
 

 
 

Vacature 
 

Digitaal vaardige taalvrijwilliger | Taalhuis Venlo 
 
In het Taalhuis is iedereen met een taal-, digi- of rekenvraag welkom. Bezoekers van het 
Taalhuis krijgen gratis advies over de hulp die mogelijk is. Dat kan een computercursus zijn 
bij een van de netwerkpartners van het Taalhuis, of de koppeling aan een taalmaatje. 
Maar ook informatie over programma’s op de computer waarmee ze thuis zelf kunnen 
oefenen. Of samen met een taalvrijwilliger in het Taalhuis.  
 
Voor Taalhuis Venlo zijn we op zoek naar taalvrijwilligers die zowel fysiek als online 
taalvragers kunnen ondersteunen bij het beter leren spreken, lezen en schrijven van de 
Nederlandse taal. 
 
Maak jij het verschil? 
 
Als taalvrijwilliger speel jij een centrale rol in het Taalhuis. Je begeleidt de taalvragers bij het 
ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Je maakt individueel of in kleine groepjes van twee  tot 
drie taalvragers oefen-kilometers waardoor ze hun taalvaardigheden verbeteren of 
onderhouden. Je ontmoet in het Taalhuis zowel inwoners van Venlo met een 
migratieachtergrond (Nederlands als tweede taal) als inwoners met Nederlands als eerste 
taal. Jij maakt het verschil want met jouw begeleiding maak je mensen zelfredzaam. Je 
draagt eraan bij dat ze beter Nederlands leren lezen en spreken en zo meetellen en mee 
kunnen doen in onze samenleving. 
 
Wie ben jij? 
 
Jij bent digitaal vaardig 
 
Als corona ons één ding heeft geleerd dan is het wel hoe belangrijk het is om digitaal vaardig 
te zijn. De overheid gaat er al langere tijd van uit dat burgers hun zaken online kunnen 
regelen. Maar de afgelopen tijd verliepen ook de persoonlijke contacten grotendeels 
digitaal. In het Taalhuis kunnen we op dit moment nog niet fysiek aanwezig zijn, en moeten 
we onze taalvragers online begeleiden. Dat betekent dat jij als taalvrijwilliger jouw weg in de 
online omgeving prima kent. Jij bent digitaal vaardig en kunt op deze manier taalvragers van 
huis uit via jouw computer of smartphone ondersteunen. Straks hopen we dat we elkaar 
weer fysiek kunnen ontmoeten. Maar ook dan zal jouw ondersteuning deels fysiek en deels 
online plaatsvinden. 



 
 
 
Jij staat open voor vragen en leerwensen 
 
Als taalvrijwilliger heb je te maken met veel verschillende mensen die elk hun eigen verhaal 
hebben. Je bent geduldig, respectvol en sociaal vaardig. Je hebt een open houding en 
vertrouwen in de veerkracht van mensen. Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend en kunt 
gemakkelijk communiceren met verschillende doelgroepen van jong tot oud.  
Je bent niet bang om door te vragen en zo in korte tijd inzicht te krijgen in de situatie en 
leerwensen. Je deelt ervaringen en leert van anderen. 
Je bent betrouwbaar, jouw taalvragers kunnen op je rekenen. 
 
Wat hebben wij te bieden? 
 
Een prachtige vrijwilligersbaan waarin je voor mensen het verschil kunt maken en waaruit je 
zelf veel voldoening zult halen. De kans om je zelf te ontwikkelen zowel op professioneel en 
persoonlijk vlak. 
Deelname aan (gratis) workshops en trainingen: voordat je als taalvrijwilliger aan de slag 
gaat volg je eerst een cursus van de Stichting Lezen & Schrijven (vier dagdelen). 
Als vrijwilliger bij de Bibliotheek Venlo ontvang je een gratis Bibliotheekabonnement 
waarmee je onder andere toegang hebt tot een prachtige collectie fysieke boeken en e-
books. 
 
Zolang fysiek contact niet mogelijk is begeleid je taalvragers online van huis uit. De fysieke 
begeleiding kan straks op meerdere locaties in Venlo plaatsvinden, waarbij de 
Stadsbibliotheek de hoofdlocatie is. Zie ook https://taalhuisvenlo.nl/ 
 
Heb je interesse? 
 
Voor meer informatie en aanmelding stuur je een mailtje naar Petra van Oosterhout, 
coördinator van Taalhuis Venlo: pvanoosterhout@bibliotheekvenlo.nl. 
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