
Het vernieuwde CulturA & Zo vormt het centrum voor kennis en informatie, ontwikkeling en 
educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur, ontmoeting en debat. 
CulturA & Zo in Nootdorp is een “community centre” waar iedere mening telt en waar je op 
ontdekkingsreis kunt gaan op zowel cultureel als op sociaal vlak. Er worden verschillende 
voorstellingen en activiteiten georganiseerd waarbij altijd samenwerking wordt gezocht met 
lokale, culturele, maatschappelijke, commerciële partners en overheden. Uiteraard richt het 
brede aanbod zich op verschillende doelgroepen en interesses. 

Bovenaan de agenda van CulturA & Zo.staat een warm en gastvrij welkom voor iedereen die 
wil ontmoeten, mensen wil verbinden, cultuur wil beleven of een plek zoekt om talenten te 
ontwikkelen. 
Stichting CulturA & Zo werkt met de Piëzo-methodiek. Deze methodiek staat voor 
talentontwikkeling van (vrijwillige) medewerkers. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en flexibele 

Allround vrijwilligers  
Wat ga je doen? 
• Je bent gastheer/gastvrouw 
• Je bent het aanspreekpunt voor elke bezoeker 
• Je verstrekt informatie aan bezoekers of huurders op het gebied van theater, bibliotheek 

en horeca 
• Je helpt bij het opruimen van bibliotheekmaterialen 
• Je maakt het publiek wegwijs in het pand  
• Je zorgt voor nette verzorgde ruimte(s) 
• Je wordt ingezet bij garderobewerkzaamheden en springt bij in de horeca indien gewenst 
• Je voert bibliotheek gerelateerde werkzaamheden uit zoals kastcontrole, boekreparatie. 
• Je verzorgt koffie/thee voor huurders/gebruikers van het gebouw 
• Je deelt programmaboekjes, flyers et cetera uit 
• Je helpt bij op- en afbouw van theaterfaciliteiten 

Wat vragen wij van jou: 
• Je bent enthousiast, open en hebt een vriendelijke uitstraling 
• Je bent representatief en klantgericht 
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, je bent dienstverlenend, zelfstandig en initiatiefrijk 
• Je hebt goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden 
• Je kunt bij voorkeur 2x een dagdeel per week en af en toe in het weekend 
• Je bent bereid om in te vallen bij ziekte of vakantie van andere vrijwilligers 
• Je bent woonachtig in de regio (Pijnacker/Nootdorp, Ypenburg, Leidschenveen) 

Wat bieden wij? 
• We bieden een nieuwe en uitdagende vrijwilligersfunctie in een innovatief 

samenwerkingsverband SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland en Jeugd- en 
Jongerenwerk) dat voortdurend in beweging is.  

• Je werkt in een informele en inspirerende sfeer 
• Je krijgt goede ontwikkelmogelijkheden, benodigde trainingen en begeleiding 
• Je krijgt een gratis bibliotheekabonnement 
• En je creëert voor jezelf mogelijkheden voor een opstap naar een betaalde functie. 

Meer Informatie? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacqueline van Veen, 
jacquelinevanveen@stjjmh.nl. Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij 
graag vóór 31 augustus as. jouw CV met motivatie. Je kunt dit sturen naar 
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Als je iets doet wat je leuk vindt 
voe�  het niet als werken!

Het vernieuwde CulturA & Zo in Nootdorp vormt het centrum voor 
kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, 
lezen en literatuur, ontmoeting en debat.

CulturA & Zo is een ‘cultuurhuis’ en theater waar iedere mening telt en waar je op 
ontdekkingsreis kunt gaan op zowel cultureel als op sociaal vlak. Er worden verschillende 
voorstellingen en activiteiten georganiseerd waarbij altijd samenwerking wordt gezocht 
met lokale, culturele, maatschappelijke, commer ciële partners en overheden. Uiteraard 
richt het brede aanbod zich op verschillende doelgroepen en interesses.

