
 
 

 

Taalvrijwilliger in de bibliotheek 
Taal in de bibliotheek is een samenwerking van Taal aan Zee en de bibliotheek. Elke week kunnen 
anderstaligen (inburgeraars, oudkomers, vluchtelingen, expats) en vrijwilligers elkaar in de bibliotheek 
ontmoeten om samen Nederlands te spreken. Mensen hoeven zich vooraf niet aan te melden. Het is jouw 
taak om deze bijeenkomsten te begeleiden. Je werkt alleen of samen met andere vrijwilligers en je krijgt 
begeleiding van een bibliotheekmedewerker en van Taal aan Zee.  We vragen een beschikbaarheid van 
2,5 uur per week. 
  
Wij zoeken nu taalvrijwilligers voor de volgende vestigingen: 

• Bibliotheek Laak, Linnaeusstraat 2, 2522 GR Den Haag 
Maandag 9.30 – 11.00 uur  

• Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353, 2562 HL Den Haag  
Maandag 10.00-11.30 uur 

• Bibliotheek Schilderswijk, Koningsstraat 439 2515 JL Den Haag 
(Dinsdag 18.30 – 20.30 uur of)  donderdag 13.00-15.00 uur 

• Bibliotheek Transvaalkwartier, Hobbemaplein 30, 2526 JB Den Haag 
Donderdag 9.30 – 11.00 uur of vrijdag 11.00 – 12.30 uur 

• Bibliotheek Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef 7, 2492 JT Den Haag 
Donderdag 9.30 – 11.00 uur  

• Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, 2533 SG Den Haag  
Donderdag 9.30 – 11.00 uur  

• Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155, Den Haag 
Vrijdag 9.30 – 11.00 uur 

• Bibliotheek Escamp, Leyweg 811, 2545 HA Den Haag 
Vrijdag 10.00 – 11.30 uur  

 
Wat vragen wij van jou? 
• Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en bent bereid en in staat om je taalgebruik aan 

te passen aan het niveau van de deelnemer(s). 
• Je staat open voor andere culturen en levensopvattingen. 
• Je communiceert op een open en vriendelijke manier. 
• Je bent bereid deel te nemen aan een basistraining en aan werkoverleg/intervisie. 
 
Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende: 
• Je weet hoe je een veilige en uitnodigende sfeer kunt scheppen die mensen uitnodigt om te praten. 
• Je kunt een groepsgesprek begeleiden en waar nodig sturen. 
• Je bent flexibel en je kunt improviseren.  
 
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden? 
• een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen  
• ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers  
• vergoeding van reiskosten op basis van openbaar vervoer en een vergoeding van noodzakelijk 

gemaakte onkosten  
• WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk. 

 
Belangstelling? Stuur dan je reactie met je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Fanny 
Winkelman (f.winkelman@taalaanzee.nl). 
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