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V R I J W I L L I G E R S V A C A T U R E 
 

Wij zoeken taalcoaches voor het Taalpunt 
 
Wist je dat meer dan 10% van de Nederlanders van zestien jaar en ouder niet voldoende kan lezen en 
schrijven of onvoldoende digitale vaardigheden heeft om goed mee te kunnen doen in de samenleving? In 
Rijssen-Holten zijn dat zo’n 3450 mensen. Hierbij gaat het niet alleen om mensen van buitenlandse afkomst, 
maar ook om geboren Nederlanders. 
 
Deze inwoners zijn laaggeletterd en hebben dus moeite met lezen en schrijven en/of digitale vaardigheden. 
Samen met de Bibliotheek Rijssen-Holten, de gemeente Rijssen-Holten, ROC van Twente en de stichting 
Lezen & Schrijven zijn we er voor iedereen die laaggeletterd is. Om hen te helpen de basisvaardigheden 
verder te ontwikkelen. Dat gaat verder dan de Nederlandse taal zelf. We helpen laaggeletterden ook om 
digitaal vaardig(er) te worden. Met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat doen we binnen het Taalpunt. 
 

Wat zoeken en vragen wij? 
Wij zijn op zoek naar taalcoaches die het leuk vinden om zo’n 2 uur per week ondersteuning te bieden aan 
iemand die laaggeletterd is. Dat kan dus gaan om beter leren lezen, maar ook om beter leren schrijven of 
beter de Nederlandse taal te leren spreken.  
 
Wij zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met (de Nederlandse) taal, maar het daarnaast ook fijn vinden 
om iemand te helpen en te ondersteunen. Om iets te betekenen voor iemand.  
Je hoeft hier geen bepaalde opleiding of onderwijsachtergrond voor te hebben. Wel is het als taalcoach 
verplicht om de basiscursus te volgen. Hierin leer je hoe je dit vrijwilligerswerk kunt oppakken en hoe je aan 
de slag kan gaan.  
 
Ben je nog steeds geïnteresseerd in deze mooie vacature? Word je er blij van en:  

• ben je ouder dan 18 jaar; 

• heb je minimaal 2 tot 3 uur per week de tijd; 

• ben je geduldig; 

• heb je zelf passende taalvaardigheden; 

• sta je open voor en respecteer je mensen uit andere culturen en 

• vind je het interessant om de basiscursus te volgen? 
 
Dan zoeken wij jou!  
 

Wat mag je van ons verwachten? 
Wij vinden het belangrijk dat jij je als vrijwilliger gesteund en gesterkt voelt in het mooie werk wat je verricht. 
Daarom mag je van ons en het Taalpunt verwachten: 

• dat je altijd kan terugvallen op de coördinator wanneer nodig; 

• dat je persoonlijke begeleiding krijgt daar waar nodig; 

• dat je regelmatig wordt bijgeschoold en/of intervisiebijeenkomsten hebt;  

• dat je een vrijwilligersovereenkomst krijgt met ViaVie Welzijn met bijbehorende verzekering;  

• dat je waardering in de vorm van o.a. gezellige bijeenkomsten krijgt met collega-vrijwilligers; 

• dat je terechtkomt op een plek in een gezellig team! 
 

Meer informatie en aanmelden als vrijwilliger 
De basiscursus bestaat uit vier dagdelen. Deze rond je eerst af voor je aan een deelnemer wordt gekoppeld. 
Na de cursus zoeken we een deelnemer voor je, die je een jaar tot anderhalf jaar gaat begeleiden en 
ondersteunen. Jullie spreken samen de dag en tijd af; dit gaat altijd in overleg. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende vrijwilligersvacature? Neem dan contact op met coördinator 
Hannie Nijkamp op telefoonnummer 06 33 59 21 53  of stuur een mail naar nijkamp@viaviewelzijn.nl. 
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