
 

 

 

 

     

 

 

 

Word jij coördinator voor Taal in Huis? 

De VMCA is het Almeerse expertisecentrum voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Naast het 

informeren, adviseren en betrekken van vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties richten 

wij ons ook op het voorkomen van eenzaamheid, zoeken we maatjes voor diverse mensen 

en zetten we vrijwilligers in o.a. ter ondersteuning van mantelzorgers. Ook maken we deel 

uit van de wijkteams. 

Taal in Huis zet vrijwilligers in om laaggeletterdheid te verminderen en de taalvaardigheid 

van NT-2’ers te vergroten. De vrijwilligers worden één-op-één in de thuissituatie aan een 

laaggeletterde /NT2’er gekoppeld om het niveau van lezen, schrijven en rekenen te verho-

gen.  

 

Wat ga je doen? 

• Als coördinator Taal in Huis werf, train en begeleid je vrijwilligers, zowel individueel 

als in groepsverband; 

• Je voert intakegesprekken met deelnemers en zorgt voor de juiste match tussenvrij-

williger en hulpvrager;  

• Je zorgt voor passend (les)materiaal voor de vrijwilligers en je bent verantwoordelijk 

voor meting van de vorderingen in niveau bij laaggeletterden; 

• Je werkt samen met netwerkpartners aan de doelen van het Almeerse taalakkoord. 

 

Waar ben jij goed in? 

Je bent een betrokken en daadkrachtige professional met hbo-niveau en hebt bij voorkeur 

ervaring in het volwassenenonderwijs (bijv. NT2 docent) en ervaring met het begeleiden 

van vrijwilligers. Je bent een echt ‘mensenmens’ en hebt uitstekende sociale vaardigheden. 

Je kan ook goed netwerken en samenwerken. Je hebt een duidelijke visie op vrijwillige 

inzet. Daarbij ben je initiatiefrijk en kan je prima zelfstandig werken. Je bent gestructureerd 

en kan goed prioriteiten stellen.  

 

 

Coördinator Taal in Huis 

"Ik durf nu gewoon met iemand te praten en 

ben dan niet bang om fouten te maken. Ik heb 

van de vrijwilliger veel  geleerd." 
 

Tanya 

Deelnemer Taal in Huis 

 



Salaris 

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, maximaal schaal 8 

CAO Sociaal Werk (max. € 3.864, - bruto per maand bij 36 uur). De 

aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, continuering daarna is 

mogelijk.  

Meer informatie over Taal in Huis?  Bel met Lida Bovenschen of Henriëtte Nauta op 036-

5341404 of scan de QR-code en stuur je sollicitatie aan Henriëtte Nauta (manager vrijwillige 

inzet) vóór 6 november naar sollicitatie@vmca.nl o.v.v. Coördinator Taal in Huis. 
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