TAALVRIJWILLIGER GEZOCHT!
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 onderdeel Taal op Maat zijn wij op zoek naar enthousiaste taalvrijwilligers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Goede Taal op Maat-vrijwilligers vinden het leuk om mensen te helpen bij het leren van onze soms lastige taal.
Daarbij hebben ze geduld, zijn ze vriendelijk en houden ze rekening met de wensen van hun deelnemer(s).
Vanuit Alifa wordt er een basistraining aangeboden die je kosteloos volgt. Hier leer je nuttige tips voor tijdens het
lesgeven en maak je kennis met verschillende lesmaterialen.
Een Taal op Maat-traject met een deelnemer duurt 40 weken en kost, inclusief voorbereiding, ongeveer 3 uur
per week tijd. Jij kiest samen met de deelnemer(s) een vast lesmoment. Het is dus prima te combineren met een
gezinsleven of een (parttime) baan.
In ruil hiervoor krijg je enorm veel waardering en dank van de deelnemer. Je maakt vrienden voor het leven en
maakt kennis met de verschillende culturen die er in Enschede te vinden zijn. Hier leer je zelf ook weer van.
Ondertussen krijg je vanuit Alifa alle ondersteuning die je nodig hebt om het traject tot een succes te maken.
Daarnaast is er enkele keren per jaar een leuke vrijwilligersactiviteit.

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 samen met de andere taalvrijwilligers om ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op
te doen
Een WA-verzekering tijdens de werkzaamheden
Een kerst- of eindejaarsattentie
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: Enschede
Tijdstip: In overleg
Aantal uren: 3
Doelgroep: Anderstaligen

CONTACTGEGEVENS
Linda van Veen, tel 053 480 12 00
l.vanveen@alifa.nl

