Vacature vrijwillige coördinator Taalteam Zwolle Zuid m/v
Het Taalteam Zuid van Travers Welzijn zoekt op korte termijn
2 enthousiaste vrijwillige coördinatoren
met liefde voor taal en aandacht voor taalhulpvragers en vrijwilligers.
Omschrijving:
Meedoen in de samenleving begint met het spreken van de taal. Dan kun je jezelf verstaanbaar maken, op
school, op het werk, op straat of bij de dokter. De Nederlandse taal verbindt ons allemaal.
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om mee te kunnen doen aan de samenleving. Mensen willen vaak wel,
maar weten niet hoe. Het beperkt spreken en begrijpen van de Nederlandse taal of de weg niet kennen in de
buurt vormen belemmeringen voor anderstaligen. Zij hebben een steuntje in de rug nodig om iets te ondernemen
en mee te doen in de maatschappij.
Taalteam Zuid koppelt anderstalige wijkbewoners aan een taalvrijwilliger om samen de Nederlandse taal te
oefenen. Naast de taalkoppels is er in Zuid een Leesgroep en een Taaloefenwerkplaats waarbij anderstaligen
binnen een groep oefenen met de Nederlandse taal.
Werkzaamheden:
▪

Als vrijwillige coördinator van het Taalteam ben je het aanspreekpunt van taalkoppels en externe
partners.

▪

Als coördinator bereid je de inhoud van de bijeenkomsten voor en stemt deze af met de vrijwilligers.

▪

Je werkt samen met 2 of 3 andere vrijwillige coördinatoren, de welzijnsprofessionals van Travers
Welzijn en met professionals van het Taalpunt.

▪

Als coördinator voer je intakegesprekken met vrijwilligers en anderstaligen.

▪

Administratieve taken; verwerken van de intakeformulieren, mail bijhouden, wekelijks vergaderingen
(spreekuren) agenderen en bijwonen.

Wensen:
Wij zijn op zoek naar twee vrijwillige coördinatoren die getraind zijn door het Taalpunt en die zich voor langere
tijd willen inzetten voor de taalstimulering en participatie van anderstalige bewoners. We zoeken iemand met:
▪

een open houding en inlevingsvermogen

▪

affiniteit met anderstaligen en taalstimulering

▪

die bereid is 3 a 4 uren per week te investeren in het Taalteam Zuid.

▪

creatief is en graag mee wil denken in het (door) ontwikkelen van het Taalaanbod in Zuid

Interesse?
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Cindy Boerema. Stuur je reactie
via e-mail naar Taalteamzuid@gmail.com of c.boerema@travers.nl (Cindy Boerema) Heb je verder nog vragen,
ook deze kan je mailen naar bovenstaande adres of bellen met 06-36162213 (Cindy Boerema)

