
 Ben jij een echte netwerker die door verbinding dingen voor elkaar krijgt? 

 Is het jouw missie dat ieder mens de Nederlandse taal snapt en spreekt? 

 Houd je van de afwisseling van netwerken, organiseren en faciliteren?  

 

Dan heet het team van de Bibliotheek De Groene Venen jou graag welkom als: 

Taalhuiscoördinator (24 uur) 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 

Daarom is in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas een Taalhuis 

gerealiseerd. Het Taalhuis is een netwerk, gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid en 

het verbeteren van basisvaardigheden. Het Taalhuis heeft een fysieke plek in de 

Bibliotheken.  

 

Wat ga je doen? 

• Netwerken en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties, werkgevers en 
instanties in de drie gemeenten, om gezamenlijk (digitale) laaggeletterdheid te 
bestrijden; 

• Het Taalhuisnetwerk versterken en onderhouden;  

• Proactief mogelijke samenwerkingspartners benaderen met als doel toeleiding van 
NT1 cursisten naar de dienstverlening van het Taalhuis; 

• Onderdeel uitmaken van het Taalteam; 

• Coördineren van projecten binnen het Taalnetwerk zoals de Week van Lezen & 

Schrijven; 

• Participeren in (uitvoering van) gemeentelijke en provinciale planvorming bestrijding 

laaggeletterdheid; 

• Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen met en voor partners verzorgen; 

• Partners adviseren en faciliteren bij leer- en scholingstrajecten op het gebied van 

laaggeletterdheid; 

• Communicatie en pr-uitingen verzorgen in afstemming met de netwerkpartners en in 

samenwerking met de Taalhuismedewerker van de Bibliotheek. 

• De laatste trends & ontwikkelingen in het vakgebied  (bv. de nieuwe 

inburgeringswet) vertalen naar partners, programma’s en taalbeleid; 

• Heeft resultaatverantwoordelijkheid en levert een bijdrage aan de te behalen 

doelstellingen zoals vastgesteld in het jaarwerkplan van het Taalhuis; 

• Beleidsvorming en advisering. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

✓ Een veelzijdige en uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief; 

✓ De voldoening dat jouw werk leidt tot ontwikkeling van mensen; 

✓ Een betrokken, deskundig en creatief team om mee samen te werken; 

✓ Een marktconform salaris op basis van schaal 8 van de CAO Openbare Bibliotheken; 

✓ Goede persoonlijke en professionele ontwikkelmogelijkheden; 

✓ Een zich continu verbeterende organisatie waarin een leven lang leren centraal staat; 

✓ Een jaarcontract, met uitzicht op een vast contract; 



✓ Werktijden en werklocatie worden in overleg vastgesteld.  

 
Wat neem jij mee? 

✓ Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

✓ Je hebt kennis op het gebied van laaggeletterdheid (NT1 en NT2) en sociaal domein;  

✓ Je hebt ervaring met planmatig en projectmatig werken; 

✓ Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt de beschikking over een auto; 

✓ Je bent communicatief vaardig; 

✓ Je legt makkelijk contact en hebt overtuigingskracht; 

✓ Je bent van nature een netwerker en verbinder; 

✓ In je contacten met andere lokale taalketenpartners en de gemeenten ben je de spin 

in het web en weet je de rollen en taken op de juiste manier te verdelen en mensen 

en organisaties met elkaar te verbinden. 
 

Wie is Bibliotheek de Groene Venen? 
In een snel veranderende wereld vinden inwoners bij de Bibliotheek een inspirerende 
ontmoetingsplek voor lezen, leren en beleven. Hierbij is aandacht voor de actuele 
ontwikkelingen en specifieke groepen in de lokale samenleving. De Bibliotheek stimuleert en 
ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners door in te zetten op lezen, leren 
en digitaal meedoen. 
 
Enthousiast? 
Is deze unieke combinatie van netwerken, organiseren en het helpen ontwikkelen van 
mensen echt iets voor jou? Kom dan ons team versterken. Mail voor 23 januari 2023 naar 
info@bibliotheekdegroenevenen.nl onder vermelding van ‘vacature Taalhuiscoördinator’.  
 
Wij kijken uit naar jouw komst!  
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