Bovenaan de agenda van CulturA & Zo staat een warm en gastvrij welkom voor iedereen 
die wil ontmoeten, mensen wil verbinden, cultuur wil beleven of een plek zoekt om 
talenten te ontwikkelen.

De Bibliotheek Oostland heeft drie hele leuke, uitdagende vacatures:

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze organisatie, zie www.bibliotheekoostland.nl. Voor meer informatie over de functie Specialist basisvaardigheden en Specialist  
kun je contact opnemen met Esther de Wit tel 06 53615876 of e.dewit@bibliotheekoostland.nl. Voor de functie medewerker service & informatie kun je 
contact opnemen met Inge Beukes 015- 3694430 of i.beukes@bibliotheekoostland.nl. Heb je belangstelling voor één van de vacatures dan ontvangen wij graag 
jouw CV met korte motivatie voor 10 september 2022. Je kunt dit mailen naar a.naafs@bibliotheekoostland.nl

Medewerker 
service & informatie  
2x 16 uur schaal 5

• Voor onze vestigingen Pijnacker 
en Nootdorp zijn we op zoek 
naar een Medewerker Service & 
Informatie (m/v). Deze medewerker 
is medeverantwoordelijk voor de 
werkzaamheden in de vestiging. Het 
betreft 2 functies van 16 uur per week. 
De uren zijn verspreid over de middagen, 
avonden of zaterdagen.

• We zoeken een fl exibele en enthousiaste 
collega met organisatietalent, die 
zelfstandig kan werken, die zich 
gastheer/-vrouw voelt en ook een 
teamspeler is. De beschikking over een 
relevante opleiding is een pre. Verder 
beschik je over aantoonbare affi niteit met 
het ( jeugd)bibliotheekwerk en ervaring in 
zowel omgang met de individuele klant 
als met diverse klantgroepen.

CulturA & Zo is op zoek naar enthousiaste en fl exibele

Allround theatervrijwilliger(s) 
Ben jij die enthousiasteling met een passie voor alles wat 
te maken heeft met gastvrijheid en ben je dol op cultuur? 
Je maakt makkelijk contact, legt bezoekers uit wat er 
allemaal te doen is in CulturA & Zo. Jij zorgt dat mensen 
alles weten over de programmering en tegelijkertijd voelen 
mensen zich door jou persoonlijkheid gelijk thuis in CulturA 
& Zo. Je kunt bij voorkeur twee keer per week een dagdeel 
en af en toe in het weekend. Uiteraard mag je ook veel 
voorstellingen bijwonen. 

Vacature Projectmedewerker 
(M/V) – 14 uur per week, schaal 6
SBJ SamenSterk is een jong en dynamisch 
samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek 
Oostland, Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Pijnacker-Nootdorp en het jongerenwerk 
van Gro-up. We initiëren, ontwikkelen en 
ondersteunen projecten rondom thema’s zoals 
eenzaamheid, fi nanciële zelfredzaamheid en 

participatie van jongeren. Daarnaast voeren we  
projecten uit in de wijken in Pijnacker-Nootdorp.

Wie zoeken we?
We zoeken iemand die enthousiast, veelzijdig en 
initiatiefrijk is. Die ons wil ondersteunen bij de 
diverse projecten die we binnen SBJ SamenSterk 
hebben lopen. De taken zullen zeer uitlopend 
zijn; van het vullen van een CMS systeem en het 

controleren en aanvullen van de lokale sociale 
kaart tot het interviewen van medewerkers en 
het organiseren van bijeenkomsten voor diverse 
netwerkpartners.
Ben jij de zelfstandige professional die zonder 
moeite diverse ballen secuur in de lucht houdt? 
Vind je het daarnaast ook nog eens fi jn om 
(indirect) betrokken te zijn bij het ondersteunen 
van (kwetsbare) inwoners? Dan zoeken wij jou!

