
 
 
 

TAALHUISCOÖRDINATOR 

Doel van de functie 

De Taalhuiscoördinator coördineert de dienstverlening vanuit het Taalhuis. Voor de Stuurgroep 

en  andere  belanghebbenden  fungeert  hij/zij  als  aanspreekpunt  van  het  Taalhuis  en  legt 

verantwoording  af  aan  Bibliotheek  Barneveld.  De  Taalhuiscoördinator  legt  contacten  met 

taalaanbieders, vindplaatsen van taalvragers (met name NT 1) en andere relevante organisaties 

in de gemeente Barneveld en onderhoudt deze.  

De  Taalhuiscoördinator  verricht  intakes met  Taalvragers.  Tijdens de  intakes  bepaalt  hij/zij  de 

leerwens, doelen en het taalniveau van de deelnemer. De Taalhuiscoördinator matcht de vraag 

met  de  passende  leermiddelen  en  beschrijft  de  aanpak  in  een  trajectplan. Waarna  hij/zij  de 

Taalvrager een Taalvrijwilliger toewijst of verwijst naar ander formeel of informeel aanbod. 

Het Taalhuis werkt met veel vrijwilligers. De Taalhuiscoördinator s draagt zorg voor de begeleiding 

van de Taalvrijwilligers en het verzorgen van de basistraining voor deze vrijwilligers. 

Via bestaande tools registreert en meet hij/zij de resultaten van het Taalhuis op het gebied van 

output en outcome en rapporteert hierover. Hij/zij houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling 

van het Taalhuis en doet verbetervoorstellen aan de Stuurgroep, zet goedgekeurde initiatieven 

om in een plan van aanpak en realiseert deze.  

Organisatorische positie 

De  Taalhuiscoördinator  is  werkzaam  onder  de  teamleider  /  projectcoördinator  Bibliotheek 

Barneveld en legt daar ook verantwoording aan af. 

Resultaatgebieden 

‐ Coördinatie 

‐ Verantwoordelijk voor het coördineren van de dienstverlening van het Taalhuis; 

‐ Verantwoordelijk voor de programmering van activiteiten en diensten van het 

Taalhuis;  

‐ Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van het Taalhuis; 

‐ Organiseert  bijeenkomsten  en  initieert,  ondersteunt  en  voert  activiteiten  uit 

binnen het Taalhuis. 

‐ Advisering 

‐ Verantwoordelijk voor taaladvies en ondersteuning aan deelnemers; 

‐ Verantwoordelijk  voor  het  coördineren  van  intakes  die  gedaan worden  door 

vrijwilligers. Waarin het taalniveau, de leerwens en de behoefte van potentiële 

deelnemers wordt vastgesteld en verantwoordelijk voor het controleren van de 

gegeven adviezen; 

‐ Adviseren aan partners met eigen leer‐ en scholingstrajecten.  

‐ Verantwoordelijk voor effectieve trajectplannen; 

‐ Matchen van geschoolde vrijwilligers aan deelnemers; 



 
 

‐ Bieden van passende begeleiding en leerroutes aan deelnemers; 

‐ Adviseren in en over gebruik/ inzetten van de (digitale) collectie van het Taalhuis.  

‐ Netwerk / Relatiebeheer  

‐ Behoudt en onderhoudt voor de functie relevante netwerken; 

‐ Versterken  van de netwerken door  aangaan  van  allianties, onder  andere met 

werkgevers; 

‐ Versterken van de contacten met de vindplaatsen, zoals wijkteams; 

‐ Verantwoordelijk voor het werven en inzetten van voldoende vrijwilligers; 

‐ Zorgt  voor  binding,  begeleiding  en  training  van  vrijwilligers  (bij  voorkeur)  in 

samenwerking met instellingen of organisaties; 

‐ Ondersteunt vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten en diensten van het 

Taalhuis; 

‐ Heeft  resultaatverantwoordelijkheid en  levert een bijdrage aan de  te behalen 

doelstellingen  zoals  vastgesteld  in  het  jaarplan  /  werkplan  van  de 

netwerkpartners. 

