
ZB Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie en cultuur van en 
voor iedereen in Zeeland. 
Waar jong en oud elkaar op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende 
manier interactief ontmoet. Waar je kennis maakt met oude, hedendaagse en toekomstige 
uitingen van informatievoorziening. Waar je verrijkt wordt met opinie in dialoog en 
ontmoeting over maatschappelijke actuele thema’s die spelen in Zeeland. Waar vaak van 
alles te doen is en te beleven valt voor de jeugd, studenten en volwassenen. Kijk maar 
eens op onze website www.dezb.nl

Vacature

Aan de balie in het Taalhuis help je bezoekers die beter Nederlands willen leren spreken, lezen of 
schrijven. Je informeert de bezoekers over bij hen passende lessen en activiteiten en helpt hen op 
weg naar het juiste aanbod. Daarnaast ontvang je geïnteresseerden in vrijwilligerswerk rondom taal 
en geef je hen uitleg over het vacatureaanbod. Ook kun je een rol spelen bij het activiteitenaanbod 
van Taalhuis Walcheren.

Wat ga je doen?
• Je bent hét gezicht tijdens de spreekuren in het Taalhuis.
• Je houdt intakegesprekken (eventueel op afspraak) met laaggeletterden en vrijwilligers, waarbij 

een advies op maat kan worden opgesteld. Je wordt hierbij ondersteund door een inhoudelijk 
deskundige.

• Je registreert de contacten met laaggeletterden en vrijwilligers.
• Je noteert signalen van bezoekers en geeft deze door aan de coördinator.
• Als je het leuk vindt, kun je assisteren bij activiteiten van het Taalhuis.

Wat vragen wij van je?
• Je beschikt over communicatieve vaardigheden en een goede portie geduld.
• Je kunt overweg met de computer, met name met Excel en Outlook.
• Je bent tweewekelijks op maandagen en/of woensdagen van 14.00 - 16.00 uur beschikbaar.
• Je bent minimaal twee uur en maximaal vier uur per week beschikbaar.
• Je kunt zelfstandig werken.
• Je vindt het leuk om de doelgroep laaggeletterden te helpen.

Wat levert het op?
Werken bij het Taalhuis levert veel voldoening op. Je kunt écht het verschil maken voor iemand die 
problemen heeft met onze taal.

Taalhuis Walcheren zoekt:

vrijwillige baliemedewerkers   

https://www.dezb.nl


Baliemedewerkers van het Taalhuis kunnen de basistraining van Taal voor het Leven volgen. 
Daarnaast krijg je een specifieke balietraining. Als vrijwilliger val je onder ZB Bibliotheek van 
Zeeland en kun je aanspraak maken op het vrijwilligersbeleid van deze organisatie, waaronder een 
gratis bibliotheekpas, een onkostenvergoeding en deelname aan activiteiten voor vrijwilligers. 

Word je enthousiast van deze vacature? Reageer dan en meld je aan bij Ricardo Maas, e-mail 
taalhuisvlissingen@dezb.nl

Ben je student en op zoek naar vrijwilligerswerk voor een studiepunt of zoek je een 
plek waar jij je kunt oriënteren op het werkveld van jouw studie? Reageer dan op deze 
vacature en bespreek met de organisatie wat de mogelijkheden zijn.