Specialist 
basisvaardigheden 
32 uur, schaal 8

• Voor ons vakteam Volwassenen zijn we op 
zoek naar een Specialist basisvaardighe-
den (m/v).

• Je maakt deel uit van het vakteam 
volwassenen en coördineert het (Digi) 
Taalhuis van Lansingerland, de plek in de 
gemeente waar iedereen met zijn/haar 
vraag m.b.t. basisvaardigheden naar toe 
kan om informatie te krijgen over de mo-
gelijkheden die er zijn in de directe om-
geving. Daarnaast vervang je de manager 
van het vakteam bij diens afwezigheid.

• Het hele jaar door organiseert de Biblio-
theek Oostland voorstellingen, 
evenementen, debatten en activiteiten 
onder andere op het gebied van eenzaam-
heidsbestrijding, schuldhulpverlening en 
gezondheid.

Specialist 
ca. 20-24 uur | schaal 6

• Voor ons vakteam Volwassenen zijn we op 
zoek naar een allround Specialist (m/v). 

• Je maakt deel uit van het vakteam 
volwassenen en zal worden ingezet op 
diverse projecten. De focus ligt vooral 
op de werkzaamheden binnen het (Digi)
Taalhuis Oostland, de plek in de gemeente 
waar iedereen met zijn/haar vraag m.b.t. 
basisvaardigheden naar toe kan om infor-
matie te krijgen over de mogelijkheden 
die er zijn in de directe omgeving. 

• Bij (Digi)Taalhuis Oostland, onderdeel van 
onze bibliotheek, vinden ook Taalontmoe-
tingen plaats en zijn Taalmaatjes actief. 
Daarnaast zijn er Taalcafé’s en diverse 
andere activiteiten rondom basisvaardig-
heden zoals Klik en Tik en Schoolmaatjes 
Ons. 

Als je iets doet wat je leuk vindt 
voe�  het niet als werken!voe�  het niet als werken!Als je iets doet wat je leuk vindt 
voe�  het niet als werken!Als je iets doet wat je leuk vindt 

OPEN VACATURE MIDDAG 5 SEPTEMBER
Op maandagmiddag 5 september 2022 

houden wij een “open vacaturemiddag”.
Je kunt dan van 14.00 tot 17.00 uur de 

sfeer in de bibliotheek proeven, een 
gesprekje aanknopen met toekomstige 

collega’s, zien wat we eigenlijk binnen de 
bibliotheek allemaal doen en nog 

veel meer. Graag zien we je die 
middag in ons multifunctionele 

pand  in Nootdorp (Dorps-
straat 7). Tot dan!

Iedereen kent de vestigingen van de Bibliotheek Oostland als de plek 
bij uitstek waar je boeken kunt lenen, maar de Bieb is zo veel meer! 

De Bibliotheek Oostland is een innovatieve organisatie, een inspirerende leeromgeving en een dynamische ontmoetingsplek 
in iedere kern van Oostland (Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland). We ondersteunen jong en oud in de ontwikkeling van talenten
en basisvaardigheden, stimuleren tot een leven lang leren en bieden een platform aan mensen en organisaties om kennis te delen.

De Bibliotheek Oostland en Theater CulturA & Zo leggen de rode loper uit voor nieuwe mensen. 
Trek jij de stoute schoenen aan en wil je meedoen?

Voor de functie van vrijwilliger geldt dat je bereid bent om in te vallen bij ziekte of vakantie van andere vrijwilligers en je bent woonachtig in de regio. Meer 
informatie over de organisatie en de functie staat op www.culturaenzo.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Jules Alting von Geusau, 
j.altingvongeusau@culturaenzo.nl. Voor de functie van Projectmedewerker kun je contact opnemen met Anne-Marie Naafs, 
a.naafs@bibliotheekoostland.nl.  Heb je belangstelling voor één van de vacatures dan ontvangen wij graag jouw CV met korte motivatie voor 10 september 2022. 


