
 

 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.  
 

Medewerker Promotieteam Bibliotheek (vrijwilliger) 
 
m/v/x 

tijden in overleg 
 
We zoeken leuke mensen voor een nieuw op te zetten promotieteam dat voor 

de Bibliotheek promotionele activiteiten uitvoert. Dat kan van alles inhouden: 
bij evenementen in de stad aanwezig zijn met leuke bibliotheekmaterialen 

voor voorbijgangers; mensen vertellen over al het moois dat ze bij ons 
kunnen vinden; bij activiteiten in de bibliotheek zijn om foto’s te maken en 

een leuk verslagje voor social media te maken, enzovoorts. Je kunt zelf 
kiezen wat voor promotionele activiteiten passen bij jou en je interesses, je 

hoeft dus niet álles in dit rijtje te kunnen.  
 

De tijden en hoe vaak je ingezet wordt zijn helemaal in onderling overleg en 
hangen af van onze activiteiten en campagnes en jouw beschikbaarheid. Het 

kan al vanaf een paar uur per week.  
Als je 15 uur of meer per week ingezet wordt, ontvang je een 

vrijwilligersvergoeding van €100,- per maand.  
 

 

De eerste campagne voor het promotieteam start in oktober:  
 

Help ons de Beste Bibliotheek van Nederland te worden! 
  

Jouw eigen Zoetermeerse bibliotheek is genomineerd voor de jaarlijkse 
verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland. Als we winnen, helpt dat 

ons enorm met de activiteiten en projecten die we willen doen voor jullie. Het 
gaat dus niet alleen om de eer. Om te kunnen winnen moet er op ons 

gestemd worden, door zoveel mogelijk mensen. Daarbij hebben we jouw hulp 
nodig! 

  
Zou jij ons hiermee willen helpen? 

  
We hebben vooral veel behoefte aan mensen die: 
  

• Een of meerdere keren op vrijdagmiddag, zaterdag en/of zondag in 
de maand oktober met onze Stemfiets in Zoetermeerse winkelcentra 



willen staan, om mensen vragen ter plekke te stemmen met behulp 

van onze iPad, en/of ze een flyertje mee te geven. 
• Ditzelfde willen doen bij evenementen die in oktober in de stad 

worden gehouden op verschillende data.  
• In het Forum of de wijkbibliotheken bezoekers willen vragen te 

stemmen in een tijdelijk stemhokje bij de ingang. Tijden in overleg, 
weekenden en vrijdagen zijn extra fijn.  

  
Maar je kunt ook helpen op een van de volgende manieren: 

  
• Maatschappelijke organisaties, scholen, praktijken etc. waar jij komt 

vragen of ze een stapeltje flyers en/of een poster willen aannemen 
• Onze berichtjes delen op social media 

  
Wil jij ons helpen of heb je een vraag? Stel je vraag of geef je op bij 
sollicitatie@Bibliotheek-Zoetermeer.nl.  
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