
 
 
De OBA (Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) is een maatschappelijk-culturele instelling en 
heeft als missie om alle Amsterdammers te inspireren om te blijven leren en om kennis, cultuur en 
informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. Inmiddels is de OBA al 100 jaar de 
plek waar Amsterdammers samenkomen voor hun persoonlijke ontwikkeling. In de 20ste eeuw ging 
het met name om boeken. De 21ste eeuw vraagt om vrije toegang tot alle denkbare 
informatiebronnen, meer leervormen en een breed cultureel aanbod. Je vindt dit terug in onder 
meer de voorstellingen, groepsbijeenkomsten, workshops, cursussen, lees-, taal- en tabletcafés, 
leeskringen etc. De OBA trekt daarmee jaarlijks zo’n 3,5 miljoen bezoekers en is dan ook niet meer 
de stille leeszaal die het ooit geweest is. 
  
Vrijwilligers in de OBA 
Vrijwillige medewerkers zijn steeds belangrijker voor de OBA: dankzij hen kunnen wij nog steeds ons 
aanbod aan activiteiten en cursussen uitbreiden. Onze vrijwilligers ondersteunen in de vestigingen, 
beantwoorden vragen en wijzen de weg, helpen bij culturele en maatschappelijke activiteiten, of ze 
leveren een bijdrage aan de diverse trainingen basisvaardigheden op het gebied van taal en 
computers. Er zijn verschillende mogelijkheden en je doet (weer) werkervaring op en ontwikkelt je 
talenten. Wij zijn op zoek naar een: 

      
 

 
Stimuleer met ons zelfredzaamheid, ontmoeting en ontwikkeling onderen ouderen in diverse wijken 
in Amsterdam. Dit doen we met een team van OBA-medewerkers, die we graag uitbreiden met 
vrijwilligers uit de buurt. Ouderen in de Wijk activiteiten bestaan uit ouderenochtenden met 
lezingen, voorlichtingen, workshops, koffiemomenten, tablet cafés en nog veel meer. Daarnaast 
zoeken we de samenwerking met bejaardentehuizen. 
                     
Wat ga je doen 
Voorafgaand aan de activiteit help je mee met de voorbereideng. Denk aan boodschappen doen 
voor de lunch of creatief materiaal voor de creatieve ochtend, agenda's uitprinten en alles voor de 
activiteit klaarzetten. Deelnemende ouderen krijgen een gratis bibliotheekpas en sparen zegeltjes 
die ze later kunnen inwisselen voor leuke activiteiten in de buurt. Deze zegels en uitgeprinte 
agenda's deel je uit tijdens de activiteit. In het bijzonder zul je helpen op creatieve ochtenden en 
kun je simpele creatieve ideeën voor grote groepen aandragen. 
 
Andere taken zijn: 

 meedenken over de invulling van de activiteiten 

 koffie en thee zetten en deze uitschenken 

 praatje maken met de ouderen 

 opruimen na afloop 
 
 

  



Belangrijk voor ons 

 Je spreekt de Nederlandse taal 

 Je bent betrouwbaar, spontaan, positief en ondernemend 

 Je bent geduldig en hebt belangstelling en respect voor andere culturen 

 Afhankelijk van de taken die je wilt uitvoeren, is de profielbeschrijving anders. In ieder geval 
heb je affiniteit met de doelgroep (kwetsbare) ouderen 

 
 

Leuk voor OBA-vrijwilligers 

 Je leert nieuwe mensen kennen en breidt je netwerk uit 

 Je wordt goed begeleid in een inspirerende werkomgeving 

 Een vergoeding in de vorm van een gratis OBA abonnement en een eindejaar attentie 

 Je bent WA en ongevallen verzekerd 

 Om te zorgen dat vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, 
organiseert de OBA periodiek een vrijwilligersbijeenkomst 

 Je werkt als volwaardig lid mee in ons Ouderen in de Wijk-team. Je wordt uitgenodigd voor 
trainingen en bijeenkomsten van het team. 
 

 
Gevraagde inzet 
Werktijden:  vrijdagochtend van 9.15 - 12.15 uur. 

in overleg kijken we wat haalbaar is voor jou 
Duur:   minimaal een jaar 
Vanaf:   zo snel als mogelijk 
Locatie:   OBA Molenwijk 
 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze en andere vrijwilligersfuncties kun je mailen naar vrijwilligers@oba.nl 
t.a.v. Willemijn Ligthart of Jeaan Bodaan of bellen naar 020 52 30 744/745. 
 
 
Reageren 
Vrijwilliger worden bij Ouderen in de Wijk? Mail dan jouw motivatie en cv naar vrijwilligers@oba.nl 
o.v.v. Ouderen in de Wijk OBA Molenwijk. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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