
 

 

Bibliotheek Hengelo is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht 

(M/V) 

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) en de maatschappelijke 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de bibliotheekbranche, is Bibliotheek Hengelo op 

zoek naar een kandidaat met een grote financiële deskundigheid, die vertrouwd is met de 

regio en beschikt over een groot netwerk.  

Over Bibliotheek Hengelo 
Een moderne en ambitieuze Bibliotheek met 2 vestigingen, 31 Bibliotheken op scholen en 

een team van 34 medewerkers. Daarnaast werkt de Bibliotheek met een groeiend aantal 

vrijwilligers. Jaarlijks vinden er ruim 300 activiteiten plaats, ontvangen we ca. 360.000 

bezoekers en lenen we ca. 500.000 materialen uit.  

Waar wij voor staan?  

Als Bibliotheek zijn wij er voor en door mensen. Kinderen zijn de volwassenen van de 

toekomst. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen. Meer leesplezier leidt tot meer 

lezen, beter worden in taal en meer kansen. Ook voor volwassenen is een goede taal- en 

leesvaardigheid onmisbaar op het gebied van werk, geldzaken, gezin en gezondheid. 

Daarbij wordt digitale zelfredzaamheid steeds belangrijker. Wij staan ervoor dat iedereen 

mee kan doen. De Bibliotheek is het knooppunt waar kennis samenkomt, wordt gedeeld 

en doorontwikkeld.     

Raad van Toezicht 

De RvT bestaat uit vijf leden. De RvT komt tenminste 4x per jaar bijeen. De RvT heeft 

een beleidsbepalende en –controlerende taak. De RvT werkt volgens de “Governance 

Code Cultuur”, een instrument voor goed bestuur en toezicht in onze sector 

(www.governancecodecultuur.nl).  

Periode: leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vijf jaar. De periode 

voor de vacature betreft 1 januari 2019 t/m 31 december 2023.  

Vergoeding: leden van de RvT krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van 

€ 150,- met een jaarlijks maximum van € 1.500,-. 

Belangstelling? 

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan ontvangen wij graag voor 1 mei 2018 uw 

reactie per e-mail: l.salemink@bibliotheekhengelo.nl. De gesprekken staan in de 2e helft 

van mei gepland. Meer informatie over Bibliotheek Hengelo kunt u vinden op de website: 

www.bibliotheekhengelo.nl.  
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