
 
 

Zie jij het als een uitdaging, binnen het continue veranderende IT landschap, de samenhang tussen 

mensen, processen en systemen te doorgronden en vorm te geven? Ben je in staat informatiestromen 

uit meerdere systemen scherp te krijgen? En praat je makkelijk mee op technisch vlak als het gaat 

over koppelingen tussen deze systemen? Heb je zin om op dit gebied samen met bibliotheken aan de 

slag te gaan met verdere digitalisering en zo echt een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 

doelstelling? Lees dan verder!  

 

Adviseur informatiemanagement 

32-36 uur per week - Bunnik 

 

 

In de bibliotheeksector liggen diverse uitdagingen op gebied van IT. Er worden wisselende systemen 

gebruikt met diverse informatie, bijvoorbeeld voor het uitlenen van boeken of het contact hebben door 

middel van CRM. De samenhang tussen deze applicaties is steeds belangrijker om een versnipperend 

informatie landschap te voorkomen. Daarnaast is er steeds meer data beschikbaar in deze diverse 

systemen. De uitdaging is om hier informatie van te maken en door slimme analyses kennis te creëren 

die tot actie leidt.  De sector doelstelling is om te groeien van 4 miljoen leden naar 8 miljoen 

verbonden gebruikers, daar is IT een cruciaal onderdeel van.  

 

Waar ga jij mee aan de slag? 

 Bibliotheken proactief adviseren en ondersteunen bij vraagstukken (op tactisch en strategisch 

niveau) die vaak gepaard gaan met informatie behoefte en de bijbehorende IT systemen (veel 

meer dan het uitlenen van boeken). Samen met jouw collega’s ben jij hét aanspreekpunt voor 

het netwerk van bibliotheken in de drie provincies Utrecht, Brabant en Limburg.  

 De samenhang tussen systemen, mensen en processen doorgronden en vorm geven. Je bent 

in staat om vanuit het perspectief van de systemen te kijken naar informatie en vice versa en 

zit dit als uitdaging. 

 Inzicht creëren in de diverse systemen die in de bibliotheek sector gebruikt worden en dit 

inzicht omzetten in adviezen voor bibliotheken voor het gebruik van systemen 

 Meehelpen en meewerken aan het leggen van koppelingen tussen systemen 

 Meewerken in diverse projecten zoals bijvoorbeeld data gedreven werken (vertalen van data 

naar zinvolle informatie)  

 Participeren in landelijke projecten en je hebt daarin te maken met verschillende partijen zoals 

bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek en landelijke bibliotheeknetwerken. 

 

Jouw profiel 

 Je bent in staat is informatie stromen uit meerdere systemen scherp te krijgen 

 Je kunt op technisch vlak mee kan praten als het gaat over koppelingen tussen systemen 

 Je kunt complexe materie vertalen naar eenvoudige oplossingen en duidelijke 

communicatie 

 Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau en ervaring met de informatiekant van ICT 

 Je bent communicatief vaardig en kunt goed luisteren 

 Je bent positief ingesteld, klantvriendelijke, zeer servicegericht en je brengt een gezonde 

dosis humor mee 

 Je bent flexibel ingesteld, proactief en resultaatgericht 

 Je bent zelfstandig en kunt goed projectmatig te werken 

 

 

 

 



 
BiSC biedt 

 Een salaris in schaal 11 cao Openbare Bibliotheken, minimaal € 4.241,00 en maximaal  

€ 5.527,00 op basis van 36 uur per week (inschaling indicatief en afhankelijk van ervaring)  

 Flexibele werktijden en een werkplek in ons pand in Bunnik  

 Een reiskostenvergoeding voor de kilometers die je reist naar Bunnik en de 

vestigingsplaatsen van onze opdrachtgevers 

 Een contract voor de duur van een jaar waarbij doorgroei naar een vast dienstverband 

mogelijk is 

 Een eindejaarsuitkering (3,25% van het bruto jaar salaris), Pensioen: een 

middelloonregeling (meer info www.pob.eu), per jaar 180 verlofuren op basis van een 36-

urige werkweek 

 Een laptop en vergoeding voor het gebruik van je telefoon 

 

BiSC biedt jou een groot netwerk en een dynamische omgeving, waarin je projectmatig met collega’s 

in wisselende teams samenwerkt, een open en prettige sfeer en belangrijk werk bij een 

maatschappelijk betrokken organisatie waar hard wordt gewerkt, maar ook informele ontmoeting op 

waarde wordt geschat; 

Aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat je je talent 

kan inzetten, je kennis en ervaring kan verruimen, je verder kan ontplooien en kennis kan uitwisselen. 

Je collega’s helpen je daar graag bij. Je leert immers het meest op de werkvloer zelf. Uiteraard wordt 

er geïnvesteerd in opleidingen of trainingen. 

Waar ga je werken? 

 

BiSC is de Provinciale Ondersteunings Instelling voor bibliotheken in de provincie Utrecht en 

gevestigd in Bunnik. BiSC is een dynamische organisatie die samen met de bibliotheken in Utrecht 

een bijdrage levert aan de (zelf)ontplooiing van mensen en organisaties. 

Bibliotheken streven ernaar om inwoners vaardiger, slimmer en creatiever te maken, zodat zij 

betekenisvol kunnen blijven meedoen in de samenleving. Om alle voorzieningen van de bibliotheek 

toegankelijker te maken voor meer inwoners, vernieuwt de bibliotheek zich. De dienstverlening wordt 

verder aangepast aan de eisen van de tijd en BiSC helpt bij deze transitie. Automatisering speelt 

doorlopend een cruciale rol in de ontwikkeling naar de nieuwe bibliotheek. 

 

Informatie en solliciteren 

 

Zie jij deze uitdaging helemaal zitten en wil je er nog meer over weten? Dan kun je contact opnemen 

met Paul van der Lee, teamleider Ontwikkeling en Beheer via p.van.der.lee@biscutrecht.nl.  

Als je veel vragen hebt, vermeld dan je telefoonnummer, dan nemen we contact met je op.  

 

Ben je enthousiast over de vacature en herken je jezelf in het profiel? Ben je enthousiast over de 

vacature en herken je jezelf in het profiel? Reageer dan via wervingenselectie@biscutrecht.nl met een 

cv en motivatie.  

 

BiSC wil divers zijn, net als de samenleving. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, 

gender(identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je 

kandidaat en doe mee! 

  

 

http://www.pob.eu/

