
Profiel vrijwilliger voorlezen 
 
 
“Heb jij altijd al graag voorgelezen en ben jij ook goed in interactief voorlezen dan is de 
functie van  vrijwilliger voorlezen iets voor jou”.  

Vrijwilliger voorlezen 
Je leest prentenboeken voor aan jonge kinderen op woensdagmiddag en bij uitzondering op  
zaterdagochtend in de bibliotheek in Horst en/of Venray. Je kiest zelf een prentenboek uit om voor 
te lezen en je organiseert zo mogelijk een knutsel- of kleuractiviteit die aansluit bij het prentenboek.  

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 kunt goed omgaan met jonge kinderen  
- Je hebt ervaring met interactief voorlezen  

- Je neemt zelf initiatief  
- Je bent creatief  
- Je bent minimaal 1 keer per week inzetbaar eventueel ook bij extra activiteiten zoals de 

Nationale Voorleesdagen  
- Je zorgt zelf bij voorkeur voor vervanging door te ruilen met een collega voorlezer  
- Je bent bereid scholing te volgen  

Wat bieden wij? 

- Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, ontmoeting 

en ontwikkeling   
- Scholing / 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 
- Attenties met diverse feestdagen 
- Reiskostenvergoeding 
- Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden 
- Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

 

Lees je graag voor, 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 en vrijdag). 
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