de samenstelling van de projectgroep(en) 
- besteding van het projectbudget 
- het voeren van of input leveren voor evaluatiegesprekken van projectleden afdeling I&O 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan projectleden met betrekking tot de uitvoering 
van de projectwerkzaamheden  

• het deelnemen aan werkoverleg  
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Innovatie en Onderwijs 
Beschikt over aantoonbare kennis van specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of branche 
gerelateerde programma’s 
Beschikt over aantoonbare project ervaring  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Niveau A: Schaal 9 cao Openbare Bibliotheken (multidisciplinaire en organisatie brede projecten)  
Niveau B: Schaal 8 cao Openbare Bibliotheken 
Niveau C: Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken (voert vnl. projecten zelf uit) 
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2.7 Projectmedewerker I&O 

 

Functienaam:  
Projectmedewerker I&O 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering III 
 
Plaats in de organisatie: 
De projectmedewerker I&O legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Innovatie en 
Onderwijs. Hij/zij geeft zelf geen leiding. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen van de projectleider(s) I&O bij de totstandkoming van projectplannen 

• Bijdragen aan de uitvoering van projecten gericht op de innovatie en het (door)ontwikkelen 
van het product- en dienstenaanbod van BplusC  gericht op specifieke doelgroepen, 
institutionele klanten en/of branche gerelateerde programma’s 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Innovatie en Onderwijs 
 
Taken: 

• Ondersteunen van de projectleider(s) I&O bij de totstandkoming van projectplannen 
- Levert input en denkt mee met de projectleider(s) bij de totstandkoming van 

projectplannen, ontwikkelen van activiteiten en diensten e.d.  
- Koppelt ervaring vanuit de dagelijkse praktijk  terug aan de projectleider(s)  
- Neemt in een adviserende en/of uitvoerende rol deel aan projectgroepen   

 

• Bijdragen aan de uitvoering van projecten gericht op de innovatie en het (door)ontwikkelen 
van het product- en dienstenaanbod van BplusC  gericht op specifieke doelgroepen, 
institutionele klanten en/of branche gerelateerde programma’s 
- Voert overeengekomen werkzaamheden uit, zoals beschreven in de projectplan(nen)  
- Begeleiden van activiteiten voor specifieke doelgroepen en/of institutionele klanten  
- Signaleert aanvullende/gewijzigde wensen van de klant bij de projectleider 
- Lost, indien mogelijk, zelfstandig knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden op 

of signaleert knelpunten bij de projectleider(s)  
 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Innovatie en Onderwijs 
- Signaleert en benut kansen voor nieuwe of aanvullende dienstverlening  
- Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en toetst deze op relevantie 

voor de eigen werkzaamheden 
- Beheert materialen t.b.v. het product- en dienstenaanbod van BplusC en houdt deze up-

to-date 
 
Bevoegdheden: 
De projectmedewerker Innovatie en Onderwijs is bevoegd tot: 

• het onder verantwoordelijkheid van de projectleider zelfstandig uitvoeren van 
werkzaamheden conform de vastgestelde projectplan(nen) 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

• het deelnemen aan werkoverleg  
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 
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• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Innovatie en Onderwijs 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Affiniteit met specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of branche gerelateerde programma’s 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Aanpakker 
Creativiteit 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken 
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Hoofdstuk 3: Klantenservice (KS)        

 

3.1 Hoofd Klantenservice  
 
Functienaam:  
Hoofd Klantenservice 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Tactisch manager I 
 
Plaats in de organisatie:  
Het hoofd Klantenservice maakt deel uit van het mt en legt verantwoording af aan de raad 
van bestuur van BplusC. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling  en wordt gevraagd 
en ongevraagd geadviseerd door de (staf)afdelingen HR, Financiën en ICT.  
  
Verantwoordelijkheden:  

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie  

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC  

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling  

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten  

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling  
  
Taken:  

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie  
- Is ambassadeur voor de organisatie  
- Bepaalt mede welke maatschappelijke waarde BplusC levert voor klanten en 

stakeholders  
- Bepaalt mede de lange termijn doelstellingen voor BplusC  

  

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC  

- Levert vanuit vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de 
missie, visie en het beleid van BplusC  

- Draagt de missie, visie en het beleid van  BplusC uit naar zowel medewerkers 
als klanten en stakeholders   

- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen  
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder en collega hoofden in reguliere 

overleggen en projectgroepen  
  

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling  

- Draagt zorg voor het ontwikkelen en formuleren van afdelingsbeleid   
- Maakt strategische en tactische keuzes   
- Definieert de gewenste afdelingsresultaten en vertaalt deze naar concrete activiteiten  
- Stelt het jaarplan en begrotingsvoorstellen voor de afdeling op (budget, kwaliteit, inzet 

teamleden) ter vaststelling door de bestuurder  
- Draagt zorg voor het opstellen en waarborgen van PDCA cycli (Plan-Do-Check-

Act) gebaseerd op het jaarplan  
- Rapporteert over de voortgang van de afdelingsactiviteiten en de realisatie 

van de afdelingsdoelstellingen   
- Analyseert de behaalde resultaten  
  

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  
- Ontwikkelt visie en beleid op vakgebied  
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid  
- Identificeert en evalueert kansen  
- Draagt zorg voor de benodigde (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden op de 

afdeling  
- Monitort de geleverde kwaliteit van dienstverlening   
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- Draagt zorg voor een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering)  

  

 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten  
- Draagt zorg voor een optimale personele bezetting van de afdeling  
- Structureert, plant en evalueert de afdelingsactiviteiten en stuurt deze, indien 

nodig, bij conform de PDCA cyclus  
  

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling   
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de 

afdeling  
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen  
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen  
- Betrekt van de medewerkers bij de ontwikkeling van afdelingsbeleid en jaarplan  
- Motiveert de medewerkers  
- Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
- Zit werkoverleg voor en voert bilateraal overleg  
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging  
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, 

corrigeren e.d.) m.b.t. vakkennis, vaardigheden en gedrag  
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing  

  
Bevoegdheden:  
Het hoofd afdeling is bevoegd tot:  

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:   

- afsluiten van contracten met externe partijen  
- de personele bezetting van de afdeling  
- besteding van het afdelingsbudget  

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie  

• het geven van instructie en aanwijzingen aan teamleden met betrekking tot de uitvoering van 
de werkzaamheden en het beleid van de afdeling   
  

Interne contacten:  

• Bestuurder  

• Afdelingshoofden   

• Medewerkers afdeling   

• Leden projectgroepen  
  
Externe contacten:  
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.:  

• Klanten  

• Contractpartners  

• Samenwerkingspartners  

• Toeleveranciers  

• Opdrachtgevers  

• Subsidieverstrekkers  
  
Benodigd opleidingsniveau en ervaring:  
WO werk- en denkniveau  
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Klantenservice  
Beschikt over aantoonbare ervaring met hospitality   
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie   
Aantoonbare ervaring in het sturen op managementdoelstellingen m.b.t. omzet, budget, formatie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)  
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Competenties en vaardigheden:  
Resultaatgerichtheid  
Klantgerichtheid  
Ondernemerschap  
Analytisch vermogen  
Relativeringsvermogen  
Leiderschapskwaliteiten  
Plannen en organiseren  
Motiveren  
Verbinden  
Stressbestendigheid  
Prioriteiten stellen  
Hoofd- en bijzaken onderscheiden  

  
Inschaling:  
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken  
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3.2 Coördinator Klantenservice 

 

Functienaam:  
Coördinator Klantenservice 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Coördinator I 
 
Plaats in de organisatie: 

• De coördinator Klantenservice maakt deel uit van het afdelingsteam Klantenservice en legt 
verantwoording af aan het hoofd Klantenservice.  

• De coördinator geeft operationeel  en functioneel leiding aan werkzaamheden binnen team 
klantenservice  

• De taken van een coördinator Klantenservice zijn in principe toegevoegd aan de functie van 
klantadviseur. 

• De totale functieomvang klantadviseur en coördinator samen bedraagt tenminste 0,8 fte 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Organiseren, plannen en evalueren van de werkzaamheden van de medewerkers binnen zijn/ 
haar team 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid, kwaliteit, aanbod en innovatie van de afdeling 
Klantenservice  

• Vertegenwoordigen van het team in afdelings- en afdeling overstijgend overleg  
 

Taken: 

• Organiseren, plannen en evalueren van de werkzaamheden van de medewerkers binnen zijn/ 
haar team 
-  Brengt in overleg met het hoofd Klantenservice de inhoudelijke planning tot stand 
-  Voert overleg met de medewerkers en zorgt voor afstemming en voortgang van 

werkzaamheden 
-   Voert jaargesprekken, bemiddelt, zorgt dat vervanging geregeld  wordt, is verantwoordelijk 

voor verzuimmeldingen en regelt verdere dagelijkse  werkzaamheden binnen het team 
voor zover deze niet binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker vallen. 

 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid, kwaliteit, aanbod en innovatie van de afdeling 
Klantenservice 
- Levert input t.b.v. aan de ontwikkeling van het beleid, kwaliteit, aanbod en innovatie van 

de afdeling Klantenservice 
- Signaleert wensen en behoeften vanuit de klant en locatie ten behoeve van de afdeling 

I&O 
- Levert vanuit zijn/haar team input aan ten behoeve van commerciële en/of 

communicatieve acties 
 

• Vertegenwoordigen van het team in afdelings- en afdeling overstijgend overleg  
-  Stemt in overleg met het hoofd Klantenservice de planning van projecten en evenementen 

van het betrokken onderdeel af binnen de  afdeling en de daarbij betrokken afdelingen 
voor zover dit buiten de werkzaamheden en mogelijkheden van de individuele 
medewerker valt. 

-    Is intermediair voor medewerking aan multidisciplinaire projecten en projecten gericht op 
nieuwe doelgroepen en vernieuwing en verbreding van het aanbod. 

  
Bevoegdheden: 
De coördinator is bevoegd tot: 

• Het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Klantenservice 
vastgestelde mandaat m.b.t.: 
- het verdelen en coördineren van werkzaamheden binnen het betreffende onderdeel; 
- het (laten) inzetten van oproepkrachten en vrijwilligers  
- deelnemen aan en het maken van afspraken in relevante interne en externe   
  overlegvormen  

• Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd Klantenservice 

• Het deelnemen aan werkoverleg 
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Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Werkzaam als medewerker in het betreffende werkveld 
Aantoonbare ervaring in het coördineren en aansturen van werkzaamheden 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 
Competenties en vaardigheden 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
 
Inschaling: 
Schaal 9 cao Openbare Bibliotheken 

  



  Update januari 2023 

28 

3.3 Functioneel beheerder bibliotheeksysteem 

 

Functienaam:  
Functioneel beheerder bibliotheeksysteem 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker informatiebeheer III 
 
Plaats in de organisatie: 
De functioneel beheerder bibliotheeksysteem (Vubis) ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling 
Klantenservice. De functioneel beheerder bibliotheeksysteem geeft zelf geen leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Zorgdragen voor het optimaal functioneren en correct gebruik van het bibliotheeksysteem 
(Vubis) 

• Zorgdragen voor een correcte verwerking en levering van informatie vanuit het 
bibliotheeksysteem (Vubis) 

• Ondersteunen van eindgebruikers van BplusC bij het gebruik van het bibliotheeksysteem 
(Vubis) 

• Onderhouden van de verbinding tussen eindgebruikers en leverancier en/of afdeling ICT 
 
Taken: 

• Zorgdragen voor het optimaal functioneren en correct gebruik van het bibliotheeksysteem 
(Vubis) 
- Houdt de applicatie up-to-date 
- Werkt proactief mee aan het operationeel houden van Vubis en het verbeteren van de 

gebruikerstoepassingen 
- Inrichten van rechten, applicatietoegang, licentiebeheer e.d. 
- Geeft uitleg over het correct gebruik van Vubis aan eindgebruikers 

 

• Zorgdragen voor een correcte verwerking en levering van informatie vanuit het 
bibliotheeksysteem (Vubis) 
- Verwerkt de jaarlijkse gegevens, zoals collectie budgetten, klanttarieven, leenrecht en 

bestellingen 
- Schoont lenersbestanden op en corrigeert foutief ingevoerde gegevens in de catalogus- 

en lenersbestanden 
- Verwerkt facturen (NBD) 
- Leest standingorders in 
- Beheert Appquard kasoverzichten 
- Beheert en plaatst Aanwinsten- en SPPlijsten 
- Levert statistische gegevens en overzichten vanuit het bibliotheeksysteem (Vubis) 
- Maakt de vertaling van gegevens uit het bibliotheeksysteem (Vubis) naar de presentatie 

op de website 
 

• Ondersteunen van eindgebruikers van BplusC bij het gebruik van Vubis 
- Registreert en documenteert binnengekomen meldingen 
- Verleent eerstelijnssupport aan eindgebruikers 
- Voorkomt storingen en/of lost storingen op 
- Ontwikkelt gebruikershandleidingen 

 

• Onderhouden van de verbinding tussen eindgebruikers en leverancier en/of afdeling ICT  
- Signaleert wensen van eindgebruikers van het bibliotheeksysteem (Vubis) 
- Vertaalt wensen van eindgebruikers naar leverancier/afdeling ICT applicatietoepassingen  
- Vertaalt mogelijkheden in het bibliotheeksysteem (Vubis) naar gebruikerstoepassingen 

 
Bevoegdheden: 
De functioneel beheerder bibliotheeksysteem (Vubis) is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd van de afdeling 
Klantenservice vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- verlenen van eerstelijnssupport aan eindgebruikers 
- uitvoeren van installatie en updates  
- inrichten van rechten en applicatietoegang 
- verwerken en aanleveren van reguliere overzichten 
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• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

• het deelnemen aan werkoverleg  
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau. 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Aantoonbare kennis van en ervaring met het bibliotheeksysteem (Vubis) 
Uitstekende sociale, communicatieve en advies vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgericht 
Zelfstandigheid 
Flexibiliteit 
Initiatief 
Stressbestendigheid 
Improvisatievermogen 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken 
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3.4 Medewerker Boekverwerking 

 

Functienaam:  
Medewerker Boekverwerking 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratie en ondersteuning V 
 
Plaats in de organisatie: 
De medewerker Boekverwerking ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling Klantenservice en 
(gedelegeerd) van de coördinator Klantenservice. Hij/zij geeft zelf geen leiding. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Administratief verwerken en klaarmaken voor uitleen van nieuwe boeken en overige media  

• Administratief verwerken van gesaneerde boeken en overige media 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Klantenservice 
 
Taken: 

