
 

KunstenHuis Idea is dé plek voor kunst en cultuur in de gemeenten De Bilt, Bunnik, 

Soest en Zeist. We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheekvestigingen, 

een professioneel cursusaanbod theater, beeldende kunst, dans en muziek, twee 

theaters, een poppodium, projecten in het onderwijs en maatschappelijke 

projecten. Er werken door het jaar heen meer dan 350 medewerkers en ruim 200 

vrijwilligers aan de uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en 

cultuur op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze 

regio. 

De bibliotheek wordt steeds meer hét cultureel maatschappelijk punt van de 

samenleving. Dat doen we door iedereen in de gemeente te betrekken bij de 

maatschappij en zelfredzamer te maken. We organiseren een divers palet aan 

activiteiten, zoals Nederland leest, interviews met schrijvers, debatten, lezingen, 

Informatiepunt Digitale Overheid en Digitaal Café. 

Binnen de afdeling bibliotheken bij KunstenHuis Idea zoeken wij een 

Specialist Literatuur (v/m/x) 
voor gemiddeld 22 uur per week  

 

De specialist literatuur is onderdeel van de afdeling Informatie, Taal en Media. 

Hieronder vallen de collectie van de bibliotheek, het informeren over ons aanbod, 

en programma- en activiteiten op het gebied van taal, digitale inclusie, literatuur en 

(digitaal) burgerschap. Onder leiding van de teamleider Taal geeft de specialist 

literatuur vorm aan het literaire programma- en activiteitenaanbod.   

 

Wat ga je doen? 

• Je gaat het voortouw nemen bij het plannen en uitvoeren van de literaire 

programmering. Je bent medeverantwoordelijk voor een uitnodigend, 

laagdrempelig en inspirerend programma.  

• Je creëert een programma dat aansluit bij de behoefte van verschillende 

groepen in de samenleving 

• Je haakt met jouw programma aan bij de opgaven van het bibliotheekwerk, 

de leesbevordering en het brede aanbod van KunstenHuis Idea. Je legt 

verbindingen tussen literair programma, collectie, digitale inclusie, 

burgerschap, samenleving, onderwijs en cursusaanbod. Zodat er 

doorgaande lijnen ontstaan. 

• Je adviseert de teamleider Taal op het ontwikkelen van beleid op literaire 

(leesbevordering en leesplezier) programmering 

• Je hebt oog voor de lokale behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen 

en brengt deze zo nodig onder de aandacht van de collega’s die met 

activiteiten bezig zijn 

 

Wat vragen wij? 
• Je bent een inspirerende collega die met enthousiasme en gedrevenheid 

collega's, bezoekers en partners inspireert en enthousiast krijgt voor het 

programma 

• Je bent flexibel en enthousiast met kennis en ervaring in de literaire wereld en 

bij voorkeur heb je een netwerk op literair vlak.  

• Je bent ondernemend, houdt van een stevige uitdaging en hebt een ‘doen’ 

en ‘alles kan’ mentaliteit.  



 

• Projectmatig werken is voor jou vertrouwd. Je houdt overzicht over planning, 

budget, stelt projectteams samen en weet de juiste interne- en externe partners 

aan je programma te binden 

• Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van een cultureel programma in 

co-creatie en in de werving van fondsen. Je bent zelfstandig, proactief en 

communicatief vaardig.  

• Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en werken met nieuwe digitale 

systemen is voor jou geen probleem.  

 

Wat bieden wij jou? 
• Een leuke, uitdagende functie in een moderne en professionele organisatie die 

volop in ontwikkeling is en zich op allerlei niveaus bezighoudt met het vormgeven 

van de toekomstige functie van openbare bibliotheken. 

• Je komt te werken in een professioneel, klantgericht en enthousiast team.   

• Een jaarcontract met intentie tot verlenging.  

• Een salaris gebaseerd op schaal 8 van de CAO Openbare Bibliotheken (€2860-

€3665 op basis van fulltime) 

• Mogelijkheid om je eigen werkdagen en tijden in te delen in overleg met de 

Teamleider 

• Leuke extra’s als: een gratis bibliotheekabonnement, korting op cursussen en 

gratis bezoek van onze voorstellingen met introducée.  

 

Heb jij belangstelling in deze functie? 
Ben jij de enthousiaste specialist literatuur die wij zoeken, mail dan voor 17 oktober 

2022 je motivatie samen met je cv naar: hr@kunstenhuisidea.nl o.v.v. sollicitatie 

specialist literatuur. 

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Bea Rigter, teamleider Taal, op 

brigter@kunstenhuisidea.nl  

 

Gesprekken zullen plaatsvinden op 25 en 27 oktober in Zeist.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.  
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