Intaker Taal-aan-Zee-maatje
Met het programma Taal-aan-Zee-maatje helpt Taal aan Zee vluchtelingen die in Den Haag wonen met
het oefenen van de Nederlandse taal. Deelnemers aan het programma krijgen door af te spreken met een
taalmaatje de kans om zelfvertrouwen op te bouwen in het Nederlands spreken en hun zelfredzaamheid
te vergroten.
Als Intaker taalmaatje voer je op onze centrale locatie intakegesprekken met (potentiele) deelnemers. Zij
hebben zichzelf aangemeld of zijn doorverwezen door een andere (taal)organisatie . Aan de hand van de
criteria van Taal aan Zee beoordeel je (in overleg met je coördinator) of de deelnemer in aanmerking
komt voor een taalmaatje bij Taal aan Zee. Bij het gesprek probeer je een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen van de deelnemer en zijn/haar leervraag.
Je maakt gebruik van het online registratiesysteem MATCH. Je verwerkt de intakegegevens ter plekke in
dit systeem, met behulp van een laptop.
Wat vragen wij van jou?
 Je hebt een (redelijk) 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 hebt affiniteit met de doelgroepen van Taal aan Zee en staat open voor andere culturen en
levensopvattingen.
 Je communiceert op een open en vriendelijke manier.
 Je bent digitaal vaardig en kan vlot werken op een laptop/pc.
 Je bent bereid deel te nemen aan een (online) basisworkshop.
 Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist. De VOG wordt door Taal aan Zee digitaal
aangevraagd en is gratis.
Daarnaast vragen wij van onze Intakers Taalmaatje dat zij:
 vriendelijk en gastvrij zijn;
 mensen op hun gemak kunnen stellen en tegelijkertijd in staat zijn om door te vragen;
 gemiddeld 4 uur per week beschikbaar zijn, voor een periode van ten minste 6 maanden. Deze uren
kunnen flexibel over de week verdeeld worden;
 zorgvuldig en betrouwbaar zijn bij het maken en nakomen van afspraken en het verwerken van
(persoons)gegevens.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
 een prettige werksfeer en (online) ontmoetingen met bijzondere mensen;
 inwerkprogramma waarin je leert hoe een intake in z’n werk gaat en hoe je de gegevens in MATCH
verwerkt;
 ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers;
 vergoeding van reiskosten op basis van openbaar vervoer;
 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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