
 
 
VRIJWILLIGER TAALSPREEKUUR HUIS VOOR TAAL EN MEEDOEN 
De Taalaanpak van Alifa in Enschede heeft als missie om alle volwassen inwoners van onze gemeente 
zelfstandig te laten meedoen in de maatschappij. Een belangrijke voorwaarde daaraan is dat iedereen 
de Nederlandse taal goed beheerst. Alifa ondersteunt mensen met het leren van de taal, op 
verschillende manieren. Voor het Taalspreekuur bij het Huis voor Taal en Meedoen zijn wij op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 

Bij de Taalspreekuren komen mensen voor informatie over taallessen in Enschede. Je praat met 
bezoekers over hun wensen, doelen en mogelijkheden. Op basis van hun situatie geef je een 
persoonlijk advies. Indien nodig verwijs je door, of doe je een aanmelding in het digitale systeem. 

De spreekuren vinden plaats  
Centrale Bibliotheek Enschede op dinsdag van 10.00-12.00 uur en donderdag van 13.30-15.30 uur 
Stroinkshuis op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. 

EIGENSCHAPPEN 

• Je vindt het leuk om mensen te helpen en informeren 
• Je hebt interesse in andere culturen 
• Je bent vast beschikbaar op 1 van de gewenste momenten 
• Je durft kritische vragen te stellen 

BENODIGDE VAARDIGHEDEN 

• Perfecte beheersing van het Nederlands in woord en geschrift 
• Andere talen zijn een pré 
• Kunnen omgaan met de computer en internet 
• Geduldig 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

• Een vrijwilligersovereenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd 
• Een basistraining van 4 dagdelen om goed voorbereid aan de slag te gaan 
• Netwerkbijeenkomsten voor taalvrijwilligers om ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen 
• Een WA-verzekering tijdens de werkzaamheden 
• Een kerst- of eindejaarsattentie 
• Toegang tot ons eigen vrijwilligersplatform JIJ, zoals inspirerende workshops en leuke uitjes 

Verklaring Omtrent Gedrag: Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt 
opgevraagd via de gemeente. Dit is gratis. 

INFORMATIE 

• Locatie: Centrale Bibliotheek Enschede 
• Tijdstip: In overleg 
• Aantal uren: 3 
• Doelgroep: Anderstaligen 

CONTACTGEGEVENS 
Henriette van der Grinten, tel. 053 4801200 
h.vandergrinten@alifa.nl 
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