
 

 

1 van 3 

 

Functie programmaleider  

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Inhoudelijke 

productontwikkeling:  

Verantwoordelijk voor 

het (laten) organiseren 

en uitvoeren van 

passende programma’s 

binnen de 

programmalijn. 

 

Resultaten: 

Een jaarlijks passend en 

innovatief 

activiteitenprogramma. 

 
 

 Is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen, de uitvoering en het 

professioneel verloop van de programmering. 

 Ontwikkelt (met anderen) op basis van vraag en behoefte nieuwe 

programmalijnen met projecten en activiteiten op diverse locaties. 

 Ontwikkelt samenhang tussen verschillende programmalijnen. 

 Is in overleg met de medewerker Marketing, PR & Communicatie 

verantwoordelijk voor de promotie van de producten, diensten en 

activiteiten in de programmalijn en is eindverantwoordelijk voor de 

verkoop van die programmering. 

 Is de drijvende kracht in het team en coördineert de programma-

ontwikkeling in het team.  

 Draagt zorg voor een goede afstemming en communicatie met 

betrokken collega’s over de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting. 

 Ontwikkelt het jaarplan met concrete doelen en ambities en levert 

een aandeel aan het jaarplan en jaarverslag. 

 Schrijft subsidieaanvragen en 

projectplannen/projectbegrotingen/subsidieverantwoordingen, 

passend binnen de ambities van de bibliotheek. 

 Verdeelt de beschikbare programmabudgetten, en bewaakt deze 

budgetten.  

Lokaal verbinden: 

Ontwikkelen en 

onderhouden van 

netwerk in regio. 

 
Resultaten: 
Stevige positie in het 
veld op het gebied van 
programmering.  

 Profileert de bibliotheek in de gemeenten door in de rol van 

netwerker verbinding te maken met en tussen kansrijke en 

bestaande samenwerkingspartners. 

 Heeft kennis van de gemeentelijke, regionale en landelijke trends en 

maatschappelijke ontwikkelingen en zoekt hierbij passende  

(netwerk-/samenwerkings-)partners. 

 Neemt deel aan overleggen in de regio op het gebied van (culturele) 

programmering. 

 Onderhoudt contacten met klanten en bezoekers om behoeften in 

kaart te brengen, organiseert gericht marktonderzoek. 

 Werkt samen met andere partijen aan vraagstukken in de stad. 

 Ziet en verkent mogelijkheden voor aanvullende subsidies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 van 3 

 

Monitoring en 

rapportage:  

Goede informatie 

beschikbaar m.b.t. het 

evalueren en opstellen  

van (strategische) 

plannen. 

 

Resultaten: 

Goed opgesteld en 

strategisch 

(meer)jaarplan. 

 

Optimale realisatie van 

de in het 

(meerjaren)jaarplan 

vastgelegde 

doelstellingen.  

 Rapporteert aan het management over de realisatie van de plannen 

binnen het voorafgestelde budget, de inzet van het team en de 

resultaten en bereikcijfers. 

 Monitort de voortgang en bereikcijfers van activiteiten. 

 Verzamelt en interpreteert gegevens. 

 Evalueert projecten en resultaten op basis van cijfers. 

 Levert kengetallen voor (jaar)plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskundigheid: 

Brengt kennis en kunde 

van buiten de 

organisatie in en brengt 

nieuwe vaardigheden in 

de praktijk. 

 

Resultaten: 

Draagt bij aan de 

ontwikkeling en 

professionalisering van 

de organisatie. 

 Neemt deel aan webinars en presentaties over nieuwe 

ontwikkelingen in het veld. 

 Deelt kennis met collega’s. 

 Doet actief mee aan (bij-)scholing georganiseerd door de werkgever 

of neemt zelf initatief tot ontwikkeling. 

 Brengt nieuwe kennis op vakgebied in praktijk. 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheden:  De Programmaleider geeft geen leiding aan medewerkers, werkt 

zelfstandig en valt onder eindverantwoordelijkheid van de  

Directeur-Bestuurder. 

 

Werk- en denkniveau: 

HBO  

 Tactisch en operationeel niveau. 

Functieschaal   9 CAO Bibliotheken 

 
Interesse? 

Stuur voor vrijdag 8 oktober voor 12:00 uur je brief met cv naar vacatures@bibliotheekkerkrade.nl  

ovv vacature programmaleider. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

mailto:vacatures@bibliotheekkerkrade.nl

