Het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek
helpt mensen die moeite hebben
met lezen, schrijven, rekenen
en computeren.
Dat doet het Digi-Taalhuis door:
• computerprogramma’s en cursussen
voor zelfstudie
• een collectie leuke boeken in
eenvoudig Nederlands
• een sociale ontmoetingsplek om bij te praten
• prettige werkplekken en begeleiding
• samenwerken met taal- en digitaal vrijwilligers

WIJ ZOEKEN:

VRIJWILLIGERS
VOOR TAAL- EN
COMPUTERLESSEN

VRAGEN?
Telefoon: 088 - 16 56 123
WhatsApp: 06 - 15 12 72 02
E-mail: basisvaardigheden@bnfrl.nl
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Het Digi-Taalhuis zoekt taalvrijwilligers. Als taal

Het Digi-Taalhuis zoekt vrijwilligers digitale

vrijwilliger help je mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven om de taalvaardigheden
beter onder de knie te krijgen. Het Digi-Taalhuis biedt
daarvoor computerprogramma’s, boeken in eenvoudig
Nederlands, prettige werkplekken én taalvrijwilligers.
Taalvrijwilligers gaan individueel of met een
groepje in de bibliotheek aan de slag.

EEN TAALVRIJWILLIGER:

vaardigheden. Als vrijwilliger help je mensen
die moeite hebben met digitale vaardigheden.
Zij vinden bijvoorbeeld pinnen, een kaartje kopen
voor de trein, omgaan met de mobiele telefoon of
zaken doorgeven via internet erg lastig. Het DigiTaalhuis biedt daarvoor oefenprogramma’s op de
computer, prettige werkplekken én vrijwilligers.
De vrijwilligers digitale vaardigheden gaan individueel
of met een groepje in de bibliotheek aan de slag.

• heeft goede sociale vaardigheden
• heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal

EEN DIGITAALVRIJWILLIGER:

• heeft een coachende houding

• heeft goede sociale vaardigheden

• is betrokken bij de doelgroep

• heeft affiniteit met computers

• kan goed samenwerken
• is flexibel en geduldig
• heeft ongeveer 4 uur per week tijd
• is bereid een training te volgen van enkele dagdelen

WIJ BIEDEN:
• vrijwilligersovereenkomst
• regelmatige begeleiding door de taalcoördinator
• scholing en training
• gemotiveerde collega’s en deelnemers
• een prettige werkomgeving
• een gratis bibliotheekabonnement

(vaardig met tekst, e-mail en internet)
• heeft een coachende houding
• is betrokken bij de doelgroep
• is flexibel en geduldig
• heeft ongeveer 4 uur per week tijd
• is bereid een training te volgen van enkele dagdelen

WIJ BIEDEN:
• vrijwilligersovereenkomst
• regelmatige begeleiding
door de taalcoördinator
• scholing en training
• gemotiveerde collega’s
en deelnemers
• een prettige werkomgeving

MEER WETEN OF AANMELDEN?
Neem dan contact op met Houdrie Slofstra of Mariska
Hibma via basisvaardigheden@bnfrl.nl of tel. 088 - 1656123.

• een gratis bibliotheekabonnement

