
“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 taalvrijwilliger iets voor jou!“ 

Taalvrijwilliger 
In de bibliotheek vind je speciale activiteiten, educatie-mogelijkheden, programma’s voor mensen 

die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en zich mede daardoor niet goed kunnen 

redden in de maatschappij. In de bibliotheek worden activiteiten georganiseerd zoals Taalcafés, 

cursussen beter lezen en schrijven, rekenen en leren computeren. 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 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 je 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 taaldocent en de coördinator laaggeletterdheid 

van BiblioNu. 

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 

‘laaggeletterden’  

• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal en vindt 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 (voor vestiging Venray op dinsdagochtend van 

9.00 tot 11.00 uur en voor vestiging Horst op dinsdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur) 

• 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 BiblioNu 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 bibliotheekabonnement, zolang de vrijwilliger werkzaam is bij BiblioNu  
• Gratis toegang bij lezingen en activiteiten in de bibliotheek, mits deze niet uitverkocht zijn  

• Uitnodiging personeelsuitje 
• Paastraktatie, sinterklaasattentie en kerstpakket 
• reiskostenvergoeding 
• 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 inschrijfformulier op:  

https://www.biblionu.nl/over-ons/vrijwilligers/formvrijwilliger.html. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gonny Nabben, 

gnabben@biblionu.nl, 0611251169 / 0773982339 of 0478-581970 (bereikbaar op maandag, 

woensdag, donderdag, vrijdag).  

 

  

https://www.biblionu.nl/over-ons/vrijwilligers/formvrijwilliger.html


 


