
 
 
Op 2 september is de Techniekwerkplaats op de tweede verdieping van de 
Chocoladefabriek geopend. De Techniekwerkplaats is een inspirerende 
plek waar de Goudse jeugd zich kan ontwikkelen in vaardigheden die 
passen bij de 21e eeuw en de beroepen van de toekomst. De 
Techniekwerkplaats levert een stevige bijdrage aan het realiseren van de 
doelstellingen uit het Goudse Techniekakkoord.  
 
De bibliotheek Gouda en Techniekpunt Gouda zijn samen verantwoordelijk voor het 
educatieve programma van creatieve technologie en maakonderwijs. In de 
Techniekwerkplaats kunnen scholen terecht voor een gevarieerd lesaanbod waarin techniek 
en digitale technologie geïntegreerd worden. Ook na schooltijd is er volop ruimte voor Goudse 
makers om hun creatieve talenten te ontwikkelen.  
 
Om de Techniekwerkplaats te verankeren in Gouda, zijn de Brede School Gouda en de 
bibliotheek Gouda gezamenlijk op zoek naar een: 
 

Kwartiermaker Techniekwerkplaats (ongeveer 24 uur per week) 

 
Wat ga je doen? 

• Je bent het visitekaartje van de Techniekwerkplaats en zet deze nieuwe plek stevig op 
de kaart in Gouda 

• Je bouwt aan een sterk netwerk met huidige en nieuwe netwerkpartners 
• Je initieert & versterkt duurzame samenwerkingen, zoals met het primair onderwijs, het 

voortgezet onderwijs en ook het mbo 
• Je coördineert de kennis, vaardigheden en mogelijkheden van de 

samenwerkingspartners 
• Je bouwt samen met andere enthousiastelingen, professionals en bezoekers een 

community op en zorgt voor een duurzame inzet van vrijwilligers en stagiairs 
• Je denkt en werkt mee aan de pilotlessen 

Wat vragen we? 

• Je hebt een passie voor techniek en technologie 
• Je bent een echte netwerker 
• Kennis van Gouda 
• Kennis van STEAM is een pre, maar niet noodzakelijk 
• Financieel / commercieel inzicht en kennis van bedrijfsvoering 

Wat bieden we? 

• Een creatieve en bruisende werkomgeving 
• Salariëring conform CAO Openbare Bibliotheken, schaal 8. Een zzp-constructie 

behoort ook tot de mogelijkheden 
• Uren flexibel in te delen 
• Het gaat om een projectbaan voor 2 jaar 

Informatie & reageren 
 
Kijk voor meer informatie op www.techniekwerkplaats.nl Je kunt ook contact opnemen met 
Marloes Middeldorp, adjunct-directeur bibliotheek Gouda, 
via m.middeldorp@bibliotheekgouda.nl of 06-20132906.  

Je motivatie & cv kun je richten aan info@techniekwerkplaats.nl. Zodra we een geschikte 
collega hebben gevonden, sluiten we de werving. 

https://techniektalentgouda.nl/app/uploads/2021/10/TTG_techniekakkoord_14102021.pdf
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