• Administratief verwerken en klaarmaken voor uitleen van nieuwe boeken en overige media 
- Registreert nieuwe boeken en overige media in het bibliotheeksysteem (Vubis) 
- Zorgt voor adequate beveiliging van boeken en overige media 
- Verzorgt de besteladministratie (bestellingen en nabestellingen bij NBD en/of 

boekhandel) 
- Controleert de oplevering en leveringstijd van boeken en overige media en signaleert 

afwijkingen 
- Controleert de facturen van geleverde boeken  
- Wijzigt en voert nieuwe titelbeschrijvingen in ten behoeve van de ontsluiting van de 

collectie 

• Administratief verwerken van gesaneerde boeken en overige media 
- Zorgt voor de administratieve afhandeling van gesaneerde boeken en overige media in 

het bibliotheeksysteem (Vubis) 
- Verwijdert de beveiliging van gesaneerde boeken en overige media 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Klantenservice 
- Overige ondersteunende taken 

 
Bevoegdheden: 
De medewerker Boekverwerking is bevoegd tot: 

• het zelfstandig uitvoeren van administratieve handelingen binnen het door het hoofd 
Klantenservice vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- de administratieve verwerking van nieuwe en gesaneerde boeken en overige media in 

het uitleensysteem van de bibliotheek (Vubis) 
- het deelnemen aan interne overlegvormen  
- het (extern) verzamelen en verwerken van ontbrekende informatie t.b.v. het 

bibliotheeksysteem (Vubis) 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

• het deelnemen aan werkoverleg 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers  
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
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Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
VMBO werk- en denkniveau 
Nederlandse taalbeheersing op niveau NT2 
Kennis van de vastgestelde protocollen t.b.v. de werkzaamheden 
Ervaring in het werken met het bibliotheeksysteem (Vubis) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Accuratesse 
Samenwerken 
Communicatieve vaardigheden 
Resultaatgerichtheid 
Flexibiliteit 

 
Inschaling: 
Schaal 4 cao Openbare Bibliotheken 
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3.5 Klantadviseur A 

 

Functienaam:  
Klantadviseur A 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker service en informatie II 
 
Plaats in de organisatie: 
De klantadviseur A ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling Klantenservice en (gedelegeerd) 
van de coördinator Klantenservice. De klantadviseur A geeft zelf geen leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor producten en diensten van BplusC 

• Uitvoeren van en adviseren over publieksactiviteiten 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
 
Taken: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 
- Beantwoordt (informatie)vragen en begeleid en stimuleert klanten bij het zelf vinden van 

informatie 
- Handelt klachten af 
- Adviseert over het ontsluiten van informatie (zowel analoog als digitaal) 
- Verzorgt of ondersteunt inloopspreekuren (bv. Taalhuis, e-books) 
- Verwijst indien nodig door naar een collega of leidinggevende (blijft verantwoordelijk voor 

de terugkoppeling naar de klant, tenzij anders is afgesproken) 
 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC  
- Brengt de wensen en behoeften van de klant in kaart 
- Zoekt hierbij meest geschikte producten of diensten en biedt indien mogelijk alternatieve 

opties 
- Signaleert koopsignalen 
- Attendeert op andere producten en diensten 

 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor producten en diensten van BplusC 
- Schrijft nieuwe klanten in als lid van de Bibliotheek 
- Schrijft nieuwe leerlingen in voor de gewenste les of cursus 
- Administreert de benodigde klantgegevens 
- Verwerkt wijzigingen van bestaande klanten en/of leerlingen 
- Bevestigt het lidmaatschap, de inschrijving en/of de wijziging 

 

• Uitvoeren van en adviseren over publieksactiviteiten 
- Voert activiteitenprogramma’s uit zoals deze zijn vastgesteld door projectleiders 

Innovatie en Onderwijs 
- Verzorgt publiekspresentaties en rondleidingen 
- Adviseert projectleiders Innovatie en Onderwijs over inhoud en vorm van 

publiekspresentaties op basis van feedback van klanten 
 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
- Zorgt voor orde en netheid in de publieksruimte en een aantrekkelijke presentatie van 

de aangeboden media 
- Apparatuur in de publieksruimte(n) aanzetten, controleren en uitzetten  
- Verwerkt externe aanvragen (IBL) en vervoer Probiblio 
- Lost eenvoudige technische problemen aan apparatuur in de publieksruimte(n) op  
- Meldt overige technische problemen bij de betreffende afdeling 
- Begeleiden van vrijwilligers en oproepkrachten 
- Adviseert het hoofd Klantenservice over trends en ontwikkelingen in de aard en het 

karakter van de vragen die klanten stellen 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 
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Bevoegdheden: 
De klantadviseur A is bevoegd tot: 

• het zelfstandig verwerken van (wijzigingen in) lidmaatschappen en inschrijvingen conform de 
vastgestelde procedures en protocollen 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Klantenservice vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- ontvangst en rondleiding van klanten, leerlingen en groepen 
- presentatie van media 
- afhandelen van (informatie)vragen en klachten 

• het deelnemen aan werkoverleg  

• op verzoek van het hoofd Klantenservice deelnemen aan projectteams op initiatief van 
projectleider(s)  

 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de functie 
Beschikt over een klantgerichte houding 
Ervaring met de geautomatiseerde systemen voor uitlening en cursusadministratie 
Kennis van de vastgestelde protocollen en werkafspraken Klantenservice 
Kennis van het product- en dienstenaanbod van BplusC  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Klantgerichtheid 
Plannen en organiseren 
Dienstverlenend 
Representatief 
Stressbestendig 
Samenwerken 
 
Inschaling: 
Schaal 6 cao Openbare Bibliotheken 
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3.6 Klantadviseur B 

 

Functienaam:  
Klantadviseur B 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker service en informatie IV 
 
Plaats in de organisatie: 
De klantadviseur B ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling Klantenservice en (gedelegeerd) 
van de coördinator Klantenservice. De klantadviseur B geeft zelf geen leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor producten en diensten van BplusC 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
Alleen voor de chauffeur van de bibliobus: 

• Zorgdragen voor een tijdige en veilige inzet van de bibliobus 
 
Taken: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 
- Zorgt voor een klantvriendelijke ontvangst van klanten en bezoekers  
- Beantwoordt vragen  
- Handelt klachten af 
- Verwijst indien nodig door naar een collega of leidinggevende (blijft verantwoordelijk voor 

de terugkoppeling naar de klant, tenzij anders is afgesproken) 
 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC  
- Brengt de wensen en behoeften van de klant in kaart 
- Zoekt hierbij meest geschikte producten of diensten en biedt indien mogelijk alternatieve 

opties 
- Signaleert koopsignalen 
- Attendeert op andere producten en diensten 

 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor producten en diensten van BplusC 
- Schrijft nieuwe klanten in als lid van de Bibliotheek 
- Schrijft nieuwe leerlingen in voor de gewenste les of cursus 
- Administreert de benodigde klantgegevens 
- Verwerkt wijzigingen van bestaande klanten en/of leerlingen 
- Bevestigt het lidmaatschap, de inschrijving en/of de wijziging 

 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
- Zorgt voor orde en netheid in de publieksruimte en een aantrekkelijke presentatie van de 

aangeboden media 
- Apparatuur in de publieksruimte(n) aanzetten, controleren en uitzetten  
- Verwerkt boetes 
- Verwerkt teruggebrachte media 
- Saneert media op basis van input van afdeling Innovatie en Onderwijs 
- Lost eenvoudige technische problemen aan apparatuur in de publieksruimte(n) op  
- Meldt overige technische problemen bij de betreffende afdeling 
- Begeleiden van vrijwilligers en oproepkrachten 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 

 
Alleen voor de chauffeur van de bibliobus: 

• Zorgdragen voor een tijdige en veilige inzet van de bibliobus  
- Bestuurt de bibliobus volgens rooster naar de afgesproken standplaatsen 
- Voert klein onderhoud aan de bibliobus uit 
- Signaleert grotere storingen en/of technische problemen bij de coördinator 

Klantenservice 
- Zorgt voor een juiste belading van de bibliobus conform voorschriften en procedures  
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Bevoegdheden: 
De klantadviseur B is bevoegd tot: 

• het zelfstandig verwerken van (wijzigingen in) lidmaatschappen en inschrijvingen conform de 
vastgestelde procedures en protocollen 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Klantenservice vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- ontvangst van klanten, leerlingen en groepen 
- presentatie van media 
- afhandelen van vragen en klachten 

• het deelnemen aan werkoverleg  
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de functie 
Beschikt over een klantgerichte houding 
Ervaring met de geautomatiseerde systemen voor uitlening en cursusadministratie 
Kennis van de vastgestelde protocollen en werkafspraken Klantenservice 
Kennis van het product- en dienstenaanbod van BplusC  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Alleen voor de chauffeur van de bibliobus: 
Beschikt over een geldig rijbewijs C  
 
Competenties en vaardigheden: 
Klantgerichtheid 
Plannen en organiseren 
Dienstverlenend 
Representatief 
Stressbestendig 
Samenwerken 

 
Inschaling: 
Schaal 4 cao Openbare Bibliotheken 
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3.7 Klantadviseur C 

 

Functienaam:  
Klantadviseur C 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker service en informatie IV 
 
Plaats in de organisatie: 
De klantadviseur C ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling Klantenservice en (gedelegeerd) 
van de coördinator Klantenservice. De klantadviseur C geeft zelf geen leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor lessen en cursussen  

• Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek 

• Opstellen van en informatie verstrekken over (wijzigingen in) werk- en lesroosters 

• Opstellen van en Informatie verstrekken over (wijzigingen in) roosters 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
 
Taken: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 
- Beantwoordt vragen  
- Handelt klachten af 
- Verwijst indien nodig door naar een collega of leidinggevende (blijft verantwoordelijk voor 

de terugkoppeling naar de klant, tenzij anders is afgesproken) 
 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC  
- Brengt de wensen en behoeften van de klant in kaart 
- Zoekt hierbij meest geschikte producten of diensten en biedt indien mogelijk alternatieve 

opties 
- Signaleert koopsignalen 
- Attendeert op andere producten en diensten 

 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor lessen en cursussen 
- Inschrijven voor de gewenste les of cursus 
- Administreren van de benodigde klantgegevens 
- Bevestigen van de inschrijving 

 

• Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek 
- Bevragen van klanten aan de hand van standaard enquêtes 
- Signaleren van nieuwe of gewijzigde wensen en behoeften 
- Administratief verwerken van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 
- Regelmatig rapporteren van de resultaten aan afdeling I&O 

 

• Opstellen van en informatie verstrekken over (wijzigingen in) werk- en lesroosters  
- Stelt werk- en lesroosters op en verwerkt wijzigingen 
- Geeft (wijzigingen in) roosters door aan (ouders/verzorgers van) leerlingen en 

collega’s 
- Beantwoordt vragen over (wijzigingen) in werk- en lesroosters 

 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
- Administratief verwerken van de ruilcollecties 
- Verwerken van nota’s, boetes en abonnementen 
- Nabellen nota’s niet ingeleverde boeken 
- Administratief verwerken van (adres)wijzigingen en opzeggingen 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 
 

Bevoegdheden: 
De klantadviseur C is bevoegd tot: 
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• het zelfstandig opstellen van werk- en lesroosters binnen het door het hoofd Klantenservice 
vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- de gewenste bezetting van de frontoffice 
- plaatsingsregeling  

• het deelnemen aan werkoverleg  
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de functie 
Beschikt over een klantgerichte houding 
Ervaring met de geautomatiseerde systemen voor uitlening en cursusadministratie 
Kennis van de vastgestelde protocollen en werkafspraken Klantenservice 
Kennis van het product- en dienstenaanbod van BplusC  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Klantgerichtheid 
Plannen en organiseren 
Dienstverlenend 
Representatief 
Stressbestendig 
Samenwerken 

 
Inschaling: 
Schaal 4 cao Openbare Bibliotheken 
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3.8 Oproepkracht Klantenservice 

 

Functienaam:  
Oproepkracht Klantenservice 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker algemene ondersteuning I 
 
Plaats in de organisatie: 
De oproepkracht Klantenservice ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling Klantenservice en 
(gedelegeerd) van de coördinator Klantenservice. De oproepkracht klantenservice geeft zelf geen 
leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 
Ondersteunen van de klantadviseurs bij het: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor producten en diensten van BplusC 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
 
Taken: 
Ondersteunen van de klantadviseurs bij het: 

• Verzorgen van persoonlijk, telefonisch of email contact met (potentiële) klanten over 
producten en diensten van BplusC 
- Zorgt voor een klantvriendelijke ontvangst van klanten en bezoekers  
- Beantwoordt vragen  
- Handelt klachten af 
- Verwijst indien nodig door naar een collega of leidinggevende (blijft verantwoordelijk voor 

de terugkoppeling naar de klant, tenzij anders is afgesproken) 
 

• Adviseren van (potentiële) klanten bij de keuze van producten en diensten van BplusC  
- Brengt de wensen en behoeften van de klant in kaart 
- Zoekt hierbij meest geschikte producten of diensten en biedt indien mogelijk alternatieve 

opties 
- Signaleert koopsignalen 
- Attendeert op andere producten en diensten 

 

• Zorgdragen voor een soepele aanmeldingsprocedure voor producten en diensten van BplusC 
- Schrijft nieuwe klanten in als lid van de Bibliotheek 
- Schrijft nieuwe leerlingen in voor de gewenste les of cursus 
- Administreert de benodigde klantgegevens 
- Verwerkt wijzigingen van bestaande klanten en/of leerlingen 
- Bevestigt het lidmaatschap, de inschrijving en/of de wijziging 

 

• Ondersteunende taken ten behoeve van de Klantenservice 
- Zorgt voor orde en netheid in de publieksruimte en een aantrekkelijke presentatie van de 

aangeboden media 
- Apparatuur in de publieksruimte(n) aanzetten, controleren en uitzetten  
- Verwerkt boetes 
- Verwerkt teruggebrachte media 
- Saneert media op basis van input van afdeling Innovatie en Onderwijs 
- Lost eenvoudige technische problemen aan apparatuur in de publieksruimte(n) op  
- Meldt overige technische problemen bij de betreffende afdeling 
- Begeleiden van vrijwilligers 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 

 
Bevoegdheden: 
De oproepkracht Klantenservice is bevoegd tot het ondersteunen van de klantadviseurs bij: 

• het zelfstandig verwerken van (wijzigingen in) lidmaatschappen en inschrijvingen conform de 
vastgestelde procedures en protocollen 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Klantenservice vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- ontvangst van klanten, leerlingen en groepen 
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- presentatie van media 
- afhandelen van vragen en klachten 

• het deelnemen aan werkoverleg 
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 

Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de functie 
Beschikt over een klantgerichte houding 
Ervaring met de geautomatiseerde systemen voor uitlening en cursusadministratie 
Kennis van de vastgestelde protocollen en werkafspraken Klantenservice 
Kennis van het product- en dienstenaanbod van BplusC  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Klantgerichtheid 
Plannen en organiseren 
Dienstverlenend 
Representatief 
Stressbestendig 
Samenwerken 

