
Wij zoeken per direct een

Taalcafévrijwilliger
Taal is overal om ons heen. Een brief van de gemeente, de ondertiteling op tv, een gebruiksaanwijzing. Of de website van de 
belastingdienst, een folder van de apotheek. Overal kom je de Nederlandse taal tegen. In het taalcafé kan iedereen terecht 
die de Nederlandse taal beter wil leren spreken en luisteren. Of wil je kennis maken met mensen uit andere culturen? En 
hen helpen bij de spreekvaardigheid? Dan is taalcafévrijwilliger misschien iets voor jou? Iedere bijeenkomst komt er een 
onderwerp aan bod. Met een kop koffi e of thee gaan we hier verder op in. 

Als Taalcafévrijwilliger draag je samen in een team zorg voor de inhoud en de uitvoering van het taalcafé in de bibliotheek 
in Leidschendam en Rijswijk. Het taalcafé is iedere tweede en vierde dinsdag van de maand van 14:00 - 15:00 uur in 
Leidschendam en iedere eerste donderdag van de maand van 15:00 - 16:00 uur in Rijswijk.

Wat ga je doen?
• Je bereidt een taalcafé bijeenkomst inhoudelijk voor;

• Je nodigt externe sprekers rondom een thema uit;

• Je begeleidt het taalcafé door onderwerpen te 
introduceren en de gesprekken te sturen;

• Je bent gastheer/gastvrouw en regelt koffi e en thee;
• Je woont vergaderingen met andere 

taalcafévrijwilligers bij om inhoud af te stemmen.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent digitaal vaardig;

• Je beschikt over communicatieve vaardigheden, 
waaronder het voeren van gesprekken met mensen 
die de Nederlandse taal niet goed beheersen; 

• Je herkent de wensen en behoeften van de taalcafé 
bezoekers; 

• Je bent in staat een thema kort in te leiden voor een 
groep.

wij bieden
Als taalhuisvrijwilliger krijg je naast de basistraining van Taal voor het Leven ook een taalcafé training. Daarnaast krijg je een 
gratis bibliotheek lidmaatschap. Je maakt onderdeel uit van de bibliotheekorganisatie wat samenwerking en gezelligheid 
met zich meebrengt. Het geeft een goed gevoel dat, mede dankzij jou, meer laaggeletterden worden bereikt

wil je meer informatie? 
Neem contact op met Yarda Oostendorp, 070-2400250 of yoostendorp@bibliotheekaandevliet.nl.

aan de Vliet

vacature


