
 

 
 

Functieprofiel Coördinator Taalakkoord (23 uur per week) 
 

De functie  

Begin 2020 is officieel het Taalakkoord voor Horst aan de Maas en Venray getekend en van 

start gegaan (ca. 85.000 inwoners). Binnen dit Taalakkoord werken partijen zoals beide 

gemeenten, Synthese, Gilde Educatie, BiblioNu en Stichting Lezen en Schrijven samen om 

laaggeletterdheid aan te pakken. Voor dit Taalakkoord zijn wij opzoek naar een 

daadkrachtige coördinator. In de functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie binnen 

het Taalakkoord. Je organiseert, faciliteert, verbindt en ondersteunt in samenwerking met 

de partners de uitvoering van activiteiten binnen het Taalakkoord. Hierbij werk je intensief 

samen met de taalconsulent en externe partnerorganisaties. Als coördinator ben je 

verantwoordelijk voor het behalen van de gewenste resultaten, o.a. door als aanjager een 

diversiteit aan samenwerkingsrelaties te realiseren. Hiervoor signaleer je mogelijkheden om 

activiteiten en diensten te verbinden aan het Taalakkoord Horst aan de Maas en Venray. 

 
Taken (in hoofdlijnen) 

• Je weet in beide gemeenten nieuwe partners te verbinden aan het Taalakkoord die 

daarmee actief willen bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid. Dit kunnen 

vindplaatsen, bewonersinitiatieven zijn maar ook aanbieders van formele en non-

formele educatie.  

• Je organiseert bijeenkomsten om het thema laaggeletterdheid onder de aandacht te 

brengen en te houden. 

• Je werkt met de Taalconsulent en werkgroepen samen om de gestelde doelen van 

het Taalakkoord te behalen en bent daarin resultaatverantwoordelijk.  

• Je neemt jaarlijks deel, i.s.m. het netwerk, met een programma aan de Week van 

Lezen en Schrijven.  

• Je stelt in opdracht van het kernteam een plan van aanpak op en zet dit om in 

concrete acties. Deze pak je op in vaste en flexibele werkgroepen waar partners in 

deelnemen.  

• Je weet focus aan te brengen in de aanpak van laaggeletterdheid.  

• Je stelt rapportages op voor het kernteam over de voortgang van het Taalakkoord.  

• Waar nodig stel je subsidieaanvragen op en begeleid je de daaraan gekoppelde 

acties.  

• Met de nodige partners weet je een fysiek Taalhuis en Taalpunten neer te zetten, 

daar waar behoefte is.  

• Samen met de taalconsulent werf en selecteer je (taal)vrijwilligers.  

 

 

Wij verwachten van jou 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Kennis of affiniteit met basisvaardigheden en in het bijzonder laaggeletterdheid. 

• Visie op laaggeletterdheid.  

• Dat je een netwerker en verbinder pur sang bent. 

• Dat je verantwoordelijkheid kunt dragen over budgetten en deze weet te beheren. 

• Dat je samen met partners de gestelde doelen kan behalen en deze weet te 

monitoren. 

• Dat je projectmatig kunt werken.  

• Dat je buiten de geijkte kaders durft te treden.  

• Dat je een lokaal netwerk hebt, bij voorkeur in beide gemeenten Horst aan de Maas 

en Venray.  

 

  



 

 

 

 

Competenties 

Netwerker met visie, samenwerkingsvermogen, zelfstandig, communicatief vaardig, 

proactief, inspirator, adviesvaardig en kan een visie omzetten naar beleid op papier.  

 

Werkgever  
De coördinator Taalakkoord komt in dienst bij BiblioNu, deze is naast penvoerder ook 

technisch werkgever. De sturing op inhoud en doelstellingen ontvang je vanuit het 

kernteam dat bestaat uit de partners van het Taalakkoord. Daarnaast zal er een warme 

overdracht zijn vanuit de huidige taalcoördinator. Reacties mogen gestuurd worden naar 

administratie@biblionu.nl. Voor vragen kun je bellen met de directeur-bestuurder van 

BiblioNu Fons Steggink op 0615624163. 

 

Wij bieden een jaarcontract tot 31 december 2023, conform CAO Bibliotheken schaal 8. 

Streven is hierbij om het Taalakkoord te verduurzamen binnen beide gemeenten. 
 

 

Sollicitatieprocedure 

 

15 januari – sluiting reactietermijn 

19 januari – eerste gespreksronde 

24 januari – tweede gespreksronde 
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