 
Inschaling: 
Schaal 3 cao Openbare Bibliotheken 
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3.9 Opruimer (Bibliobus) 

 

Functienaam:  
Opruimer (Bibliobus) 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker algemene ondersteuning II 
 
Plaats in de organisatie: 
De opruimer ontvangt leiding van het hoofd van de afdeling Klantenservice en (gedelegeerd) van de 
coördinator Klantenservice. De opruimer geeft zelf geen leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Registreren van media middels het bibliotheeksysteem 

• Sorteren en opruimen van teruggebrachte media 

• Zorgdragen voor een aantrekkelijke, opgeruimde en overzichtelijke publieksruimte 

• Voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Klantenservice 
 
Taken: 

• Registreren van media middels het bibliotheeksysteem 
- Scant media in  

 

• Sorteren en opruimen van teruggebrachte media 
- Sorteert en ordent teruggebrachte media 
- Plaatst teruggebrachte media op de juiste plaats en volgorde op de karren en in de 

kasten 
 

• Zorgdragen voor een aantrekkelijke, opgeruimde en overzichtelijke publieksruimte 
- Zorgt voor orde en netheid in de publieksruimte 
- Voert (volgens schema) kastcontrole uit op verkeerd teruggeplaatste boeken 

 

• Voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Klantenservice  
- Verwijst bezoekers met vragen door naar de klantadviseurs 

 
Bevoegdheden: 
De opruimer is bevoegd tot: 

• sorteren, ordenen en opruimen van media 

• het deelnemen aan werkoverleg 
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
VMBO werk- en denkniveau 
Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
Kennis van het van toepassing zijnde plaatsingssysteem 
Kennis van het alfabet en numerieke stelsel 
Beschikt over een klantgerichte houding, bent pro-actief en flexibel 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden in de omgang met jeugd en jongeren 
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Competenties en vaardigheden: 
Klantgerichtheid 
Dienstverlenend 
Representatief 
Samenwerken 

 
Inschaling: 
Schaal 2 cao Openbare Bibliotheken 
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Hoofdstuk 4: Lessen en Cursussen (L&C) 

 

4.1 Hoofd Lessen en Cursussen 
 
Functienaam:  
Hoofd Lessen en Cursussen 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Tactisch manager I 
 
Plaats in de organisatie: 
Het hoofd Lessen en Cursussen maakt deel uit van het mt en legt verantwoording af aan de raad van 
bestuur van BplusC. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en wordt gevraagd en 
ongevraagd geadviseerd door de (staf)afdelingen HR, Financiën en ICT. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling 
 
Taken: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 
- Is ambassadeur voor de organisatie 
- Bepaalt mede welke maatschappelijke waarde BplusC levert voor klanten en 

stakeholders 
- Bepaalt mede de lange termijn doelstellingen voor BplusC 

 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van BplusC 
- Levert vanuit vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de 

missie, visie en het beleid van BplusC 
- Draagt de missie, visie en het beleid van BplusC uit naar zowel medewerkers als klanten 

en stakeholders  
- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder en collega hoofden in reguliere 

overleggen en projectgroepen 
 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 
- Draagt zorg voor het ontwikkelen en formuleren van afdelingsbeleid  
- Maakt strategische en tactische keuzes  
- Definieert de gewenste afdelingsresultaten en vertaalt deze naar concrete activiteiten 
- Stelt het jaarplan en begrotingsvoorstellen voor de afdeling op (budget, kwaliteit, inzet 

teamleden) ter vaststelling door de bestuurder 
- Draagt zorg voor het opstellen en waarborgen van PDCA cycli (Plan-Do-Check-Act) 

gebaseerd op het jaarplan 
- Rapporteert over de voortgang van de afdelingsactiviteiten en de realisatie van de 

afdelingsdoelstellingen  
- Analyseert de behaalde resultaten 

 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 
- Ontwikkelt visie en beleid op vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Identificeert en evalueert kansen 
- Draagt zorg voor de benodigde (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden op de afdeling 
- Monitort de geleverde kwaliteit van dienstverlening  
- Draagt zorg voor een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) 
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• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 
- Draagt zorg voor een optimale personele bezetting van de afdeling 
- Structureert, plant en evalueert de afdelingsactiviteiten en stuurt deze, indien nodig, bij 

conform de PDCA cyclus 
 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling  
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de afdeling 
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen 
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen 
- Betrekt van de medewerkers bij de ontwikkeling van afdelingsbeleid en jaarplan 
- Motiveert de medewerkers 
- Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Zit werkoverleg voor en voert bilateraal overleg 
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging 
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, corrigeren e.d.) 

m.b.t. vakkennis, vaardigheden en gedrag 
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing 

 
Bevoegdheden: 
Het hoofd afdeling is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- de personele bezetting van de afdeling 
- besteding van het afdelingsbudget 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan teamleden met betrekking tot de uitvoering van 
de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  
 

Interne contacten: 

• Bestuurder 

• Afdelingshoofden  

• Medewerkers afdeling  

• Leden projectgroepen 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
WO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Lessen en Cursussen 
Beschikt over aantoonbare ervaring in de sector Kunst, Cultuur en Kennis  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie  
Aantoonbare ervaring in het sturen op managementdoelstellingen m.b.t. omzet, budget, formatie 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
Humor 

 
Inschaling: 
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken 
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4.2 Afdelingssecretaresse L&C 

 

Functienaam:  
Afdelingssecretaresse L&C 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratie en ondersteuning IV 
 
Plaats in de organisatie: 
De afdelingssecretaresse L&C legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling. Hij/zij geeft zelf 
geen leiding. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen van het hoofd en collega’s van de afdeling bij secretariële en administratieve 
taken   

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  

• Zorgdragen voor toegankelijke en up-to-date informatie t.b.v. de afdeling  

• Administratieve en secretariële taken ten behoeve van de afdeling  
 
Taken: 

• Ondersteunen van het hoofd van de afdeling bij secretariële en administratieve taken   
- Beantwoordt telefoon, verbindt door, neemt berichten aan en/of handelt vragen en 

informatieverzoeken af  
- Ontvangt bezoekers en verwijst hen naar de juiste personen 
- Behandelt inkomende correspondentie, mail en reacties op social media en/of bereidt een 

reactie voor 
- Verzorgt correspondentie, presentaties, rapportages e.d. op aangeven van het hoofd of 

collega’s van de afdeling 
- Maakt afspraken en organiseert bijeenkomsten e.d. 
- Stelt (in overleg) de agenda op voor afdelingsoverleg en notuleert bij overleggen 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  
-  Draagt bij aan een continu proces van verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 

(zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling  
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, het hoofd en collega’s van de afdeling  
- Draagt bij aan het (door)ontwikkelen van de secretariële en administratieve processen 

van de afdeling 
 

• Zorgdragen voor toegankelijke en up-to-date informatie t.b.v. de afdeling  
- Zorgt dat voor de afdeling relevante informatie up-to-date, beschikbaar en makkelijk 

vindbaar is  
- Archiveert en achterhaalt documenten, correspondentie, gegevens en rapportages  
- Onderhoudt en beheert het afdelingsarchief 
  

• Administratieve en secretariële taken ten behoeve van de afdeling  
- Neemt zoveel mogelijk routinematige secretariële en administratieve werkzaamheden uit 

handen van het hoofd en collega’s van de afdeling 
- Bestelt kantoorbenodigdheden ten behoeve van de afdeling 
- Zorgt voor de verspreiding van informatie  
- Zorgt voor klein onderhoud aan kantoorapparatuur en rapporteert storingen 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 

 
Bevoegdheden: 
De afdelingssecretaresse is bevoegd tot: 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd van de afdeling vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- ontvangst van bezoek 
- voorbereiden van correspondentie, rapportages en presentaties 
- afhandelen van inkomende correspondentie en mail 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• het deelnemen aan werkoverleg  
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Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 

Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv Secretarieel medewerker  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office en social media  
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Affiniteit met dienstverlening op het gebied van bibliotheek, kunst en cultuur 
 
Competenties en vaardigheden: 
Servicegerichtheid 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Accuratesse 
Initiatief 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 5 cao Openbare Bibliotheken 
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4.3 Coördinator L&C 

 

Functienaam:  
Coördinator L&C 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Coördinator I 
 
Plaats in de organisatie: 

• De coördinator lessen en cursussen maakt deel uit van het afdelingsteam Lessen en 

Cursussen en legt verantwoording af aan het hoofd Lessen en Cursussen.  

• De coördinator geeft operationeel leiding aan werkzaamheden van een sectie binnen de 

afdeling Lessen en Cursussen waarbinnen hij/ zij zelf werkzaam is als docent. 

• De taken van een coördinator lessen en cursussen zijn in principe  toegevoegd aan de 

werkzaamheden van een docent. 

 
Verantwoordelijkheden: 

• Organiseren, plannen en evalueren van de werkzaamheden van de docenten binnen zijn/ 

haar sectie  

• Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid, kwaliteit, aanbod en innovatie van de afdeling 

Lessen en Cursussen 

• Vertegenwoordigen van de sectie in sectie- en afdeling overstijgend overleg 

 
Taken: 

• Organiseren, plannen en evalueren van de werkzaamheden van de docenten binnen zijn/ 

haar sectie 

- Brengt in overleg met het hoofd Lessen en Cursussen de inhoudelijke planning tot stand 

- Voert overleg met de docenten en zorgt voor afstemming en voortgang van 

werkzaamheden 

- Voert jaargesprekken, bemiddelt bij toewijzing van leerlingen, zorgt dat vervanging 
geregeld  wordt, is verantwoordelijk voor verzuimmeldingen en regelt verdere dagelijkse 
werkzaamheden binnen de sectie voor zover deze niet binnen de verantwoordelijkheid 
van de docent vallen 

 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid, kwaliteit, aanbod en innovatie van de afdeling 

Lessen en Cursussen 

- Levert input t.b.v. aan de ontwikkeling van het beleid, kwaliteit, aanbod en innovatie van  

de afdeling Lessen en Cursussen 

- Signaleert wensen en behoeften vanuit de klant en sectie ten behoeve van de afdeling 

Innovatie en Onderijw 

- Levert vanuit zijn/haar team input aan ten behoeve van commerciële en/of 

communicatieve acties  

 

• Vertegenwoordigen van de sectie in sectie- en afdeling overstijgend overleg  

- Stemt in overleg met het hoofd Lessen en Cursussen de planning van projecten en  

evenementen van de sectie af met de overige secties en de daarbij betrokken afdelingen  

voor zover dit buiten de werkzaamheden en mogelijkheden van de individuele docent  

valt 

- Is intermediair voor medewerking van docenten aan multidisciplinaire projecten en 

projecten gericht op nieuwe doelgroepen en vernieuwing en verbreding van het aanbod 

 
Bevoegdheden: 
De coördinator is bevoegd tot: 

• Het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Lessen en Cursussen 

vastgestelde mandaat m.b.t. 

- het verdelen en coördineren van werkzaamheden binnen de sectie 
- het (laten) inhuren van docenten  
- deelnemen aan en het maken van afspraken in relevante interne en externe   
  overlegvormen 
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• Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd Lessen en Cursussen 

• Het deelnemen aan werkoverleg 

 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 

 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Werkzaam als docent in het betreffende werkveld 
Aantoonbare ervaring in het coördineren en aansturen van werkzaamheden 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 
Competenties en vaardigheden 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
 
Inschaling: 
Schaal 9 cao Kunsteducatie  
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4.4 Docent 

 

Functienaam:  
Docent 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker educatie II 
 
Plaats in de organisatie: 
De docent legt verantwoording af aan het hoofd Lessen en Cursussen en (gedelegeerd) aan de 
coördinator van de sectie waarin de docent werkzaam is. De docent geeft zelf geen leiding.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten 

• Geven van de onderwijsactiviteiten 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van producten en programma’s van de afdeling en levert input 

voor kwaliteitsontwikkeling 

• Kan op verzoek  bijdragen leveren aan sectie- en afdeling overstijgende activiteiten  

• Kan op verzoek deelnemen aan overige activiteiten 

 
Taken: 

• Verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten 

- Verzorgt het (meerjaren-)leerplan en stemt het leerplan af met het hoofd Lessen en  

Cursussen en collega coördinatoren en/of docenten 

- Bepaalt vanuit het leerplan de onderwijsactiviteiten 

- Zorgt voor lesmateriaal en adviseert daarover 

 

• Geven van onderwijsactiviteiten 

- Bereidt de onderwijsactiviteit voor en stemt dit af op het niveau van de leerlingen en  

cursisten 

- Zorgt voor variatie in presentatie en lesvorm 

- Houdt rekening met persoonlijkheid en doelstellingen van leerlingen en cursisten 

- Evalueert  leerdoelstellingen en stelt deze waar nodig bij 

- Organiseert kunstuitingen en presentaties voor en door leerlingen en cursisten 

 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van producten en programma’s van de afdeling en levert input 

voor kwaliteitsontwikkeling 

- Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor de eigen werkzaamheden  

- Neemt in overleg met van het hoofd Lessen  en Cursussen deel aan na- en  

bijscholingsactiviteiten 

 

• Kan op verzoek  bijdragen leveren aan sectie- en afdeling overstijgende activiteiten  

- Overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van  

projecten  

- Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen 

- Levert bijdragen aan organisatieactiviteiten en evenementen 

 

• Kan op verzoek deelnemen aan overige activiteiten 

- Woont diverse overlegvormen bij 

- Levert bijdragen aan marktanalyses, de ontwikkeling van nieuw aanbod  en  

marktontwikkelingsplannen 

 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  
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• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
Een relevante HBO opleiding op het specifieke vakgebied en indien zo’n opleiding niet bestaat, een 
relevante HBO-opleiding 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 
Competenties en vaardigheden 
Klantgerichtheid 
Relativeringsvermogen 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
 
Inschaling: 
Schaal 8 cao Kunsteducatie 
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Hoofdstuk 5: Evenementen en Communicatie (E&C) 

 

5.1 Hoofd Evenementen en Communicatie 

 

Functienaam:  
Hoofd Evenementen en Communicatie 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Tactisch manager I 
 
Plaats in de organisatie: 
Het hoofd Evenementen en Communicatie maakt deel uit van het mt en legt verantwoording af aan 
de raad van bestuur van BplusC. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en wordt 
gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de stafafdelingen HR, Financiën en ICT. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling 
 
