
 
 

Vacature  

 

Taalvrijwilliger l Taalhuis Venlo 

 

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 ertoe bij dat ze beter Nederlands leren lezen 

en spreken en zo meetellen en mee kunnen doen in onze samenleving. 

 

Wie ben jij? 

 

 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 een representatieve uitstraling. 

 Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende 

 doelgroepen, van jong tot oud. 

 Je kunt gesprekken voeren met mensen die de Nederlandse taal beperkt 

 beheersen. 

 Je kunt zelfstandig werken. 

 Je beschikt over goede digitale vaardigheden. 

 Je bent oplossingsgericht en in het bezit van een positieve levenshouding. 

 Je bent bereid om scholing te volgen 
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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). Deze 

cursus start in april 2022. Als vrijwilliger bij de Bibliotheek Venlo ontvang je een gratis 

bibliotheekabonnement waarmee je onder andere toegang hebt tot een prachtige collectie 

boeken, e-books en luisterboeken. 

 

Heb je interesse? 

 

Voor meer informatie en aanmelding stuur je een mailtje naar Petra van Oosterhout, coördinator 

van Taalhuis Venlo: pvanoosterhout@bibliotheekvenlo.nl. 


