
Taalvrijwilliger 

Taalhuis 

In het Taalhuis kan iedereen met een taal- digi- of rekenvraag langskomen. 
Bezoekers van het Taalhuis krijgen informatie of advies krijgen over taal- reken- 
en computercursussen of over programma's op de computer waar ze ook zelf 
mee aan de slag kunnen. Bezoekers kunnen er ook oefenen met een 
taalvrijwilliger. 
Het Taalhuis is gratis en je hoeft je niet aan te melden.  
De openingstijden van het Taalhuis zijn: 

Maandag:  11.00-12.00 uur 
Dinsdag:  10.00-12.00 uur 
Donderdag:  15.00-17.00 uur  
 

Jouw rol als taalvrijwilliger 

Als taalvrijwilliger begeleidt en bemoedig je mensen bij het ontwikkelen van hun 
taalvaardigheden. Je helpt mensen individueel of in een klein groepje (1-3) de 
Nederlandse taal te verbeteren. Dit kunnen zowel inwoners met een 
migratieachtergrond als inwoners met een Nederlandse achtergrond zijn. 

Profiel 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functie-
eisen:  

• Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau (door opleiding of 
ervaring verkregen). 

• Je hebt affiniteit met het werk van de bibliotheek. 
• Je hebt een representatieve uitstraling. 
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende 

doelgroepen, van jong tot oud. 
 

•  Je hebt aandacht en begrip 
* Je toont begrip voor de problematiek van laaggeletterdheid. 
* Je bent respectvol, betrokken bij de organisatie en de doelgroep en je 
hebt vertrouwen in de veerkracht van mensen. 
 

• Je bent communicatief 
*Je bent enthousiasmerend en sociaalvaardig. 
*Je functioneert en communiceert ook goed in een omgeving die anders is     
dan je eigen leefomgeving. 
*Je beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk correct. 
*Je bent vaardig met internet en e-mail. 
 

• Je bent betrouwbaar 
* Je doet wat beloofd is, behandelt informatie vertrouwelijk en houdt je 
aan afspraken. 
* je hebt de intentie om je voor minimaal één jaar aan Taal voor het 



Leven te verbinden. 
 

• Je stel je lerend op. 
*Je vindt oplossingen voor praktische werkvragen. 
*Je deelt ervaringen en leert van anderen. 
*Je vraagt op tijd om hulp als iets niet lukt. 
*Je overlegt over taken en uitvoering en draagt informatie over. 
*Je kent eigen kwaliteiten en valkuilen. 
 

• Je bent klantgericht 
*Je gaat uit van de leervraag van de deelnemer. 
*Je bent resultaatgericht 
*Je kunt zelfstandig werken 

• Je bent bereid om scholing te volgen. Voordat je als taalvrijwilliger aan de 
slag gaat volg je eerst de cursus. Deze cursus duurt 4 dagdelen en wordt 
georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven 

• Hoewel de locatie meestal de bibliotheek is, ben je eventueel bereid om 
naar de wijken van de Gemeente Venlo te gaan. Dit gaat altijd in overleg. 

 

Voor meer informatie over dit profiel kun je een mail sturen naar: 
info@bibliotheekvenlo.nl 

 

 

 