Taken: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 
- Is ambassadeur voor de organisatie 
- Bepaalt mede welke maatschappelijke waarde BplusC levert voor klanten en 

stakeholders 
- Bepaalt mede de lange termijn doelstellingen voor BplusC 

 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van BplusC 
- Levert vanuit vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de 

missie, visie en het beleid van BplusC 
- Draagt de missie, visie en het beleid van BplusC uit naar zowel medewerkers als klanten 

en stakeholders  
- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder en collega hoofden in reguliere 

overleggen en projectgroepen 
 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 
- Draagt zorg voor het ontwikkelen en formuleren van afdelingsbeleid  
- Maakt strategische en tactische keuzes  
- Definieert de gewenste afdelingsresultaten en vertaalt deze naar concrete activiteiten 
- Stelt het jaarplan en begrotingsvoorstellen voor de afdeling op (budget, kwaliteit, inzet 

teamleden) ter vaststelling door de bestuurder 
- Draagt zorg voor het opstellen en waarborgen van PDCA cycli (Plan-Do-Check-Act) 

gebaseerd op het jaarplan 
- Rapporteert over de voortgang van de afdelingsactiviteiten en de realisatie van de 

afdelingsdoelstellingen  
- Analyseert de behaalde resultaten 

 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 
- Ontwikkelt visie en beleid op vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Identificeert en evalueert kansen 
- Draagt zorg voor de benodigde (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden op de afdeling 
- Monitort de geleverde kwaliteit van dienstverlening  
- Draagt zorg voor een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) 
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• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 
- Draagt zorg voor een optimale personele bezetting van de afdeling 
- Structureert, plant en evalueert de afdelingsactiviteiten en stuurt deze, indien nodig, bij 

conform de PDCA cyclus 
 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling  
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de afdeling 
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen 
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen 
- Betrekt van de medewerkers bij de ontwikkeling van afdelingsbeleid en jaarplan 
- Motiveert de medewerkers 
- Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Zit werkoverleg voor en voert bilateraal overleg 
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging 
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, corrigeren e.d.) 

m.b.t. vakkennis, vaardigheden en gedrag 
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing 

 
Bevoegdheden: 
Het hoofd afdeling is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- de personele bezetting van de afdeling 
- besteding van het afdelingsbudget 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan teamleden met betrekking tot de uitvoering van 
de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  
 

Interne contacten: 

• Bestuurder 

• Afdelingshoofden  

• Medewerkers afdeling  

• Leden projectgroepen 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
WO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Evenementen en Communicatie 
Beschikt over aantoonbaar organisatie talent en marketing ervaring  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie  
Aantoonbare ervaring in het sturen op managementdoelstellingen m.b.t. omzet, budget, formatie 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
Humor 

 
Inschaling: 
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken 
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5.2 Medewerker Marketing en Communicatie  

 

Functienaam:  
Medewerker Marketing en Communicatie 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering III 
 
Plaats in de organisatie: 
De medewerker Marketing en Communicatie legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling 
Evenementen en Communicatie. Hij/zij geeft zelf geen leiding. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Bijdragen aan de uitvoering van het marketing en communicatie beleid 

• Bijdragen aan de redactie van de website en uitingen op social media  

• Coördineren van de inzet van derden 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Evenementen en Communicatie 
 
Taken: 

• Bijdragen aan de uitvoering van het marketing en communicatie beleid 
- Adviseert over en bepaalt (mede) de meest geschikte media voor interne en externe 

communicatie en marketingacties 
- Schrijft en redigeert teksten t.b.v. interne en externe communicatie en marketingacties 
- Voert marktverkenningen en marktonderzoek uit 
- Analyseert klantgegevens en signaleert trends en ontwikkelingen 
- Werkt klant- en doelgroep profielen uit t.b.v. het communicatie- en marketingplan 
- Ontwerpt marketing campagnes, meet resultaten en rapporteert hierover aan het hoofd 

Innovatie en Onderwijs 
- Werkt marketing- en communicatieplannen uit (projectdoelen en –resultaten, kosten-

baten analyse e.d.) en legt deze ter goedkeuring voor aan het hoofd E&C 
- Werkt communicatie- en marketing opdrachten uit tot visuele en tekstuele  campagnes 

 

• Bijdragen aan de redactie van de website en uitingen op social media 
- Adviseert over en bepaalt (mede) de inrichting van de website en uitingen op social 

media 
- Houdt de informatie op de website en social media up-to-date 

 

• Coördineren van de inzet van derden 
- Vertaalt eisen en wensen van (interne) opdrachtgever(s) in instructies aan externe 

leverancier(s) of samenwerkingspartner(s) 
- Vraagt in overleg met het hoofd Evenementen en Communicatie offertes aan bij 

leveranciers voor bv. drukwerk en beoordeelt de prijs-, lever- en uitvoeringscondities 
- Bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken en de geleverde uitvoeringskwaliteit 

 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Evenementen en Communicatie 
- Ziet toe op de juiste toepassing van de huisstijl 
- Neemt in een adviserende en/of uitvoerende rol deel aan projectgroepen 
- Signaleert en benut kansen voor vrije publiciteit 
- Volgt relevante media en signaleert berichtgeving die BplusC raakt 
- Beheren en actueel houden van algemeen presentatiemateriaal 

 
Bevoegdheden: 
De medewerker Marketing en Communicatie is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Evenementen en 
Communicatie vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- het schrijven, redigeren en plaatsen van teksten t.b.v. interne en externe communicatie 
- het deelnemen aan en het maken van afspraken in relevante interne en externe 

overlegvormen  
- het geven van instructie en aanwijzingen aan samenwerkingspartners en/of leveranciers 

met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden 
- uitvoeren van marketing- en communicatie acties 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

• het deelnemen aan werkoverleg 
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Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Evenementen en Communicatie 
Beschikt over aantoonbare marketing en communicatie ervaring  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office, CMS, InDesign, Photoshop en social media 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Creativiteit 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken 
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5.3 Podiumtechnicus 

 

Functienaam:  
Podiumtechnicus 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker techniek III 
 
Plaats in de organisatie: 
De podiumtechnicus legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Evenementen en 
Communicatie. Hij/zij geeft functioneel leiding aan de projectleden van projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Opstellen van passende plannen voor podiumtechniek ten behoeve van evenementen, 
voorstellingen, bijeenkomsten e.d. van zowel BplusC als derden 

• Zorgdragen voor het storingsvrij functioneren van geluid- , licht- en overige podiumsystemen 
bij evenementen, voorstellingen, bijeenkomsten e.d. van zowel BplusC als derden 

• Beheren en onderhouden van geluid- , licht en overige podiumapparatuur 
 
Taken: 

• Opstellen van passende plannen voor podiumtechniek ten behoeve van evenementen, 
voorstellingen, bijeenkomsten e.d. van zowel BplusC als derden  
- Inventariseert bij de klant/opdrachtgever de benodigde ondersteuning op het gebied van 

geluid-, licht- en overige podiumtechniek  
- Adviseert de klant/opdrachtgever over de optimale inzet van geluid-, licht- en overige 

podiumtechniek  
- Ontwikkelt plannen voor geluid-, licht- en overige podiumtechniek afgestemd op de 

behoeften van de (interne en/of externe) klant/opdrachtgever  
 

• Zorgdragen voor het storingsvrij functioneren van geluid- , licht- en overige podiumsystemen 
bij evenementen, voorstellingen, bijeenkomsten e.d. van zowel BplusC als derden 
- Verzorgt de geluidstechniek conform met de klant/opdrachtgever gemaakte afspraken 

tijdens evenementen, voorstellingen, bijeenkomsten e.d.  
- Verzorgt basislicht- en overige podiumtechniek zelf en schakelt indien nodig een 

gespecialiseerd licht- of podiumtechnicus in 
- Werkt samen met lichttechnicus, artiesten, sprekers en overige betrokkenen 
- Verdeelt de taken binnen het projectteam, coördineert en monitort de voortgang van de 

werkzaamheden en stuurt deze zo nodig bij 
- Zorgt voor tijdig en adequaat vervoer, opstellen en afbouwen van de benodigde 

podiumapparatuur  
 

• Beheren en onderhouden van geluid- , licht en overige podiumapparatuur 
- Zorgt voor adequate opslag van de apparatuur 
- Adviseert over onderhoud, reparatie en/of vervanging van apparatuur 
- Registreert waar de apparatuur door wie wordt gebruikt of bewaard 

 
Bevoegdheden: 
De podiumtechnicus is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Evenementen en 
Communicatie vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen 
- de samenstelling van de projectgroep(en) 
- beheer en onderhoud van de geluid-, licht- en overige podiumapparatuur 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan projectleden met betrekking tot de uitvoering 
van de projectwerkzaamheden  

• het deelnemen aan werkoverleg 
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  
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• Medewerkers 
 

Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv Geluidstechniek, Podium/Studio techniek  
Beschikt over aantoonbare ervaring met geluidstechniek en basislichttechniek bij evenementen en 
voorstellingen 
Beschikt over een netwerk van podiumtechnici 
Beschikt over een geldig rijbewijs 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Bereid vaak buiten kantoortijden te werken 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Improviseren 
Plannen en organiseren 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Samenwerken 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Kunsteducatie 
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5.4 Projectleider E&C 
 
Functienaam:  
Projectleider E&C 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering I, II of III (niveau A, B of C) 
 
Plaats in de organisatie: 
De projectleider E&C legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Evenementen en 
Communicatie. Hij/zij geeft functioneel leiding aan de projectleden van projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Initiëren, aansturen en/of faciliteren van projecten gericht op de organisatie van evenementen 
van zowel BplusC als derden 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen 

• Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten  

• Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op specifieke evenementen 

• Signaleren van mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of verhuur van BplusC 
locaties 

 
Taken: 

• Initiëren, aansturen en/of faciliteren van projecten gericht op de organisatie van evenementen 
van zowel BplusC als derden 
- Ontwikkelt initiatieven gericht op optimale benutting van de beschikbare ruimtes en zalen 
- Signaleert en rapporteert aan het hoofd Evenementen en Communicatie over 

evenementen en/of ideeën die voor verdere ontwikkeling in aanmerking komen en 
onderbouwt het belang van deze evenementen en/of ideeën voor klant- en organisatie 
doelstellingen  

- Voert de project coördinatie van de toegewezen projecten en activiteiten die binnen de 
afdeling Evenementen en Communicatie of elders in of buiten de organisatie worden 
uitgevoerd 

- Faciliteert evenementen die door derden worden georganiseerd in de ruimtes en zalen 
van BplusC of daarbuiten 

- Levert input aan ten behoeve van commerciële en communicatieve acties  
- Kan als project lid deelnemen aan projecten van andere projectleiders 

 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen  
- Werkt projectplannen uit (projectdoelen en -resultaten, planning bezetting en 

doorlooptijd, kosten-baten-subsidies e.d.)en legt deze ter goedkeuring voor aan het 
hoofd E&C  

- Vertaalt goedgekeurde projectplannen in concrete activiteiten en voert deze (afhankelijk 
van de aard en omvang van het project) zelf uit of zorgt voor een verantwoorde 
samenstelling van een projectteam om deze uit te voeren 

- Verdeelt de taken binnen het projectteam, coördineert en monitort de voortgang van de 
werkzaamheden en stuurt deze zo nodig bij 

- Zorgt voor heldere communicatie en goede samenwerking tussen de leden van het 
projectteam onderling, andere betrokken afdelingen en  extern betrokken partijen 

- Neemt verzuimmeldingen van leden van het projectteam aan en regelt zo nodig 
vervanging 

- Regelt verdere dagelijkse werkzaamheden binnen de projectteam(s) voor zover deze 
niet binnen de verantwoordelijkheid van de projectleden vallen 

- Voert op verzoek van het hoofd E&C evaluatiegesprekken met leden van projectteam(s) 
die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen of levert input voor deze gesprekken 

 

• Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten 
- Analyseert de behaalde projectresultaten 
- Rapporteert aan het hoofd Evenementen en Communicatie over de voortgang en 

behaalde projectresultaten 
- Denkt mee over en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening van de afdeling 
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Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op specifieke evenementen 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends gericht op specifieke evenementen en 

toetst deze op relevantie voor het aanbod van BplusC 
- Deelt kennis en informatie m.b.t. specifieke evenementen met collega’s en zorgt voor 

beschikbare documentatie 
- Participeert in lokaal overleg op het terrein van specifieke evenementen en onderhoudt 

contacten met collega specialisten buiten BplusC 
 

• Signaleren van mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of verhuur van BplusC 
locaties 
- Signaleert mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of verhuur van BplusC 

locaties 
- Deelt kennis en informatie m.b.t. mogelijkheden voor sponsoring, fondsenwerving en/of 

verhuur van BplusC locaties  met collega’s op de eigen afdeling en/of de afdeling 
Innovatie en Onderwijs 

 
Bevoegdheden: 
De projectleider E&C is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door het hoofd Evenementen en 
Communicatie vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen 
- de samenstelling van de projectgroep(en) 
- besteding van het projectbudget 
- het voeren van of input leveren voor evaluatiegesprekken van projectleden afdeling E&C 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan projectleden met betrekking tot de uitvoering 
van de projectwerkzaamheden  

• het deelnemen aan werkoverleg 
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Evenementen en Communicatie 
Beschikt over aantoonbare ervaring met de organisatie van evenementen 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Niveau A: Schaal 9 cao Kunsteducatie (multidisciplinaire en organisatie brede projecten)  
Niveau B: Schaal 8 cao Kunsteducatie 
Niveau C: Schaal 7 cao Kunsteducatie (voert vnl. projecten zelf uit) 
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5.5 Projectmedewerker E&C 
 
Functienaam:  
Projectmedewerker E&C 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Specialist uitvoering III 
 
Plaats in de organisatie: 
De projectmedewerker E&C legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Evenementen en 
Communicatie. Hij/zij geeft zelf geen leiding. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen van de projectleider(s) E&C bij de totstandkoming van projectplannen 

• Bijdragen aan de uitvoering van projecten gericht op de organisatie van evenementen van 
zowel BplusC als derden 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Evenementen en Communicatie 
 
Taken: 

• Ondersteunen van de projectleider(s) E&C bij de totstandkoming van projectplannen 
- Levert input en denkt mee met de projectleider(s) bij de totstandkoming van 

projectplannen, ontwikkelen van activiteiten en diensten e.d.  
- Koppelt ervaring vanuit de dagelijkse praktijk terug aan de projectleider(s)  
- Neemt in een adviserende en/of uitvoerende rol deel aan projectgroepen   
- Levert op verzoek van de projectleider input aan ten behoeve van commerciële en 

communicatieve acties 
 

• Bijdragen aan de uitvoering van projecten gericht op de organisatie van evenementen van 
zowel BplusC als derden  
- Voert overeengekomen werkzaamheden uit, zoals beschreven in de projectplan(nen)  
- Begeleiden en faciliteren van klanten, bezoeker, sprekers, artiesten e.d. tijdens 

evenementen, activiteiten, voorstellingen, optredens e.d.  
- Signaleert aanvullende/gewijzigde wensen van de klant bij de projectleider 
- Lost, indien mogelijk, zelfstandig knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden op 

of signaleert knelpunten bij de projectleider(s)  
 

