
Wij zoeken per direct een

taalhuisvrijwilliger in rijswijk
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 Taalhuis kan iedereen terecht 
die de Nederlandse taal beter wil leren spreken en luisteren. 

Lijkt het je leuk om in contact te komen met mensen van verschillende culturele achtergronden, en ze persoonlijk op weg te 
helpen met het leren van de Nederlandse taal? Dan is Taalhuisvrijwilliger in Rijswijk misschien iets voor jou. 

Als Taalhuisvrijwilliger informeer je laaggeletterden over het taalaanbod in de gemeente/regio en verwijs je hen actief door 
naar de juiste taalorganisatie. Daarnaast help je de laaggeletterden bij het lezen tijdens de leesclubs.

Wat ga je doen?
• Je bent het eerste aanspreekpunt, tijdens de 

spreekuren van het Taalhuis;

• Je houdt intakegesprekken met laaggeletterden, 
waarbij je klanten attent maakt op alle mogelijkheden 
om de Nederlandse taal te leren;

• Je maakt klanten wegwijs in het aanbod 
van de bibliotheek, met ondersteuning van 
bibliotheekmedewerkers;

• Je leest samen met de laaggeletterden een boek of 
krant tijdens de wekelijkse leesclubs in de bibliotheek;

• Je noteert signalen in het logboek van bezoekers en 
geeft deze door aan de coördinator.

Wat verwachten we van jou?
• Je beschikt over communicatieve vaardigheden, 

waaronder het voeren van gesprekken met mensen 
die de Nederlandse taal niet goed beheersen; 

• Je hebt zicht op het taalaanbod en kunt 
laaggeletterden actief naar dit aanbod doorverwijzen;

• Je bent digitaal vaardig;

• Je bent wekelijks (ma t/m do) een aantal uren 
beschikbaar voor minimaal een jaar.

• Je kunt zelfstandig werken;

• Bij voorkeur ben je zelf actief (geweest) als 
taalvrijwilliger

wij bieden
Als Taalhuisvrijwilliger 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
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