
DE FLEXBIEB ZOEKT VRIJWILLIGERS 
algemeen/programmering/public iteit  
 
De FlexBieb is veel meer dan een bieb, voor en door jong & oud in Amsterdam-IJburg. De FlexBieb, die 
startte op 10 april 2013, is 6 dagen per week geopend. De FlexBieb is laagdrempelig, doet aan recycling-
met-uitleningen, is een leeszaal, een internetcafé/flexwerkplek met print- en kopieerservice én een sociaal-
cultureel podium; een plek om te ontmoeten, te ontspannen, te ontdekken, te beleven. De ruimte is buiten 
openingstijden te huur voor kleinschalige activiteiten die geen overlast veroorzaken, zoals repetities van 
koren, vergaderingen, coachingsessies enz. De FlexBieb is gevestigd aan het Ed Pelsterpark op 
Haveneiland, om de hoek bij het winkelcentrum. We hebben zo’n 2000 leden, en de catalogus bevat meer 
dan 8000 mooie boeken en daarnaast een wisselcollectie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
met recente literatuur voor volwassenen. 
 
Wil je graag in je eigen buurt op een andere, leuke manier actief zijn? Heb je iets met boeken, met mensen, 
met cultuur, geschiedenis, politiek en/of ondernemerschap? Heb je een beetje of veel computerervaring 
(niet per se nodig)? De FlexBieb kan je hulp goed gebruiken! 
 
Wat krijg je in ruil voor je hulp? Aardige collega’s, een ontspannen, sfeervolle werkomgeving om de hoek, 
met gratis koffie en thee en wifi, elke week interessante lezingen, workshops, films en meer. Je kunt er zelf 
ook lezen, internetten, boeken lenen, je ontmoet allerlei andere IJburgers, jong en oud, en doet steeds weer 
nieuwe indrukken op. 
 
Als je een beetje handig bent met computers krijg je een korte training om nieuwe leden in te voeren, en 
om leden te kunnen helpen wanneer ze boeken komen terugbrengen of willen lenen, of willen printen of 
kopiëren. 
 
De Flex Nights Live– lezingen e.d. – zijn leerzaam en gezellig, met koffie, thee, wijn en bier (gratis voor 
vrijwilligers). Verder hebben we af en toe overleg, in de FlexBieb of bij een medewerker thuis, ook weer met 
hapjes en drankjes. Gaandeweg ontstaan er vaak vriendschappen tussen medewerkers. 
 
Stichting FlexBieb IJburg kent een actief bestuur van momenteel vier IJburgers, die worden bijgestaan door 
zo’n drie externe krachten. De organisatie werkt samen met o.a. de OBA, IJburg Boeken (voorheen: Bruna 
IJburg), Jeugdtheaterschool TIJ, IJburgTV, Theater Vrijburcht, RightAboutNow, Nautilus op Zeeburgereiland, 
de Binnenwaai, Dynamo, SET IJburg, netwerk Taal IJburg en Zeeburgereiland Stadsdeel Oost en 
Gebiedonline/www.halloijburg.nl. 
 
De FlexBieb is een goed bezochte, gezellig en nuttige wijkvoorziening, een sfeervolle, veilige plek waar veel 
te doen valt voor bezoekers. Het team bestaat uit zo’n 10 vrijwilligers, van 30 tot 80 jaar oud, van diverse 
komaf. De één is werkzoekend, de ander gepensioneerd, weer een ander is afgekeurd voor fulltime werk, 
sommige medewerkers hebben een baan maar willen daarnaast iets voor hun buurt doen enzovoort. 
 
ONZE VACATURES 
We hebben in de FlexBieb een divers pakket aan taken/functies. We zoeken drie soorten 
medewerkers: 
1. algemeen medewerker: helpen met uitleningen en de ledenadministratie, leden wegwijs maken, 
FlexBieb openen en sluiten enz. 
2. co-programmeur: meedenken over het programma met wekelijks een Flex Night Live, maandagavonden 
over welzijn. Thema’s op donderdag: cultuur (boeken, muziek, film enz.), geschiedenis, 
economie/ondernemerschap, politiek enz. Na de zomervakantie starten we met maatschappelijk getinte 
films op zaterdagavond. 
3. medewerker publiciteit: het aanbod van de FlexBieb verder onder de aandacht brengen via onze sociale 
media (Facebook, Twitter, Instagram), het netwerk Cultuureiland en de gedrukte media ((wijk)kranten, 
tijdschriften enz.) 
 
De meeste vrijwilligers die in de FlexBieb zelf werken (vacature 1) hebben een vaste ‘shift’ in de week, van 
14 tot 17 uur. Normaliter zijn onze openingstijden: 
 
ma t/m vrij  14.00-17.00 uur 
ma- en do-avond  19.30-22.30 uur (indien een thema-avond welzijn resp. Flex Night Live) 
zaterdag  13.00-16.00 uur 
zondag   gesloten 



Wat we vragen: 
- je spreekt bij voorkeur Nederlands, eventueel Engels 
- enig tot veel gevoel voor orde(ning) 
- enige ervaring met computers, printers e.d. is prettig 
- je bent betrouwbaar (afspraken e.d.) 
- je bent goed bereikbaar per e-mail of telefoon, het liefst allebei 
- je bent geduldig; de FlexBieb werkt met vrijwilligers, soms gaan de dingen niet zo snel of goed als je zou 
willen 
- je communiceert prettig met bezoekers én collega’s, dan hebben we het met z’n allen zo leuk mogelijk 
 
- minimaal 3 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 3 maanden (van werkzoekenden 
begrijpen we dat ze opeens kunnen ‘vertrekken’) 
- precieze tijden in onderling overleg 
- voor de programmering en de publiciteit (vacature 2 en 3) kun je ook vanuit huis werken 
- we hanteren over en weer een proefperiode van 1 maand 
 
Verder: 
- je tekent geen officiële overeenkomst met de stichting 
- je hebt geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, maar als je die wel hebt, is dat fijn 
- de stichting kan helaas geen onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding betalen 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
Stichting FlexBieb IJburg 
Talbotstraat 46 
1087 EM  Amsterdam 
e-mail bestuur@flexbieb.nl of ijburg@flexbieb.nl 
 
www.flexbieb.nl 
www.halloijburg.nl/flexbieb 
https://nl-nl.facebook.com/FlexBieb 
https://twitter.com/flexbiebijburg 
 
 
 

 