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Evenementen en Communicatie 
- Signaleert en benut kansen voor nieuwe of aanvullende dienstverlening  
- Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en toetst deze op relevantie 

voor de eigen werkzaamheden 
- Beheert materialen t.b.v. de organisatie van evenementen van zowel BplusC als derden 

en houdt deze up-to-date 
 
Bevoegdheden: 
De projectmedewerker E&C is bevoegd tot: 

• het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden conform de vastgestelde projectplan(nen) 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

• het deelnemen aan werkoverleg 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 
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• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Evenementen en Communicatie 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Hands-on mentaliteit 
Affiniteit met specifieke doelgroepen, institutionele klanten en/of branche gerelateerde programma’s 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Creativiteit 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Kunsteducatie 
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Hoofdstuk 6: Vastgoed en Facilitair (V&F) 

 

6.1 Hoofd Vastgoed en Facilitair 

 

Functienaam: 
Hoofd Vastgoed en Facilitair  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Tactisch manager I 
 
Plaats in de organisatie: 
Het hoofd Vastgoed en Facilitair maakt deel uit van het mt en legt verantwoording af aan de raad van 
bestuur van BplusC. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en wordt gevraagd en 
ongevraagd geadviseerd door de stafafdelingen HR, Financiën en ICT. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van 
BplusC 

• Vertegenwoordigen van de belangen van de organisatie bij de (ver)bouwprojecten van de 
gemeente t.b.v. BplusC 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling 
 
Taken: 

• Bijdragen aan de strategische positionering van BplusC als organisatie 
- Is ambassadeur voor de organisatie 
- Bepaalt mede welke maatschappelijke waarde BplusC levert voor klanten en 

stakeholders 
- Bepaalt mede de lange termijn doelstellingen voor BplusC 

 

• Bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitdragen van de missie, de visie en het beleid van BplusC 
- Levert vanuit vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de 

missie, visie en het beleid van BplusC 
- Draagt de missie, visie en het beleid van BplusC uit naar zowel medewerkers als klanten 

en stakeholders  
- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder en collega hoofden in reguliere 

overleggen en projectgroepen 
 

• Formuleren en realiseren van de strategische, financiële en personele doelstellingen van de 
afdeling 
- Draagt zorg voor het ontwikkelen en formuleren van afdelingsbeleid  
- Maakt strategische en tactische keuzes  
- Definieert de gewenste afdelingsresultaten en vertaalt deze naar concrete activiteiten 
- Stelt het jaarplan en begrotingsvoorstellen voor de afdeling op (budget, kwaliteit, inzet 

teamleden) ter vaststelling door de bestuurder 
- Draagt zorg voor het opstellen en waarborgen van PDCA cycli (Plan-Do-Check-Act) 

gebaseerd op het jaarplan 
- Rapporteert over de voortgang van de afdelingsactiviteiten en de realisatie van de 

afdelingsdoelstellingen  
- Analyseert de behaalde resultaten 

 

• Vertegenwoordigen van de belangen van de organisatie bij de (ver)bouwprojecten van de 
gemeente t.b.v. BplusC 
- Vormt de verbindende schakel tussen BplusC en opdrachtgever/bouwteam 
- Inventariseert wensen en eisen van BplusC en haar werknemers t.a.v. de functionaliteiten 

van de gebouwen 
- Vertaalt deze wensen en eisen naar bouwkundige/technische mogelijkheden 
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- Brengt als gedelegeerd gebruiker deze wensen en eisen in bij de 
opdrachtgever/projectgroep/bouwteam (ver)bouwprojecten 

- Toetst (technische) bouwplannen aan specifieke organisatie specifieke eisen (bv. 
veiligheid, BHV, theatertechniek, geluidstechniek) 

- Rapporteert over de voortgang van de (ver)bouwprojecten 
 

• Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 
- Ontwikkelt visie en beleid op vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Identificeert en evalueert kansen 
- Draagt zorg voor de benodigde (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden op de afdeling 
- Monitort de geleverde kwaliteit van dienstverlening  
- Draagt zorg voor een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) 
 

• Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de afdelingsactiviteiten 
- Draagt zorg voor een optimale personele bezetting van de afdeling 
- Structureert, plant en evalueert de afdelingsactiviteiten en stuurt deze, indien nodig, bij 

conform de PDCA cyclus 
 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling  
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de afdeling 
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen 
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen 
- Betrekt van de medewerkers bij de ontwikkeling van afdelingsbeleid en jaarplan 
- Motiveert de medewerkers 
- Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Zit werkoverleg voor en voert bilateraal overleg 
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging 
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, corrigeren e.d.) 

m.b.t. vakkennis, vaardigheden en gedrag 
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing 

 
Bevoegdheden: 
Het hoofd afdeling is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- de personele bezetting van de afdeling 
- besteding van het afdelingsbudget 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan teamleden met betrekking tot de uitvoering van 
de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  
 

Interne contacten: 

• Bestuurder 

• Afdelingshoofden  

• Medewerkers afdeling  

• Leden projectgroepen 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
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Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
WO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Vastgoed en Facilitair 
Beschikt over aantoonbare ervaring met de begeleiding van (ver)bouwprojecten en facility 
management  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie  
Aantoonbare ervaring in het sturen op managementdoelstellingen m.b.t. omzet, budget, formatie 
en als projectleider van grootschalige (ver)bouwprojecten 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgerichtheid 
Ondernemerschap 
Analytisch vermogen 
Relativeringsvermogen 
Leiderschapskwaliteiten 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
Humor 

 
Inschaling: 
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken 
 
Overige: 
Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van 4 jaar i.v.m. de (ver)bouwplannen van BplusC. 
Na afloop van deze periode zal opnieuw bezien worden hoe de facilitaire ondersteuning binnen de 
organisatie vorm gegeven zal worden. 
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6.2 Projectmedewerker V&F 
 
Functienaam:  
Projectmedewerker Vastgoed en Facilitair (V&F)  
   
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker facilitair I 
 
Plaats in de organisatie:  
De projectmedewerker V&F legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Vastgoed en 
Facilitair. Hij/zij geeft zelf geen leiding.  
   
Verantwoordelijkheden:  

• Ondersteunen van het hoofd Vastgoed en Facilitair bij de totstandkoming van projectplannen 
en dienstverlening V&F  

• Bijdragen aan de uitvoering van projecten gericht op de huisvesting en de facilitaire 
dienstverlening van BplusC   

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Vastgoed en Facilitair  
   
Taken:  

• Ondersteunen van het hoofd Vastgoed en Facilitair bij de totstandkoming en uitvoering van 
projectplannen  
- Levert input en denkt mee met het hoofd V&F bij de totstandkoming van projectplannen 

en facilitaire dienstverlening  
- Koppelt ervaring vanuit de dagelijkse praktijk terug aan het hoofd V&F 
- Neemt in een adviserende en/of uitvoerende rol deel aan projectgroepen 
- Levert op verzoek van het hoofd V&F input aan ten behoeve van V&F gerelateerde 

vraagstukken  
   

• Bijdragen aan de uitvoering van projecten gericht op de huisvesting en de facilitaire 
dienstverlening van BplusC   
- Voert overeengekomen werkzaamheden uit, zoals beschreven in projectplan(nen)   
- Begeleiden en/of faciliteren van collega’s, leveranciers en klanten bij V&F gerelateerde 

werkzaamheden   
- Signaleert aanvullende/gewijzigde wensen t.a.v. de huisvesting en de facilitaire 

dienstverlening uit de organisatie bij het hoofd V&F  
- Lost, indien mogelijk, zelfstandig knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden op 

of signaleert knelpunten bij het hoofd V&F  
   

• Ondersteunende taken t.b.v. de afdeling Vastgoed en Facilitair  
- Signaleert en benut kansen voor nieuwe of aanvullende dienstverlening   
- Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en toetst deze op relevantie 

voor de eigen werkzaamheden  
- Beheert procedures en protocollen t.b.v. V&F gerelateerde activiteiten en 

werkzaamheden  
- Specificeert offertes en vraagt deze uit  

   
Bevoegdheden:  
De projectmedewerker V&F is bevoegd tot:  

• het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden conform de vastgestelde projectplan(nen)  

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• het deelnemen aan werkoverleg  
   
Interne contacten:  
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.:  

• Hoofden afdelingen  

• Projectleiders  

• Coördinatoren   

• Medewerkers  
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Externe contacten:  
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals:  

• Klanten  

• Contractpartners  

• Samenwerkingspartners  

• Toeleveranciers  

• Opdrachtgevers  

• Subsidieverstrekkers  
   
Benodigd opleidingsniveau en ervaring:  
HBO werk- en denkniveau  
Relevante opleiding in relatie tot de kerntaken van de afdeling Vastgoed en Facilitair  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie   
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)  
Hands-on mentaliteit  
Affiniteit met specifieke doelgroepen, leveranciers en/of branche gerelateerde onderwerpen  
   
Competenties en vaardigheden:  
Resultaatgerichtheid  
Klantgerichtheid  
Creativiteit  
Stressbestendigheid  
Prioriteiten stellen  
Hoofd- en bijzaken onderscheiden  
Samenwerken  
   
Inschaling:  
Schaal 7 cao Kunsteducatie   
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6.3 Gebouwbeheerder  

 

Functienaam:  
Gebouwbeheerder 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker facilitair IV 
 
Plaats in de organisatie: 
De gebouwbeheerder ontvangt leiding van het hoofd Vastgoed & Facilitair (V&F). 

 
Verantwoordelijkheden: 

• Toezicht houden op het gebouw 

• Verrichten van onderhoud en reparaties 

• Functioneren als aanspreekpunt voor cursisten en medewerkers 

• Ondersteunen bij inroostering van leslocaties en toewijzen van locaties voor incidenteel 
gebruik 

• Verzorgen van de kantine en/of bar  
 

Taken: 

• Toezicht houden op het gebouw 
- Houdt toezicht op de afgesproken gebouwen en inventaris 
- Bewaakt de huisregels 

 

• Verrichten van onderhoud en reparaties  
- Verricht het dagelijks onderhoud, ziet toe op door derden uitgevoerd onderhoud en  
   verzorgt kleine reparaties  
- Schakelt zo nodig derden in en ziet toe op de verrichte werkzaamheden  
 

• Functioneren als aanspreekpunt voor klanten, bezoekers en medewerkers 
- Vangt op leslocaties cursisten op, verstrekt informatie aan cursisten en medewerkers en  
  verwijst waar nodig naar anderen in de organisatie  
- Zorgt voor de benodigde materialen in de locaties en leslokalen en signaleert waar  
  tekorten ontstaan of vervanging nodig is 
 

• Ondersteunen bij inroostering van leslocaties en toewijzen van locaties voor incidenteel 
gebruik 
- Ondersteunt en adviseert bij de planning van leslokalen in de afgesproken gebouwen 
- Regelt leslokalen bij roosterwijzigingen en kleine evenementen als voorspeelavonden 
- Regelt ruimtes voor overleg, scholing en verdere incidentele gebeurtenissen 
 

• Verzorgen van de kantine en/of bar 
- Verstrekt waar aan de orde thee, koffie etc. aan medewerkers, klanten en cursisten 
- Beheert de kas van de kantine en/of bar 
- Zorgt voor schoonmaak van keuken, kantine en/of bar 
- Beheert de voorraden en zorgt voor aanschaffingen 
- Assisteert bij ontvangsten, evenementen en voorstellingen  

 
Bevoegdheden: 
De gebouwbeheerder is bevoegd tot: 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Vastgoed en Facilitair 

vastgestelde mandaat m.b.t.: 

- het dagelijkse onderhoud en beheer van het gebouw en middelen 
- het uitvoeren van kleine reparaties 
- het bewaken van de veiligheid en hulp inschakelen waar nodig 
- het bespreken en toezien op de uitvoering van werkzaamheden door derden 
- het informeren en doorverwijzen van klanten en medewerkers 
- het reserveren van locaties voor voorkomende overleggen, lessen etc. 
- het beheren en op peil houden van voorraden 

• zorgen voor een goede overdracht van werkzaamheden aan collega’s  

• het deelnemen aan werkoverleg  
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Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren 

• Medewerkers BplusC 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
Vmbo- niveau 
Ervaring in onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 
Competenties en vaardigheden 
Klantgerichtheid 
Plannen en organiseren 
Dienstverlenend 
Representatief 
Proactief 
Stressbestendig 
Samenwerken 
 
Inschaling: 
Schaal 4 cao Kunsteducatie 

 

  



  Update januari 2023 

70 

6.4 Medewerker Facilitair 

 

Functienaam:  
Medewerker Facilitair 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker algemene ondersteuning II 
 
Plaats in de organisatie: 
De medewerker Facilitair ontvangt leiding van het hoofd Vastgoed & Facilitair (V&F). De medewerker 
Facilitair geeft zelf geen leiding.  

