
Profiel Taalvrijwilliger  

Vind jij het leuk om met taal of rekenen bezig te zijn? Wil jij graag anderen helpen bij het 

verbeteren van hun vaardigheden op het gebied van Nederlands praten, lezen, schrijven of 

rekenen? Dan is een rol als taalhuisvrijwilliger iets voor jou!  

In het Taalhuis vind je een speciale collectie voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven 

en/of rekenen en zich daarom niet goed kunnen redden in de maatschappij. Maar er worden ook 

activiteiten georganiseerd zoals Taalcafés, vrouwenochtenden, cursussen beter lezen en schrijven, 

leren computeren en budgetteren. Het Taalhuis is bedoeld voor nieuwkomers en Nederlanders. De 

een heeft moeite met het invullen van een formulier of het lezen van een brief. De ander is op zoek 

naar een computercursus, een taalopleiding, een leesclub of een taalmaatje. We zoeken vrijwilligers 

om ons hierbij te ondersteunen. 

Jouw rol als taalvrijwilliger  

Als Taalvrijwilliger help je deelnemers individueel of in kleine groepjes om ze beter te leren lezen, 

schrijven, spreken of rekenen. Je maakt gebruik van bestaande leerroutes en leermaterialen van Taal 

voor het Leven van de Stichting Lezen en Schrijven. Voordat aan de slag gaat, volg je de training voor 

Taalvrijwilligers. Ook kun je meedoen met het Taalcafé om nieuwkomers te leren beter Nederlands 

te praten op een gezellige manier.  

In je werk word je ondersteund door de inhoudelijk taalconsulent en de regisseur Leven Lang Leren.  

Profiel  

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen:  

• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren en hebt affiniteit met de doelgroep 

• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal en vind het hanteren van juist taalgebruik belangrijk  

• Je bent enthousiast, maar ook geduldig  

• Je kunt kennis actief overbrengen 

• Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar  

• Je bent bereid scholing te volgen en je te verdiepen in het vakgebied  

• Je bent bereid regelmatig deel te nemen aan een werkoverleg.  

 

Wij bieden  

Werken in de Bibliotheek is leuk, uitdagend en van betekenis. Wij creëren een aangename 

ontmoetingsplek en zetten ons iedere dag weer in om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren, 

inspireren en te ondersteunen. Je komt terecht in een organisatie die haar maatschappelijke waarde 

momenteel sterk verbreedt. Dit biedt kansen voor initiatief en eigen invulling.  

 

Als je vrijwilliger wordt bij BiblioPlus kun je rekenen op:  

• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, ontmoeting en 

ontwikkeling  

• Scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerker  

• Gratis bibliotheeklidmaatschap 

• Eindejaarsattentie  

• Gratis toegang tot activiteiten die BiblioPlus organiseert (op basis van inschrijving en 

beschikbaarheid)  

• Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden  



 

Wil jij samen met ons mensen helpen met beter lezen, schrijven, spreken of rekenen?  

Meld je aan via het online formulier op: 

http://www.biblioplus.nl/klantenservice/vrijwilligers/werving-vrijwilligers.html  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Carin Hoppenbrouwers, 

c.hoppenbrouwers@biblioplus.nl, 06-10155486 of 0485-583500 (bereikbaar op maandag, dinsdag, 

woensdagochtend en donderdag) 
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