
 
 

 

 
   IT maakt het verschil  
om mensen te helpen lezen 
 
-- Full Stack Ontwikkelaar -- 
 

 
Wil je mee helpen om mensen met een leesbeperking toch leesplezier te bezorgen?  
Wil je mee je schouders zetten om met de modernste softwaretechnieken te zoeken 
naar de slimste wijze om onze catalogus en uitleendiensten gebruiksvriendelijk aan 
te bieden?   
Wil je een slimme oplossing doen werken om boekbeschrijvingen uit andere catalogi 
te halen en/of eraan door te geven?   
Wil je met linked data aan de slag gaan?  
Wil je mee duiken in de breedste open source bibliotheken om er het meest state-of-
the-art duurzaam platform uit samen te stellen?  
Wil je mee het IT-platform uittekenen en maken dat dit robuust elke dag zijn werk 
doet?  
Wil je je echt engageren voor een duurzame oplossing die het verschil maakt voor 
de groeiende groep van personen met een leesbeperking: blind, slechtziend, fysieke 
beperking, afasie, dyslexie?  
 
Luisterpuntbibliotheek? 
Luisterpunt is de Vlaamse bibliotheek voor mensen met een leesbeperking.  De bib 
bedient ongeveer 6.500 leden met bijna 130.000 uitleningen per jaar en nog eens 
ruim 150.000 uitleningen aan meer dan 1.000 organisaties. Op dit moment bevat de 
collectie ongeveer 16.000 brailleboeken en 27.000 Daisy-luisterboeken. 
Luisterpunt wordt meer en meer een digitale bibliotheek: onze luisterboeken worden 
gedistribueerd op cd-rom en online (streamen en downloaden), brailleboeken zijn 
digitale bestanden die op vraag worden geprint. Luisterpunt telt 11,9 VTE en werkt 
vanuit Laken: Gustave Schildknechtstraat 28, 1020 Brussel. 
Meer informatie: www.luisterpuntbibliotheek.be – www.ikhaatlezen.be 
 
Met heel wat aankomende wijzigingen in de Vlaamse en internationale omgeving en 
een verouderde interne automatisering staat Luisterpunt aan de vooravond van een 
volledige herschikking van en nieuwe start voor haar IT-ondersteuning. Samen met 
enkele ondersteunende softwarepartners wil Luisterpunt de volgende decennia 
kunnen blijven evolueren om de gebruikers de beste dienstverlening te kunnen 
blijven geven. Daarom wil Luisterpunt haar team te versterken met een: 
 

Full Stack Ontwikkelaar 
 
Ben jij een witte raaf die graag met software puzzelt om er de beste resultaten uit te 
halen zonder het zicht op het geheel te verliezen? 
Zet jij de gebruikers steeds vooraan en streef je naar uitstekende diensten op een 
duurzaam en stabiel basisplatform? 

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://www.ikhaatlezen.be/


Kan jij softwarediensten opsplitsen in herbruikbare componenten, heb je een boon 
voor linked data en durf je vooral voortdurend springen in nieuwe technologie? 
 
Ben je getriggerd om voor mensen met een leesbeperking een ontwikkeling te doen 
die tegemoet komt aan de internationale standaarden inzake accessibility en 
usability?  
 
Onze ontwikkelaar zal met de meest uiteenlopende technologieën en tools in 
aanraking komen. Hij moet die wel kunnen terugbrengen tot praktisch 
onderhoudbare (web)services - microservices als het kan.  
Thuis spelen doet hij/zij met: JavaScript (frontend with EmberJS, backend with 
NodeJS), Ruby, Docker, SPARQL & Linked Data, Git, Linux, Emacs, Inkscape. 
 
Wat kan Luisterpunt aanbieden naast het verrijkend engagement voor mensen met 
een leesbeperking?  

- Een steile leercurve doorheen technologieën, begeleid door ervaren 
softwareontwikkelaars  

- Rapporteren aan en feedback door een projectgroep van IT-ers en 
bibliotheekmedewerkers 

- Verantwoordelijkheid over eigen werk 
- Mogelijkheid van thuiswerk 
- Tussenkomst in woon-werkverkeer 
- Aantrekkelijk salaris en eindejaarspremie 

- Maaltijdcheques 
- Hospitalisatieverzekering 

 
Heb je interesse? 
Wil je eens praten over onze uitdaging en hoe je die kan opnemen?  
Bezorg ons je CV en motivatiebrief met een e-mail voor 1 augustus 2019 aan 
geert.ruebens@luisterpuntbibliotheek.be. 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je mailen naar: 
niels.vandekeybus@redpencil.io 
In september 2019 worden de sollicitatiegesprekken gevoerd. 
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