 
Verantwoordelijkheden: 

• Toezicht houden op het gebouw  en het verrichten van klein dagelijks onderhoud 

• Verzorgen van de kantine en/of bar  

• Bieden van facilitaire ondersteuning aan gebruikers en bezoekers van de locatie 
 
Taken: 

• Toezicht houden op het gebouw 

- Houdt toezicht op het gebouw en inventaris 
- Let op wie er in het gebouw zijn en wijst cursisten en bezoekers de weg in het gebouw 
- Verricht klein dagelijks onderhoud  
- Signaleert gebreken 
 

• Verzorgen van de kantine en/of bar 

- Verstrekt waar aan de orde thee, koffie etc. aan medewerkers, klanten en cursisten 
- Beheert de kas van de kantine en/of bar 
- Zorgt voor schoonmaak van keuken, kantine en/of bar 
- Signaleert de noodzaak van aanvullingen 
 

• Bieden van facilitaire ondersteuning aan gebruikers en bezoekers van de locatie 

- Ondersteunt bij het gebruiksklaar maken van leslocaties 
- Assisteert bij ontvangsten, evenementen en voorstellingen  
- Bedient de telefoon als de telefooncentrale en administratie gesloten zijn. 
- Brengt post weg 
- Verricht overige hand- en spandiensten 

 
Bevoegdheden: 
De medewerker Facilitair is bevoegd tot: 

• Het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Vastgoed en Facilitair 
vastgestelde mandaat m.b.t.: 
- Het dagelijkse beheer van het gebouw en de middelen 
- Het uitvoeren van kleine reparaties 
- Het beheer  van de kantine/ bar/ koffieruimte en daarbij behorende kas 
- Het wegwijs maken van gebruikers van het gebouw 
- Bewaken van de veiligheid en hulp inschakelen waar nodig 
- Deelnemen aan werkoverleg 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren 

• Medewerkers BplusC 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
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• Klanten 

• Toeleveranciers 
 
Benodigd  opleidingsniveau en ervaring: 
Vmbo- niveau 
Ervaring in onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 
Competenties en vaardigheden 
Klantgerichtheid 
Dienstverlenend 
Representatief 
Proactief 
Stressbestendig 
Samenwerken 
 
Inschaling: 
Schaal 2 cao Kunsteducatie 
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6.5 Instrumentenbeheerder en inkoper materialen 

 

Functienaam:  
Instrumentenbeheerder en inkoper materialen  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker service en informatie IV 
 
Plaats in de organisatie: 

• De instrumentenbeheerder en inkoper materialen ontvangt leiding van het hoofd Vastgoed & 
Facilitair (V&F)  

• De functie, of een deel van de functie, is onderdeel van de functie van gebouwbeheerder en 
kan niet als zelfstandige functie uitgeoefend worden 
 

Verantwoordelijkheden: 

• Beheren van het (muziek-)instrumentenbestand 

• Verhuren van muziekinstrumenten t.b.v. lessen & cursussen 

• Beheren van de voorraad materialen  

• Zorgdragen voor aanwezigheid van instrumenten en materiaal waar nodig  
 

Taken: 

• Beheren van het (muziek-)instrumentenbestand 

- Is verantwoordelijk voor het bespeelbaar houden van instrumenten t.b.v. de lessen en  
  verhuur. Overlegt daarvoor met docenten en schakelt derden in waar nodig 
- Adviseert in overleg met docenten over vervanging van muziekinstrumenten 
- Zorgt voor vervanging en aanschaf van muziekinstrumenten en toebehoren binnen de  
  afgesproken kaders en budgetruimte 
- Draagt zorg voor een actuele administratie van vindplaats van instrumenten en  
  materialen, zowel t.a.v. verhuur als in beheer en in lokalen, intern en extern 
 

• Verhuren van muziekinstrumenten t.b.v. lessen & cursussen 

- Verzorgt contracten met huurders, zorgt dat instrumenten (en toebehoren) tijdig  
   beschikbaar zijn en in speelbare staat 
- Draagt zorg voor goede opslag van instrumenten en toebehoren 
- Verstrekt verhuurinformatie aan financiële administratie t.b.v. facturering 
   

• Beheren van de voorraad materialen  

- Is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van (een deel van) de materialen   
- Adviseert in overleg met de gebruikers over vervanging van materialen   
- Zorgt voor vervanging en aanschaf van materialen binnen de afgesproken kaders en  
  budgetruimte 
 

• Zorgdragen voor aanwezigheid van instrumenten en materiaal waar nodig  

- Draagt er zorgt voor dat instrumenten en materialen tijdig vervoerd worden naar de  
  gewenste locatie t.b.v. lessen, cursussen en evenementen en terug 
 

Bevoegdheden: 
De instrumentenbeheer en inkoper materialen is naast de bevoegdheden van gebouwenbeheerder 
bevoegd tot: 

• Het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Vastgoed en Facilitair 

vastgestelde mandaat m.b.t.: 

- contracten opstellen t.b.v. verhuur en gebruik van instrumenten en materialen 
- onderhandelen en inkopen van instrumenten en materialen  
- opdracht geven voor reparaties en onderhoud door derden 
- overleggen met gebruikers van instrumenten en materialen over alles met betrekking tot 
verhuur van instrumenten en/of gebruik van materialen. 
- kleine reparaties en onderhoud uitvoeren aan instrumenten en materialen 
- het deelnemen aan werkoverleg van docenten als het instrumentenbeheer op de agenda 
staat 

 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 
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• Projectleiders 

• Coördinatoren 

• Medewerkers BplusC 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 
Subsidieverstrekkers 
 

Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
Vmbo-niveau 
Ervaring in eenvoudige administratieve werkzaamheden 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
Affiniteit met het beheer van muziekinstrumenten 
 
Competenties en vaardigheden 
Klantgerichtheid 
Plannen en organiseren 
Dienstverlenend 
Representatief 
Proactief 
Stressbestendig 
Samenwerken 
 
Inschaling: 
Schaal 4 cao Kunsteducatie 
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6.6 Medewerker logistiek/chauffeur 
 
Functienaam:  
Medewerker logistiek/chauffeur  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker algemene ondersteuning II 
 
Plaats in de organisatie: 
De medewerker logistiek/chauffeur ontvangt leiding van het hoofd Vastgoed & Facilitair (V&F)  

 
Verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van het intern vervoer tussen de locaties waar BplusC werkzaamheden verricht 

• Zorg dragen voor materialen 

• Verzorgen van postverwerking 

• Bieden van facilitaire ondersteuning 
 

Taken: 

• Verzorgen van het intern vervoer tussen de locaties waar BplusC werkzaamheden verricht  

- Verzorgt per BplusC-busje het interne vervoer tussen locaties waar BplusC  
  werkzaamheden verricht 
- Is (mede)verantwoordelijk voor een efficiënte indeling van de ritten en zorgt dat het  
  vervoer regelmatig is en op tijd plaats vindt. 
 

• Zorg dragen voor materialen 

- Is verantwoordelijk voor de wijze waarop de te vervoeren materialen verpakt en vervoerd  
  worden 
- Verricht op verzoek kleine technische werkzaamheden en is verantwoordelijk voor de  
  zorg voor de aan hem/haar ter beschikking gestelde materialen 
- Signaleert knelpunten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd Vastgoed  
  & Facilitair 
 

• Verzorgen van postverwerking 

- Draagt bij aan de verwerking en verzending van de interne- en externe post 
 

• Bieden van facilitaire ondersteuning 

- Assisteert bij ontvangsten, evenementen en voorstellingen en de voorbereidingen  
   daarvoor 
- Verricht overige hand- en spandiensten 
 
Bevoegdheden: 
De medewerker logistiek/ chauffeur is bevoegd tot: 

• Het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd Vastgoed en Facilitair 

vastgestelde mandaat m.b.t.: 

- de wijze waarop en volgens welke route vervoer plaats vindt 

- materiaal verpakt en vervoerd wordt en daar afspraken over te maken met de gebruikers 
- het vervoermiddel gebruiksklaar gehouden wordt 
- overleg voeren met projectleiders, coördinatoren en overige organisatoren van projecten,  
  evenementen en voorstellingen over te verrichten hand- en spandiensten 
- het deelnemen aan werkoverleg 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren 

• Medewerkers BplusC 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 
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• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 

Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
Vmbo-niveau 
Kennis op het gebied van facilitaire dienstverlening en transport 
Ervaring in onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden 
Rijbewijs BE 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden    
 
Competenties en vaardigheden 
Klantgerichtheid 
Dienstverlenend 
Representatief 
Proactief 
Stressbestendig 
Samenwerken 
 
Inschaling: 
Schaal 2 cao Kunsteducatie 
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6.7 Projectleider ICT 

 

Functienaam:  
Projectleider ICT 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker informatiebeheer I 
 
Plaats in de organisatie: 
De projectleider ICT legt verantwoording af aan het hoofd Vastgoed en Facilitair. Hij/zij geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en het mt van BplusC. Hij/zij verdeelt en 
coördineert de werkzaamheden van de afdeling ICT. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening (intern en extern) van 
de afdeling ICT ten behoeve van de eigen organisatie en het digitale aanbod aan klanten 

• Initiëren, aansturen en/of faciliteren van ICT projecten  

• Zorgdragen voor het systeembeheer van BplusC 

• Zorgdragen voor het werkplekbeheer van BplusC 

• Technisch beheer en onderhoud van de website 
 
Taken: 

• Waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening (intern en extern) van de 
afdeling ICT ten behoeve van de eigen organisatie en het digitale aanbod aan klanten 
- Ontwikkelt visie en beleid op het vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis zorg voor een continue proces van verbetering van 

de kwaliteit van de dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling 
ICT 

- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder, bestuurssecretaris en mt leden over 
ICT aangelegenheden in de breedste zin van het woord in reguliere overleggen en (op 
uitnodiging) in mt overleg of projectgroepen 

- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan het (door)ontwikkelen van het digitale 
aanbod van BplusC 

 

• Initiëren, aansturen en/of faciliteren van ICT projecten 
- Werkt projectplannen uit (projectdoelen en -resultaten, planning bezetting en doorlooptijd, 

kosten-baten-subsidies e.d.)en legt deze ter goedkeuring voor aan het mt  
- Vertaalt goedgekeurde projectplannen in concrete activiteiten en voert deze (afhankelijk van 

de aard en omvang van het project) zelf uit of zorgt voor een verantwoorde samenstelling 
van een projectteam om deze uit te voeren 

- Verdeelt de taken binnen het projectteam, coördineert en monitort de voortgang van de 
werkzaamheden en stuurt deze zo nodig bij 

- Zorgt voor heldere communicatie en goede samenwerking tussen de leden van het 
projectteam onderling, andere betrokken afdelingen en  extern betrokken partijen 

- Neemt verzuimmeldingen van leden van het projectteam aan en regelt zo nodig vervanging 
in het project 

- Regelt verdere dagelijkse werkzaamheden binnen de projectteam(s) voor zover deze niet 
binnen de verantwoordelijkheid van de projectleden vallen 

- Evalueert  met leden van projectteam(s) de projecten die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen 

- Levert input inzake functioneren in het project aan betrokken hoofden 
 

• Zorgdragen voor het systeembeheer van BplusC   
- Verzorgt het planmatig beheer en onderhoud van bv.: 

Hardware 
Serverpark en virtuele omgeving 
Back-up systeem en tapewisselaar 
Infrastructuur 
Uitleen en innamesystemen 
Pinapparaten 
Telefooncentrale en GSM telefoons 
Printers en copiërs 
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Speciale systemen (GIP, HIP, krantenbank, CDR, leespunt-plus, 4you, Sony playstations, 
Nintendo Wii en tablets) 
Software 
Inrichten van rechten, applicatie toegang, mail, updates, licentiebeheer 

- Voorkomt storingen en/of lost storingen op 
 

• Zorgdragen voor het werkplekbeheer van BplusC 
- Draagt zorg voor adequaat ingerichte (flex)werkplekken t.b.v. de medewerkers 
- Zorgt voor gebruikersondersteuning d.m.v. een supportdesk 
- Voorkomt storingen en/of lost storingen op 

 

• Technisch beheer en onderhoud van de website 
- Draagt zorg voor de benodigde database connecties 
- Zorgt voor juiste en tijdige updates 
- Voorkomt storingen en/of lost storingen op 

 
Bevoegdheden: 
De projectleider ICT is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- het maken en evalueren van project afspraken met interne en externe partijen 
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- aanschaffen, repareren en vervangen van hard- en software 

• het uitvoeren van vastgestelde ICT investeringsplannen 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan de medewerker(s) ICT met betrekking tot de 
uitvoering van de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  

• het deelnemen aan werkoverleg 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding tot allround ICT specialist 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Aantoonbare ervaring met de binnen BplusC gebruikte geautomatiseerde systemen 
Uitstekende sociale, communicatieve en advies vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Initiatief 
Adviseren 
Onderhandelen 
Samenwerken 
Integer 
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Inschaling: 
Schaal 9 cao Openbare Bibliotheken 
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6.8 Medewerker ICT 

 
Functienaam:  
Medewerker ICT 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker informatiebeheer III 
 
Plaats in de organisatie: 
De medewerker ICT ontvangt leiding van het hoofd Vastgoed en Facilitair en (gedelegeerd) van de 
projectleider ICT.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen van eindgebruikers van BplusC bij het gebruik van hardware en software 
applicaties 

• Bijdragen aan het systeem- en werkplekbeheer van BplusC 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening (intern en extern) van de afdeling ICT ten 
behoeve van de eigen organisatie en het digitale aanbod aan klanten 

 
Taken: 

• Ondersteunen van eindgebruikers van BplusC bij het gebruik van hardware en software 
applicaties 
- Registreert en documenteert binnengekomen meldingen 
- Verleent eerstelijnssupport aan eindgebruikers 
- Voorkomt storingen en/of lost storingen op 
- Ontwikkelt gebruikershandleidingen 

 

• Bijdragen aan het systeem- en werkplekbeheer van BplusC   
- Werkt proactief mee aan het operationeel houden van het netwerk 
- Ondersteunt bij inrichting en onderhoud van werkplekken 
- Inrichten van rechten, applicatie toegang, mail, updates, licentiebeheer 
- Voorkomt storingen en/of lost storingen op 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening (intern en extern) van de afdeling ICT ten 
behoeve van de eigen organisatie en het digitale aanbod aan klanten 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor de eigen werkzaamheden 
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan een continue proces van verbetering van de 

kwaliteit van de dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling ICT 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de projectleider ICT en/of (op uitnodiging) in 

projectgroepen over ICT aangelegenheden in de breedste zin van het woord  
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan het (door)ontwikkelen van het digitale 

aanbod van BplusC 
 
Bevoegdheden: 
De medewerk ICT is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen binnen het door de projectleider ICT vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- verlenen van eerstelijnssupport aan eindgebruikers 
- uitvoeren van reparaties en/of installatie van hard- en software 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

• het deelnemen aan werkoverleg  
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 
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• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau. 
Relevante opleiding tot allround ICT specialist  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Aantoonbare ervaring met de binnen BplusC gebruikte geautomatiseerde systemen (kennis van 
Windows 2008 SR 2 server en ICT netwerken en infrastructuren) 
Uitstekende sociale, communicatieve en advies vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Klantgericht 
Zelfstandigheid 
Flexibiliteit 
Initiatief 
Stressbestendigheid 
Improvisatievermogen 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken 
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Hoofdstuk 7: Staf 

 

7.1 Bestuurssecretaris 

 

Functienaam:  
Bestuurssecretaris  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Ontwikkeladviseur I 
 
Plaats in de organisatie: 
De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de bestuurder/raad van bestuur van BplusC. Hij/zij 
geeft leiding aan de medewerkers van de stafafdelingen HR, Financiën en het directiesecretariaat. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteuning geven in de breedste zin van het woord aan de raad van bestuur en raad van 
toezicht 

• Coördineren en (mede)ontwikkelen van de missie, de visie en het beleid van BplusC 

• Adviseren over de naleving van wet- en regelgeving en BplusC beleid  

• Hiërarchisch leidinggeven aan de (hoofden/coördinatoren/medewerkers) van de 
stafafdelingen HR, Financiën en het (directie)secretariaat 

• Adviseert over en coördineert de interne communicatie 
 
Taken: 

• Ondersteuning geven in de breedste zin van het woord aan de raad van bestuur en raad van 
toezicht 
- Heeft een vertrouwenspositie en is de bestuurlijke rechterhand van de raad van bestuur 
- Bereidt de agenda van de raad van toezicht voor 
- Adviseert over organisatie brede vraagstukken 
- Fungeert als procesmanager voor de bestuurlijke processen, stuurt actief en voert de 

regie op planning en bewaking van termijnen en afspraken 
- Adviseert over de aanpak en het verloop van de besluitvormingsprocessen 
- Bereidt adviesaanvragen aan de ondernemingsraad voor  
- Bereidt de bestuurlijke agenda voor  
- Zorgt voor tijdige en kwalitatieve rapportage aan relevante stakeholders, inclusief het 

verzamelen, analyseren en verwerken van informatie tot een passende vorm en inhoud  
- Is eerste aanspreekpunt voor mt leden, medewerkers en or in relatie tot de raad van 

bestuur 
- Neemt als adviserend lid deel aan mt-vergaderingen 

 

