
 

Vacature 
 

MEE Plus streeft naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met en zonder beperking mee kunnen doen. 

We gaan uit van de eigen kracht van onze klanten en van de mensen die naast hen staan. Die eigen kracht 

activeren en benutten we zoveel mogelijk met Sociale Netwerkversterking, waarbij we uit gaan van 

mogelijkheden, niet van problemen. Onze medewerkers zijn flexibel, onderscheidend, een tikkeltje eigenwijs en 

trots op hun baan. 

We hebben jarenlange kennis van en ervaring en met mensen met een licht verstandelijke beperking, 

verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, psychische problemen en chronisch zieken in 

regio, wijken en buurten. We kijken breed naar alle leefgebieden, en bieden cliëntondersteuning, 

maatschappelijke en preventieve ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

 

De taalhuiscoördinator vormt de spil tussen het signaleren van laaggeletterdheid en een passende taalscholing. 

De taalhuiscoördinator kan starten met het werven en (laten) opleiden van taalvrijwilligers. Vrijwilligers kunnen 

ondersteunend zijn in het formele leren voor intensivering en/of versnelling van een traject. Vrijwilligers kunnen 

ook zelfstandig, met ondersteuning van de inhoudelijk taalcoördinator werken. Door de inzet van vrijwilligers 

wordt het taalaanbod in de gemeente vergroot. 

 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van   

 

Coördinator Taalhuis 
(vacaturenummer 18012) 

 

Voor 24 uur per week 

 

Het werk:  

 De buurtwerkers in het wijkcentrum faciliteren in: het verzorgen van de intake, leerwens en het 

taalniveau van de deelnemers, leertrajecten laten bepalen, trajectplannen maken, doorverwijzen naar 

taalaanbieders, monitoren op deelnemers en resultaten.  

 Vrijwilligers werven, selecteren en begeleiden, basistraining verzorgen, matchen van vrijwilligers aan 

deelnemers, overdragen trajectplan, bijeenkomsten op het gebied van deskundigheidsbevordering 

organiseren. 

 Registratie van deelnemers en vrijwilligers in Match voor het Leven, registratie van contactmomenten en 

activiteiten, bijhouden van de aantallen voor de kwartaalrapportage en deze aanleveren bij Stichting Lezen 

& Schrijven. 

 Afstemming tussen formeel en non-formeel leren. Onderhouden van contacten met partners 

laaggeletterdheid (Sociale Dienst, welzijnsorganisatie, ROC etc.) 

 

Jouw profiel:  

 Een afgeronde HBO opleiding. 

 Opleiding tot (basistraining & train-de-trainer) en ervaring met het lesgeven aan NT1 en NT2 cursisten bij 

een formele taalaanbieder. 

 Ervaring in het werken met vrijwilligers. 

 Bekendheid met het lokale (taal) netwerk. 

 Competenties: vraag- en oplossingsgericht, doel- en resultaatgericht, ondernemend en innovatief, 

inzichtelijk en verantwoord, gericht op verbinding, professioneel en kwaliteitsgericht.  

 Flexibele inzetbaarheid (ook in de avonden). 

 Verantwoording afleggen.  

 

Ons aanbod: 

 Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving. 

 Een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s. 

 Een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog aangegaan voor één jaar.  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, functiegroep 50, minimaal  

€ 2.333,-- , maximaal € 3.488,-- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.  



 

Vacature 
 

Solliciteren: 

Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website www.meeplus.nl 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Bo Aarsbergen (taalcoördinator), telefoonnummer:  

06- 24299897. Je sollicitatie kun je tot 5 juni 2018 richten aan Stichting MEE Plus, t.a.v. Vincent Ferdinandus,  

e-mailadres: secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl.   

 

http://www.meeplus.nl/

