
Vrijwilligerswerk  
 
 
De Bibliotheek kan niet zonder vrijwilligers! Dankzij hun inzet is een groot 
aanbod van activiteiten mogelijk. De Bibliotheek maakt zich sterk voor 

verbinding, inspiratie, kennis en ontwikkeling. Spreekt jou dit aan? Dan heeft 
de Bibliotheek verschillende vrijwilligersfuncties voor je 

 

Een van die functies is het opruimen van boeken 

 

Op dit moment hebben we vooral behoefte aan vrijwilligers die ons in het 
weekend en op de avonden willen ondersteunen. 
 

We zoeken mensen die het heerlijk vinden om met onze mooie collectie bezig 
te zijn. Lijkt het je leuk om een paar uur per week al die prachtige boeken, 

dvd’s en tijdschriften door je handen te laten gaan, ze terug op hun eigen 
plek in de kasten te zetten en daarbij ook zelf veel inspiratie op te doen? Dan 

maken we graag met jou kennis.  
 

Je krijgt een introductie en uitgebreide instructie voordat je start. Tijdens het 
opruimen is er altijd een servicemedewerker van de Bibliotheek aanwezig die 

je kan ondersteunen. We zoeken vrijwilligers voor zowel de wijkbibliotheken 
Rokkeveen en Oosterheem als de nieuwe hoofdvestiging, het Forum 

Zoetermeer, in het Stadshart.  
 

Je bent als opruimvrijwilliger een visitekaartje. Daarom vinden wij de 
volgende zaken belangrijk:  

 
 Je bent vriendelijk, sociaal en empathisch en voelt je betrokken bij de 

dienstverlening in het Forum. 

  Je bent betrouwbaar, zodat wij op je kunnen rekenen.  
 Je beheerst de Nederlandse taal, zodat je goed kan communiceren met 

onze bezoekers. 
 

Als je 15 uur of meer per week aanwezig bent, ontvang je een 
vrijwilligersvergoeding van €100,- per maand. Wij vragen minimaal twee 

dagdelen per week van je vrije tijd en een portie flexibiliteit om een collega-
vrijwilliger te vervangen als dat nodig is.  
 

Heb je interesse? Vul het intakeformulier voor vrijwilligers in op de website. 

Meer informatie kun je vragen bij de coördinator vrijwilligers op 

sollicitatie@bibliotheek-zoetermeer.nl.  

http://www.forumzoetermeer.nl/
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/over-ons/vacatures-en-stages-bij-de-bibliotheek.html
mailto:sollicitatie@bibliotheek-zoetermeer.nl