• Coördineren en (mede)ontwikkelen van de missie, de visie en het beleid van BplusC  
- Coördineert en bewaakt de processen m.b.t. de ontwikkeling van de missie, de visie en het 

beleid van BplusC  
- Fungeert als sparringpartner voor de raad van bestuur m.b.t. de ontwikkeling van de 

missie, visie en het beleid van BplusC 
- Draagt de missie, de visie en het beleid van BplusC uit naar zowel medewerkers als 

klanten en stakeholders  
- Levert managementinformatie t.b.v. beleidsbeslissingen 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de raad van bestuur, raad van toezicht en 

afdelingshoofden in reguliere overleggen en projectgroepen 
 

• Adviseren over de naleving van wet- en regelgeving en BplusC beleid d 
- Volgt wijzigingen in wet- en regelgeving en andere relevante externe ontwikkelingen in de 

sector (waaronder gemeentelijke regelgeving en bepalingen) en adviseert over de 
vertaling hiervan naar de organisatie  

- Optimaliseert en bewaakt de toepassing van de Governance Code Cultuur  
- Organiseert en monitort het proces t.b.v. de certificering van de organisatie  
- Monitort het continue proces van verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 

(zowel in procedures als uitvoering) 
- Draagt zorg voor de voorbereiding, vastlegging en opvolging van besluitvorming en toetst 

de uitvoering daarvan aan bestuurlijke richtlijnen en procedures  
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• Hiërarchisch leidinggeven aan de (hoofden/coördinatoren/medewerkers) van de 
stafafdelingen HR, Financiën en het (directie)secretariaat  
- Draagt zorg voor een verantwoorde instroom, doorstroom en uitstroom op de afdeling 
- Communiceert over beleidsbeslissingen en (afdelings)doelstellingen 
- Bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met andere 

afdelingen 
- Motiveert de medewerkers 
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en zorgt voor de vastlegging 
- Voert ontwikkelgesprekken (introductie, inwerken, coaching, opleiding, corrigeren e.d.) 

m.b.t. vakkennis, vaardigheden en gedrag 
- Draagt zorg voor verzuimpreventie en -beheersing 

 

• Adviseert over en coördineert de interne communicatie 
- Ondersteunt de raad van bestuur bij het juist en tijdig informeren van de medewerkers 

over ontwikkelingen in de organisatie 
- Coördineert de totstandkoming van de maandelijkse interne nieuwsbrief 
- Coördineert de organisatie van personeelsbijeenkomsten 
- Coördineert de voorbereiding en uitvoering van Medewerker Onderzoek (MO) 
 

Bevoegdheden: 
De bestuurssecretaris is bevoegd tot: 

• het zelfstandig nemen van beslissingen t.a.v. de stafafdelingen en het directiesecretariaat 
binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat m.b.t.:  
- afsluiten van contracten met externe partijen 
- de personele bezetting van de afdeling 
- besteding van het afdelingsbudget 

• het (gedelegeerd) goedkeuren van salarisbetalingen 

• het plegen van (management)interventies u.h.v. de regiefunctie m.b.t. de bestuurlijke- en 
besluitvormingsprocessen 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van hiërarchische sturing aan de medewerkers van de stafafdelingen en het 
secretariaat  

 
Interne contacten: 

• Raad van toezicht 

• Bestuurder 

• Afdelingshoofden  

• Ondernemingsraad 

• Medewerkers stafafdelingen en directiesecretariaat  
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
WO werk- en denkniveau 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Aantoonbare ervaring in het opstellen van bestuurlijke rapportages en beleidsstukken 
Organisatorisch sterk, weet structuur en samenhang aan te brengen in complexe processen en hier 
actief op te sturen  
Gericht op samenwerken en in staat prettige en effectieve relaties op te bouwen met bestuur, 
management en stakeholders  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Samenwerkingsgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Communicatief 
Kwaliteitsbewust 
Bestuurlijk-politiek sensitief 
Plannen en organiseren 
Motiveren 
Verbinden 
Adviesvaardigheden 
Stressbestendigheid 
Prioriteiten stellen 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
Humor 

 
Inschaling: 
Schaal 12 cao Openbare Bibliotheken 
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7.2 Directiesecretaresse 

 

Functienaam:  
Directiesecretaresse  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratieve ondersteuning III 
 
Plaats in de organisatie: 
De directiesecretaresse legt verantwoording af aan de raad van bestuur van BplusC en valt 
hiërarchisch onder de bestuurssecretaris.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen van de raad van bestuur en bestuurssecretaris bij secretariële en 
administratieve taken   

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  

• Zorgdragen voor toegankelijke en up-to-date informatie t.b.v. de raad van bestuur, mt leden 
en bestuurssecretaris  

• Overige administratieve en secretariële taken  
 
Taken: 

• Ondersteunen van de raad van bestuur en bestuurssecretaris bij secretariële en 
administratieve taken   
- Behandelt inkomende correspondentie en mail en/of bereidt een reactie voor 
- Verzorgt correspondentie, presentaties, rapportages e.d. op aangeven van de bestuurder 

en/of de bestuurssecretaris 
- Gaat discreet om met bedrijfsgevoelige informatie 
- Maakt afspraken en houdt de agenda’s bij 
- Organiseert bijeenkomsten 
- Reserveert (vergader)ruimtes en regelt catering, vervoer e.d. 
- Stelt (in overleg) de agenda op voor overleg met mt, raad van toezicht en 

ondernemingsraad 
- Notuleert bij overleggen 
- Beantwoordt telefoon, verbindt door, neemt berichten aan en/of handelt vragen en 

informatieverzoeken af  
- Ontvangt bezoekers en verwijst hen naar de juiste personen 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  
-  Draagt bij aan een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de secretariële 

en administratieve ondersteuning (zowel in procedures als uitvoering)  
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de raad van bestuur en bestuurssecretaris  
- Draagt bij aan het (door)ontwikkelen van de secretariële en administratieve processen 

binnen  de organisatie 
 

• Zorgdragen voor toegankelijke en up-to-date informatie t.b.v. de raad van bestuur, mt leden 
en bestuurssecretaris 
- Zorgt dat alle relevante informatie up-to-date, beschikbaar en makkelijk vindbaar is  
- Archiveert en achterhaalt documenten, correspondentie, gegevens en rapportages  
- Onderhoudt en beheert het afdelingsarchief 
  

• Overige administratieve en secretariële taken ten behoeve van de afdeling  
- Neemt zoveel mogelijk routinematige secretariële en administratieve werkzaamheden uit 

handen van de raad van bestuur en bestuurssecretaris 
- Bestelt kantoorbenodigdheden  
- Zorgt voor de verspreiding van informatie aan mt, raad van toezicht, ondernemingsraad 

en overige partijen 
- Zorgt voor klein onderhoud aan kantoorapparatuur en rapporteert storingen 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 

 
Bevoegdheden: 
De directiesecretaresse is bevoegd tot: 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door de raad van bestuur vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- ontvangst van bezoek 
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- voorbereiden van correspondentie, rapportages en presentaties 
- afhandelen van inkomende correspondentie en mail 
- reserveren van (vergader)ruimtes en regelen van catering, vervoer e.d. 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• deelnemen aan werkoverleg  
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 

Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv Directiesecretaresse  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office 
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Affiniteit met dienstverlening op het gebied van bibliotheek, kunst en cultuur 
 
Competenties en vaardigheden: 
Servicegerichtheid 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Accuratesse 
Initiatief 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 6 cao Openbare Bibliotheken 
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7.3 Afdelingssecretaresse 
 
Functienaam: 
Afdelingssecretaresse 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratieve ondersteuning IV 
 
Plaats in de organisatie: 
De afdelingssecretaresse legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling en valt hiërarchisch 
onder de bestuurssecretaris. Hij/zij geeft zelf geen leiding. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen van het hoofd en collega’s van de afdeling bij secretariële en administratieve 
taken   

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  

• Zorgdragen voor toegankelijke en up-to-date informatie t.b.v. de afdeling  

• Administratieve en secretariële taken ten behoeve van de afdeling  
 
Taken: 

• Ondersteunen van het hoofd van de afdeling bij secretariële en administratieve taken   
- Beantwoordt telefoon, verbindt door, neemt berichten aan en/of handelt vragen en 

informatieverzoeken af  
- Ontvangt bezoekers en verwijst hen naar de juiste personen 
- Behandelt inkomende correspondentie, mail en reacties op social media en/of bereidt een 

reactie voor 
- Verzorgt correspondentie, presentaties, rapportages e.d. op aangeven van het hoofd of 

collega’s van de afdeling 
- Maakt afspraken en organiseert bijeenkomsten e.d. 
- Stelt (in overleg) de agenda op voor afdelingsoverleg en notuleert bij overleggen 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling  
-  Draagt bij aan een continue proces van verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling  
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, het hoofd en collega’s van de afdeling  
- Draagt bij aan het (door)ontwikkelen van de secretariële en administratieve processen 

van de afdeling 
 

• Zorgdragen voor toegankelijke en up-to-date informatie t.b.v. de afdeling  
- Zorgt dat voor de afdeling relevante informatie up-to-date, beschikbaar en makkelijk 

vindbaar is  
- Archiveert en achterhaalt documenten, correspondentie, gegevens en rapportages  
- Onderhoudt en beheert het afdelingsarchief 
  

• Administratieve en secretariële taken ten behoeve van de afdeling  
- Neemt zoveel mogelijk routinematige secretariële en administratieve werkzaamheden uit 

handen van het hoofd en collega’s van de afdeling 
- Bestelt kantoorbenodigdheden ten behoeve van de afdeling 
- Zorgt voor de verspreiding van informatie  
- Zorgt voor klein onderhoud aan kantoorapparatuur en rapporteert storingen 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 

 
Bevoegdheden: 
De afdelingssecretaresse is bevoegd tot: 

• het zelfstandig uitvoeren van taken binnen het door het hoofd van de afdeling vastgestelde 
mandaat m.b.t.:  
- ontvangst van bezoek 
- voorbereiden van correspondentie, rapportages en presentaties 
- afhandelen van inkomende correspondentie en mail 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• het deelnemen aan werkoverleg  
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Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 

Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv Secretarieel medewerker  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office en social media  
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Affiniteit met dienstverlening op het gebied van bibliotheek, kunst en cultuur 
 
Competenties en vaardigheden: 
Servicegerichtheid 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Accuratesse 
Initiatief 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 5 cao Openbare Bibliotheken 
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7.4 Controller 

 

Functienaam: 
Controller 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Ontwikkeladviseur III 
 
Plaats in de organisatie: 
De controller legt verantwoording af aan de raad van bestuur van BplusC en valt hiërarchisch onder 
de bestuurssecretaris. Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en het mt van 
BplusC. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Inrichten en onderhouden van een adequate planning en control cyclus en administratieve 
organisatie 

• Waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling 
financiën en de financiële bedrijfsvoering van BplusC 

• Opstellen en analyseren van financiële managementinformatie 

• Uitvoeren van het functioneel beheer m.b.t. de financiële- en salarisadministratiesoftware van 
AFAS 

• Beheren van de verzekeringsportefeuille (schade en aansprakelijkheid) van BplusC 
 
Taken: 

• Inrichten en onderhouden van een adequate planning en control cyclus en administratieve 
organisatie   
- Stelt jaarlijks de begroting en jaarrekening op in overleg met de bestuurder, het mt  en de 

externe accountant 
- Bereidt de toekenning van afdelingsbudgetten voor 
- Bepaalt (mede) de KPI’s  
- Levert tijdige en betrouwbare managementinformatie t.b.v. sturing 
- Richt de administratieve organisatie en interne controles in en onderhoudt deze 

 

• Waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling financiën en 
de financiële bedrijfsvoering van BplusC 
- Ontwikkelt visie en beleid op het vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis zorg voor een continue proces van verbetering van 

de kwaliteit van de dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling en 
de financiële bedrijfsvoering 

- Monitort en controleert de geleverde kwaliteit van dienstverlening en planning en control 
cyclus 

- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder, bestuurssecretaris en mt leden over 
de financiële bedrijfsvoering in reguliere overleggen en (op uitnodiging) in mt overleg of 
projectgroepen 
 

• Opstellen en analyseren van financiële managementinformatie 
- Stelt periodieke financiële rapportages en prognoses op t.b.v. het (bij)sturen van de 

bedrijfsvoering 
- Zorgt voor relevante verschillenanalyses  
- Beoordeelt de financiële effecten van nieuwe activiteiten en/of investeringsbeslissingen 

en adviseert hierover 
- Maakt kostprijsberekeningen 
- Ontwikkelt en analyseert strategische scenario’s 
- Analyseren van bedrijfsrisico’s 
  

• Uitvoeren van het functioneel applicatiebeheer m.b.t. de (salaris)administratiesoftware van 
AFAS  
- Verzorgen van het administratief beheer van de operationele applicaties 
- Opstellen en onderhouden van richtlijnen en procedures voor en toezien op het juiste 

gebruik van de applicaties 
- Optreden als vraagbaak voor gebruikers 
- Organiseren van de benodigde trainingen voor gebruikers 
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- Ontwikkelen en onderhouden van gebruikersdocumentatie en -handleidingen 
- Onderhouden van contacten met de leverancier over nieuwe versies of releases 

 

• Beheren van de verzekeringsportefeuille van BplusC 
- Zorgt voor de afdekking van schade- en aansprakelijkheidsrisico’s door het afsluiten en 

beheren van een passende verzekeringsportefeuille 
- Onderhoudt contacten met verzekeraars en/of tussenpersonen 
- Zorgt voor adequate afhandeling van verzekeringsclaims 

 
Bevoegdheden: 
De controller is bevoegd tot: 

• het zelfstandig maken van afspraken binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- inrichten van de AFAS applicatie in overleg met betrokken (staf)afdelingen 
- afsluiten van verzekeringen met externe partijen 
- goedkeuren van (salaris)betalingen conform het protocol ‘Betalingen’ 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan de medewerkers financiële administratie met 
betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  

• het deelnemen aan werkoverleg 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding tot financial controller 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en (deels) door subsidie gefinancierde 
organisatie  
Aantoonbare ervaring in het opstellen van managementrapportages 
Ervaring met MS Office en de financiële- en salarisadministratiesoftware van AFAS 
Uitstekende sociale, communicatieve en advies vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Creativiteit 
Initiatief 
Adviseren 
Onderhandelen 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 10 cao Openbare Bibliotheken 
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7.5 Senior medewerker Financiën 

