De Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Leeuwarden en
Tytsjerksteradiel. De stichting heeft 5 vestigingen in een werkgebied van ruim 150.000 inwoners en handelt onder
de merknaam dbieb. In het voorjaar 2019 is dbieb door een vakjury en het publiek uitgeroepen tot ‘De Beste
Bibliotheek van Nederland 2019’.
De stichting is een professionele organisatie met een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de
algehele gang van zaken. De Raad van Toezicht stelt het meerjarenbeleid vast en toetst de uitvoering van het
beleid. Op dit moment bevindt de organisatie zich in een transitiefase naar een nieuw en toekomstbestendig
bibliotheekconcept.
dbieb is dé plek waar iedereen vrij en ongedwongen binnen kan lopen; de lokale poort tot kennis en informatie,
een leven lang leren, culturele ontwikkeling, informatieverwerking en vrijheid van meningsvorming. Zowel voor
individuen als voor groepen. Als actieve verbinder tussen mensen en bronnen is dbieb uniek en
onderscheidend. Voor dbieb zijn vrijheid, voorspoed en persoonlijke ontwikkeling fundamentele waarden. Wij
zien goed geïnformeerde burgers als dragers van de democratie en maatschappelijke participatie. Daarom
bieden wij toegankelijke informatie en toegang tot educatie. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van
democratische waarden.
Wegens het beëindigen van de zittingstermijn van één van de leden, zoekt de Raad van Toezicht een:

De kandidaat die wij zoeken:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

heeft affiniteit met het werk van de openbare bibliotheek en wil zich graag verdiepen in de
ontwikkelingen binnen de branche
heeft goede kennis van en ervaring in het aandachtsgebied financiën
heeft daarnaast bij voorkeur kennis van de aandachtsgebieden ICT en onderwijs
maakt deel uit van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht
heeft het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over zaken die door de
directeur-bestuurder worden voorgelegd en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen
kan onafhankelijk een eigen oordeel vormen en is tevens in staat om in teamverband de adviserende
en toezichthoudende rol uit te oefenen
heeft het vermogen en de attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de
directeur-bestuurder
is woonachtig is in het werkgebied van dbieb; gezien de samenstelling de samenstelling van de Raad
van Toezicht nodigen wij in het bijzonder inwoners van gemeente Tytsjerksteradiel uit te reageren.

De Raad van Toezicht komt ca. 5 keer per jaar bijeen. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
onkostenvergoeding.
Meer informatie en sollicitatie
Kijk voor meer informatie over de rol van de Raad van Toezicht bij de Bibliotheken Midden-Fryslân/dbieb op de
website www.dbieb.nl onder ‘over ons’.
Neem voor een nadere toelichting op de functie contact op met de aanstaande voorzitter van de
Auditcommissie, de heer Homme Idzerda via 06-10 91 70 74.
We ontvangen een motivatie met cv graag uiterlijk op vrijdag 4 februari via r.groenhof@dbieb.nl. De eerste
gespreksronde is gepland op maandagavond 14 februari 2022.

