
 

 

De bibliotheek was lang geleden een plek waar je alleen kwam om boeken te lenen. Tegenwoordig is 

de bibliotheek een ontmoetingsplek waar mensen komen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Ook biedt de bibliotheek in samenwerking met partners hulp zoals bij bijvoorbeeld belastingaangifte, 

werken op de computer,  Nederlands oefenen voor anderstaligen, huiswerk maken. Er wordt intensief 

samengewerkt met het onderwijs om leesplezier en mediawijsheid te bevorderen, en de 

VoorleesExpress wordt ingezet voor kinderen in gezinnen met een taalachterstand. 

De wereld verandert en de Bibliotheek verandert mee. Daarbij blijven wel de kernwaarden van de 

Bibliotheek (leesplezier, leesbevordering en ondersteuning van mensen die aan hun eigen 

ontwikkeling willen werken) onverkort overeind. De Bibliotheek blijft een plek waar mensen toegang 

hebben tot betrouwbare informatie, een plek waar mensen kennis en informatie kunnen vinden en 

delen zonder dat er commerciële doelstellingen aan zijn verbonden. Vrije en laagdrempelige toegang 

tot informatie, zowel digitaal als fysiek, leidt tot goed geïnformeerde burgers en is een 

randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische samenleving. 

Binnen de Bibliotheek Waterland (Purmerend) is er een vacature ontstaan voor  

FONDSENWERVER / RELATIEMANAGER (20-24 uur) 

Voor het werven bij fondsen voor verschillende projecten  

Wat ga je doen? 

In deze rol word je verantwoordelijk voor de projectfinanciering binnen de zakelijke- en publieke 

markt. Dit houdt in dat je proactief fondsen werft bij vermogensfondsen en stichtingen. Daarnaast 

zorg je dat er aanvragen gedaan worden voor gelden die beschikbaar zijn voor specifieke projecten 

zoals bijvoorbeeld voor kinderen met leesproblemen, voor de ontwikkeling van medewerkers etc.  

• Je onderhoudt de relaties met de verschillende fondsen en zet je in voor een langdurige 

samenwerking; 

• Je haalt proactief informatie / projecten op uit de organisatie om aanvragen te doen; 

• Je zorgt voor intern draagvlak voor de projecten en rapporteert en informeert over de 

voortgang; 

• Je stelt projectplannen op en je schrijft aansprekende projectvoorstellen; 

• Je handelt aanvragen, tussenrapportages en verantwoordingen zelfstandig af; 

• Je denkt mee over nieuwe fondsenwervende acties. 

Wat biedt Bibliotheek Waterland?  

• Een uitdagende baan voor 20 tot 24 uur per week met veel zelfstandigheid en vrijheid, waarin 

je echt het verschil kunt maken; 

• Werken bij een organisatie die volop in transitie is naar een nog belangrijkere speler in de 

maatschappij;  

• Een werkplek waar mensen zich echt welkom voelen;  



• Een salaris op basis van schaal 8/9 volgens de CAO Openbare Bibliotheken (tussen € 2.668, - en 

€ 3.958, - op basis van een 36-urige werkweek).  

• De aanstelling is voor de duur van een jaar, verlenging is mogelijk. 

 

Wat breng jij mee? 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt ervaring met het werven bij vermogensfondsen (of je hebt gewerkt binnen een team 

dat hier verantwoordelijk voor was);  

• Je bent ondernemend, je haalt pro-actief projectinformatie op uit de organisatie; 

• Je bent creatief en je hebt een goed abstractieniveau. Je bent in staat de beste match te 

maken voor zowel de belangen van de bibliotheek als de fondsverstrekker; 

• Je kunt uitstekend samenwerken en weet waar nodig intern draagvlag te creeëren; 

• Je kan goed schrijven en je bent in staat aansprekende projectvoorstellen te maken. 

Enthousiast? 

 

Nassau doet de werving en selectie van deze functie. Je kunt tot en met zondag 5 april reageren op 

deze functie door je cv en toelichting te verzenden aan Daphne Leferink via daphne@nassau.nu. Als 

je eerst extra informatie wilt, neem dan contact op met Nassau via 020-5206555. 

Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats op maandag 6 april op het kantoor van Nassau in 

Amsterdam. De tweede ronde vindt plaats op maandag 20 april en/of woensdag 22 april bij de 

Bibliotheek Waterland in Purmerend. We willen je vragen om alvast rekening te houden met deze 

data. Mocht je op deze data niet kunnen vermeld dat dan in je sollicitatie. 
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