 

Functie: 
Senior medewerker Financiën 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratie en ondersteuning I (plus toevoeging module Coördinator I) 
 
Plaats in de organisatie: 
De senior medewerker Financiën legt verantwoording af aan de raad van bestuur van BplusC en valt 
hiërarchisch onder de bestuurssecretaris. Hij/zij verdeelt en coördineert de werkzaamheden van de 
financiële administratie. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Het juist, tijdig en correct vastleggen van de financiële mutaties in het financieel administratief 
systeem  

• Factureren van geleverde producten en diensten aan particuliere en zakelijke klanten 

• Controleren van de salarisadministratie  
 
Taken: 

• Het juist, tijdig en correct vastleggen van de financiële mutaties in het financieel administratief 
systeem  
- Verzamelt, ordent en registreert financiële gegevens 
- Draagt zorg voor een adequate  financiële administratie conform de wettelijke eisen 
- Verzorgt en controleert het betalingsverkeer van BplusC  
- Levert informatie ten behoeve van de balans, winst en verliesrekening en jaarafsluiting 
- Verzorgt de relevante belastingaangiften, zoals omzetbelasting 

 

• Factureren van geleverde producten en diensten aan particuliere en zakelijke klanten 
- Zorgt voor de facturatie van door BplusC geleverde producten en diensten 
- Zorgt voor het registreren en innen van uitstaande betalingen  
- Zorgt voor de verwerking van automatische incasso 

 

• Controleren van de salarisadministratie  
- Voert de maandelijkse controle op de in de salarisadministratie ingevoerde gegevens en 

verwerkte mutaties uit 
- Signaleert afwijkingen en onvolkomenheden en rapporteert hierover aan de controller 
- Verzorgt de relevante aangiften en afdrachten, zoals bv. belasting en premie, pensioenen 
 

Bevoegdheden: 
De senior medewerker Financiën is bevoegd tot: 

• het invoeren en muteren van gegevens in AFAS 

• het zelfstandig voeren van correspondentie met betrekking tot facturatie 

• het klaarzetten van betalingen in internetbankieren conform het protocol ‘Betalingen’ 

• het verdelen en coördineren van de werkzaamheden van de medewerkers van de financiële 
administratie  

• deelnemen aan werkoverleg en projectgroepen 
 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
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Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv HBO Bedrijfsadministratie 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office en de (salaris)administratiesoftware van AFAS 
Kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. (salaris)administratie 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Samenwerkingsgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Accuratesse 

 
Inschaling: 
Schaal 9 cao Openbare Bibliotheken 
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7.6 Medewerker Financiën 

 

Functienaam:  
Medewerker Financiën  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratie en ondersteuning II 
 
Plaats in de organisatie: 
De medewerker Financiën ontvangt leiding van de bestuurssecretaris en (gedelegeerd) van de senior 
medewerker Financiën/Controller.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Het juist, tijdig en correct vastleggen van financiële mutaties in het financieel administratief 
systeem  

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling Financiën 

• Administratieve taken ten behoeve van de stafafdeling Financiën  
 
Taken: 

• Het juist, tijdig en correct vastleggen van de financiële mutaties in het financieel administratief 
systeem  
- Verwerken van facturen in debiteuren- en crediteurenadministratie 
- Verwerken van bank/kas/giro mutaties, contributies, declaraties e.d. 
- Werkt conform de wettelijke eisen en geldende procedures en richtlijnen 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling Financiën 
-  Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor de eigen werkzaamheden 
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan een continue proces van verbetering van de 

kwaliteit van de dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling 
Financiën 

- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de senior medewerker Financiën  
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan het (door)ontwikkelen van de administratieve 

processen van BplusC 
 

• Administratieve taken ten behoeve van de stafafdeling Financiën  
- Voert de periodieke controles uit conform de aanwijzingen van de senior medewerker 

Financiën 
- Onderhoudt contact met bank, belastingdienst, verzekeringsmaatschappij e.d. 
- Signaleert afwijkingen en onvolkomenheden en rapporteert hierover aan de senior 

medewerker Financiën/Controller 
- Zorgt voor archivering van relevante documenten en informatie 
 

Bevoegdheden: 
De medewerker Financiën is bevoegd tot: 

• het invoeren en muteren van gegevens in AFAS 

• het voeren van correspondentie met debiteuren/crediteuren 

• het klaarzetten van betalingen in internetbankieren conform het protocol ‘Betalingen’ 

• het deelnemen aan werkoverleg  

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 
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• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv. MBO Bedrijfsadministratie 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office en de (salaris)administratiesoftware van AFAS 
Kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. (salaris)administratie 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Samenwerkingsgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Accuratesse 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken 
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7.6 Algemeen administratief medewerker 

 

Functienaam:  
Algemeen administratief medewerker 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratie en ondersteuning V 
 
Plaats in de organisatie: 
De algemeen administratief medewerker ontvangt leiding van de bestuurssecretaris en (gedelegeerd) 
van de senior medewerker Financiën/Controller.   
 
Verantwoordelijkheden: 

• Administratieve taken ten behoeve van de afdeling Financiën.   

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling Financiën.  
 

Taken: 

• Administratieve taken ten behoeve van de afdeling Financiën  
- Verwerken van factuuropdrachten 
- Verwerken van facturen in debiteuren- en crediteurenadministratie  
- Verwerken van bank/kas/giro mutaties, contributies, declaraties e.d. 
- Facturatie en incasso van bibliotheek abonnementen 
- Contant geld tellen, registreren, afstorten naar SecurCash 
- Prepareren kasgelden 
- Zorgt voor archivering van relevante documenten en informatie 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de Financiën 
-  Draagt bij aan het (door)ontwikkelen van de administratieve processen van BplusC 
-  Overige administratieve en ondersteunende taken 
 

Bevoegdheden: 
De algemeen administratief medewerker is, binnen het door de controller vastgestelde mandaat, 
bevoegd tot: 
 

• het invoeren en muteren van gegevens in AFAS 

• het voeren van correspondentie met debiteuren/crediteuren 

• het  invoeren van betaalopdrachten m.b.t. restituties van bibliotheekabonnementen en 
cursusgelden 

• het deelnemen aan werkoverleg  

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving 

 
Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
MBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding op het gebied van administratieve ondersteuning 
Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 
Ervaring met MS Office  
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Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Samenwerkingsgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Accuratesse 

 
Inschaling: 
Schaal 4 cao Openbare Bibliotheken 
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7.7 HR adviseur 

 

Functienaam:  
HR adviseur  
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Ontwikkeladviseur III 
 
Plaats in de organisatie: 
De HR adviseur legt verantwoording af aan de raad van bestuur van BplusC en valt hiërarchisch 
onder de bestuurssecretaris. Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en het 
mt van BplusC. Hij/zij verdeelt en coördineert de werkzaamheden van de afdeling HR. 
 
Verantwoordelijkheden: 

• Adviseren van bestuurder, bestuurssecretaris, mt leden, en coördinatoren bij 
personeelsaangelegenheden  

• Waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling HR  

• Opstellen en analyseren van HR managementinformatie 

• Uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid 
 
Taken: 

• Adviseren van bestuurder, bestuurssecretaris, mt leden en coördinatoren bij 
personeelsaangelegenheden   
- Geeft onderbouwd advies bij vraagstukken m.b.t. bezetting, werving en selectie, verzuim, 

functioneren, opleiding, ontslag e.d. 
- Onderhoudt een vertrouwensrelatie met bestuurder, bestuurssecretaris, mt leden en 

coördinatoren 
- Weet wat er speelt onder de medewerkers en signaleert knelpunten  
- Draagt de missie, de visie en het (HR)beleid van BplusC uit naar medewerkers  

 

• Waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling HR 
- Ontwikkelt visie en beleid op het vakgebied 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor het beleid 
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis zorg voor een continue proces van verbetering van 

de kwaliteit van de dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling 
HR 

- Zorgt voor het naleven van wet- en regelgeving m.b.t. personeelsaangelegenheden 
- Monitort en controleert de geleverde kwaliteit van dienstverlening en planning en control 

cyclus 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder, bestuurssecretaris en mt leden over 

HR aangelegenheden in reguliere overleggen en (op uitnodiging) in mt overleg of 
projectgroepen 

- Maakt en onderhoudt contractuele afspraken met derden ter ondersteuning van de 
dienstverlening van de afdeling HR (bv. Arbodienst, RI&E, juridische ondersteuning) 
 

• Opstellen en analyseren van HR managementinformatie 
- Stelt periodieke HR rapportages en prognoses op t.b.v. het (bij)sturen van de 

bedrijfsvoering 
- Zorgt voor relevante verschillenanalyses  
- Beoordeelt de personele effecten van nieuwe activiteiten en/of beleidsbeslissingen 
- Ontwikkelt en analyseert strategische scenario’s 
- Analyseren van bedrijfsrisico’s 
  

• Uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid  
- Plant, organiseert en begeleidt werving- en selectie trajecten 
- Zorgt voor het (juridisch) up-to-date houden van de personeelsdossiers en –administratie 

(contracten, bevestigingen, verlof- en urenregistratie, correspondentie inzake 
personeelsaangelegenheden e.d.) 

- Monitort de tijdigheid en juistheid van mutaties in de personeels- en salaris administratie 
en stuurt waar nodig bij 

- Beantwoordt vragen van medewerkers inzake personeelsbeleid en –aangelegenheden 
- Begeleidt functionerings-, verzuim- en ontslagtrajecten 
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Bevoegdheden: 
De HR adviseur is bevoegd tot: 

• het zelfstandig maken van afspraken binnen het door de bestuurder vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- het opstellen, verlengen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten 
- afsluiten van contracten met externe partijen 

• inzage in management- en bedrijfsinformatie van de organisatie 

• het geven van instructie en aanwijzingen aan de medewerker HR met betrekking tot de 
uitvoering van de werkzaamheden en het beleid van de afdeling  

• het deelnemen aan werkoverleg en projectgroepen 
 

Interne contacten: 
BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 
Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding op het vakgebied 
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Aantoonbare ervaring in management advies en het opstellen van managementrapportages 
Ervaring met MS Office en de financiële- en salarisadministratiesoftware van AFAS 
Uitstekende sociale, communicatieve en advies vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgerichtheid 
Analytisch vermogen 
Empathisch vermogen 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Creativiteit 
Initiatief 
Adviseren 
Onderhandelen 
Samenwerken 
Integer 
 
Inschaling: 
Schaal 10 cao Openbare Bibliotheken  
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7.8 HR medewerker 

 

Functie: 
HR medewerker 
 
Generieke functie functieboek OB/KE: 
Medewerker administratie en ondersteuning II 
 
Plaats in de organisatie: 
De HR medewerker ontvangt leiding van de bestuurssecretaris en (gedelegeerd) van de HR adviseur.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Het juist, tijdig en correct verwerken van personele mutaties in het 
personeelsinformatiesysteem 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling HR 

• Archiveren en beheren van personeelsdossiers 

• Administratieve taken ten behoeve van de stafafdeling HR  
 
Taken: 

• Het juist, tijdig en correct verwerken van personele mutaties in het 
personeelsinformatiesysteem   
- Verwerkt alle voorkomende personele mutaties in de personeels- en/of 

salarisadministratie (adreswijzigingen, contract verlengingen, ziek- en betermeldingen, 
verlof e.d.) 

- Verzorgt de bijbehorende correspondentie 
- Toekennen van rechten voor applicatie toegang 

 

• Bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling HR 
-  Volgt interne en externe ontwikkelingen en trends op vakgebied en toetst deze op 

relevantie voor de eigen werkzaamheden 
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan een continue proces van verbetering van de 

kwaliteit van de dienstverlening (zowel in procedures als uitvoering) van de afdeling HR 
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de HR adviseur  
- Draagt vanuit vakinhoudelijke kennis bij aan het (door)ontwikkelen van de administratieve 

personeelsprocessen van BplusC 
 

• Archiveren en beheren van personeelsdossiers 
- Maakt nieuwe personeelsdossiers aan 
- Zorgt voor archivering van relevante documenten en informatie conform de wettelijke 

eisen en geldende procedures en richtlijnen 
  

• Administratieve taken ten behoeve van de stafafdeling HR  
- Zorgt voor de administratieve ondersteuning bij werving- en selectie trajecten 
- Beantwoordt vragen van medewerkers over de personeelsadministratie en -

correspondentie 
- Zorgt voor de verspreiding van signaleringen en rapportages van de arbodienst 
- Onderhoudt contact met arbodienst, UWV, belastingdienst, verzekeringsmaatschappij 

e.d. 
- Overige administratieve en ondersteunende taken 

 
Bevoegdheden: 
De HR medewerker is bevoegd tot: 

• het zelfstandig maken van afspraken binnen het door de HR adviseur vastgestelde mandaat 
m.b.t.:  
- het opstellen en bevestigen van (wijzigen in) arbeidsovereenkomsten 
- het administratief verwerken van personele mutaties in personeels- en/of 

salarisadministratie 
- het archiveren en up-to-date houden van personeelsdossiers 
- het beantwoorden van vragen van medewerkers inzake personeelsaangelegenheden 

• inzage in voor het uitoefenen van de functie relevante informatie uit archieven, administraties, 
beleidsstukken e.d. overeenkomstig de interne regelgeving  

• het deelnemen aan werkoverleg  
 

Interne contacten: 
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BplusC collega’s, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Hoofden afdelingen 

• Projectleiders 

• Coördinatoren  

• Medewerkers 
 

Externe contacten: 
Stakeholders, voor zover relevant voor de inhoud van het werk, zoals bv.: 

• Klanten 

• Contractpartners 

• Samenwerkingspartners 

• Toeleveranciers 

• Opdrachtgevers 

• Subsidieverstrekkers 
 
Benodigd opleidingsniveau en ervaring: 
HBO werk- en denkniveau 
Relevante opleiding, bv Personeelsadministratie  
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
Ervaring met MS Office en de financiële- en salarisadministratiesoftware van AFAS 
Kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. (salaris)administratie 
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
Affiniteit met dienstverlening op het gebied van bibliotheek, kunst en cultuur 
 
Competenties en vaardigheden: 
Servicegerichtheid 
Analytisch vermogen 
Empathisch vermogen 
Zelfstandigheid 
Plannen en organiseren 
Accuratesse 
Initiatief 
Samenwerken 
Integer 

 
Inschaling: 
Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken  
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Disclaimer 

 

Deze functiebeschrijvingen zijn met zorg opgesteld. Desondanks kan er informatie ontbreken of 
kunnen er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven voor aanpassing van de functiebeschrijvingen.  
BplusC behoudt zich het recht voor de functiebeschrijvingen zo nodig aan te passen.   
 

 

 

 

 

 


