
    
 

Vrijwillige coördinator gezocht!  
 

Taalcoaches Venlo is op zoek naar een enthousiaste, vrijwillige coördinator. Als coördinator ben je de 
schakel tussen taalcoaches en anderstaligen. Een mooie, verantwoordelijke vrijwilligersbaan die veel 
voldoening geeft. Ben jij een organisatorisch talent en vind je het leuk om met verschillende culturen 
in aanraking te komen? Wil jij je betrokkenheid bij de samenleving laten zien en een concrete 
bijdrage leveren aan het leven van anderstaligen? Word dan coördinator bij Taalcoaches Venlo! 
 

Wie zijn wij? 
Taalcoaches Venlo is een organisatie die met behulp van vrijwilligers taalcoaching geeft aan 
anderstaligen. Taalcoaches Venlo is een onderdeel van Stichting Groen Licht NML. De organisatie 
wordt aangestuurd door het kernteam. Dit bestaat uit 6 vrouwen. 3 daarvan werken als coördinator. 
Wij zijn op zoek naar uitbreiding vanwege de grote vraag naar taalcoaching. Ook willen wij onze 
organisatie toekomstbestendig maken. Heb je interesse om door te groeien naar teamcoördinator, 
dan nodigen we je van harte uit om te reageren.  
 
Taalcoaching houdt in dat taalvrijwilligers wekelijks met een of meerdere anderstaligen samenkomen 
om op een informele manier Nederlands te oefenen. Door deze individuele begeleiding is onze 
taalcoaching maatwerk. Taalcoaching heeft een positief effect op het leren van de taal, de 
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van anderstaligen en is ook gewoon ontzettend leuk!  
 
Wat doe je als coördinator? 

 1 dagdeel per week spreekuur houden. In dat spreekuur:  
» Voer je intakegesprekken met deelnemers en nieuwe taalcoaches;  
» Koppel je deelnemers (taalvragers) aan taalcoaches; 
» Plan je intakegesprekken in; 
» Beantwoord je mail; 
» Hou je je eigen administratie bij. 

 Daarnaast begeleid je taalcoaches;  
 Volg je lopende taaltrajecten; 
 Voer je evaluatiegesprekken met taalvragers en taalcoaches; 
 En ben je aanspreekpunt en vraagbaak voor taalcoaches en taalvragers; 

 
Wat doe je als lid van het kernteam? 

 Deelname aan vergaderingen (1x per 6 weken); 
 Deelname aan het taalcafé (bij toerbeurt);   
 Andere voorkomende werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld onder de 

kernteamleden.  
 
Wie ben jij? Jij bent: 

 Woonachtig in de gemeente Venlo; 

 Bij voorkeur ervaren in een coördinerende functie; 

 Administratief- en computervaardig;  

 Bevlogen om de best passende koppels te maken; 

 Je bezit een aanstekelijk enthousiasme en hebt affiniteit met vrijwilligerswerk; 

 Je staat open voor andere culturen;  



 Je hebt een groot vermogen tot samenwerken;  

 Je bent een dagdeel per week beschikbaar, daarnaast extra voor de vergadering en ten 
minste af en toe het taalcafé; 

 Je bent voor langere tijd beschikbaar;   

 Je hebt eventueel de ambitie om door te groeien tot teamcoördinator  
 

Wat bieden wij? 

 Goede begeleiding tijdens een inwerkperiode. We leren je de kneepjes van het vak! 

 Een mooie ervaring die veel voldoening geeft; 

 Bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere culturen; 

 Zinvol werk met grote maatschappelijke impact;  

 Persoonlijke ontwikkeling o.a. door trainingen van Het Begint met Taal; 

 Een fijne werkomgeving met betrokken collega’s.  
 
Nieuwe stijl 
Op dit moment zijn wij onze werkwijze aan het aanpassen. We gaan van wisselende uren, naar vaste 
uren voor de vrijwillige coördinatoren. Daarnaast leggen we de regie nog meer dan voorheen in 
handen van de taalvragers. Stap je nu in, dan krijg je de mogelijkheid om mee te denken en beslissen 
over de nieuwe opzet van Taalcoaches Venlo.  
 
 
Contactinfo 
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie? Neem voor vragen contact op via 
info@taalcaochesvenlo.nl.  
 
Solliciteren naar deze functie? Stuur je cv en je motivatie naar info@taalcoachesvenlo.nl. Geef daarin 
ook aan wanneer en welk dagdeel je beschikbaar bent, of je de ambitie hebt om door te groeien tot 
teamcoördinator en of je voor langere tijd beschikbaar bent.  
 
Kijk ook op onze website www.taalcoachesvenlo.nl (wij werken hard aan een nieuwe website).  
 
Meer weten over taalcoaching? Check de website van het landelijk netwerk voor taalcoaching: 
www.hetbegintmettaal.nl  
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