‐ Informatie en communicatie  

‐ Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten; 

‐ Waarborgt en ontwikkelt het digitaal platform; 

‐ Verantwoordelijk voor het registeren, beheren en analyseren van gegevens uit de 

systemen ten behoeve van bijsturen van resultaten; 

‐ Levert  (management)rapportages  voor  de  Stuurgroep  en  andere 

belanghebbenden; 

‐ Verantwoordelijk voor de aansluiting van het Taalhuis met de dienstverlening van 

de Bibliotheek; 

‐ Draagt  zorg  voor  communicatie  en  PR‐uitingen  in  afstemming  met  de 

netwerkpartners in samenwerking met hun communicatiemedewerkers.  

‐ Ontwikkeling kennisgebied  

‐ Is op de hoogte van de  laatste trends en ontwikkelingen  in het vakgebied en weet 

deze te vertalen naar wensen en behoeften van de belanghebbenden; 

‐ Houdt  de  ontwikkelingen  van  het  vakgebied  bij  en  draagt  deze  kennis  over  aan 

betrokkenen binnen het Taalhuis. 

Functievereisten 

- HBO werk‐ en denkniveau;  

- Een passende vakinhoudelijke opleiding op het gebied van Taal, bijvoorbeeld docent NT1 

en NT2; 

- Passende vakinhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van educatieve activiteiten, 

digitale vaardigheden en aanpak en preventie van laaggeletterdheid; 

- Ervaring in het werken met vrijwilligers: ondersteunend en faciliterend naar vrijwilligers 

zijn én hen durven aansturen;  

- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;  



 
 

- Goede luistervaardigheden en het vermogen om door te vragen, zodat de echte vraag kan 

worden achterhaald; 

- Goede samenwerkingscapaciteiten; 

- Uitstekende digitale vaardigheden;  

- Een zelfstandige instelling en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Competenties 

‐ Innovatie: 

‐ Zich met  een  onderzoekende  en  nieuwsgierige  geest  richten  op  toekomstige 

vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten; 

‐ Zoekt constant naar vernieuwing en is alert op mogelijkheden; 

‐ Is  bereid  te  experimenteren met  andere  dan  de  gebruikelijke methoden  om 

bestaande problemen op te lossen of bestaande taken uit te voeren; 

‐ Stelt  prikkelende  vragen  over  de  toekomst  op  lange  termijn  en  stimuleert 

daarmee het denken buiten bestaande denkkaders of praktische beperkingen. 

‐ Netwerk en Omgeving(sbewustzijn) 

‐ Het krachtenveld binnen en tussen organisaties benutten om de eigen doelen te 

realiseren en rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of 

organisatie  van  de  klant.  Besef  hebben  van  ontwikkelingen  binnen  de 

samenleving  en  deze  kunnen  vertalen  naar  consequenties  voor  het  eigen 

functioneren en dat van anderen binnen de organisatie; 

‐ Signaleert trends, anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen 

die van invloed zijn op het beleid en ontplooit initiatieven; 

‐ Maakt effectief gebruik van zijn/haar contacten buiten de organisatie om invloed 

uit  te  oefenen  op  externe  beslissingen  die  gevolgen  hebben  voor  de  eigen 

organisatie; 

‐ Bevordert  de  samenwerking  tussen  afdelingen,  programma’s  en  projecten. 

Maakt hierbij effectief gebruik van het eigen netwerk, zet kwaliteiten van mensen 

optimaal in; 

‐ Krijgt  zaken  van  de  grond  door  de  juiste  partijen  op  het  juiste  moment  te 

benaderen of te bewerken. 

‐ Klantgerichtheid: 

‐ Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers 

en aan het verlenen van service of hulp, en daarnaar handelen; 

‐ Reageert snel en adequaat op vragen, verzoeken en klachten van klanten  ( of 

collega’s); 

‐ Bedenkt vanuit de belangen en situaties van anderen mogelijkheden om hen van 

dienst te kunnen zijn; 

‐ Investeert in een lange‐termijnrelatie met anderen ( klanten/collega’s). 

 

 

 



 
 

‐ Initiatief / zelfstandigheid: 

‐ Alert zijn op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een vroeg stadium 

naar  handelen.  Problemen  of  belemmeringen  signaleren,  en  zo  snel mogelijk 

oplossen; 

‐ Ziet het werk dat gedaan moet worden en handelt daarnaar, stelt hierbij de juiste 

prioriteiten; 

‐ Wacht bij problemen niet af,  stelt  zich niet afhankelijk op, maar gaat erop af. 

Verzamelt informatie en onderneemt actie om het probleem op te lossen; 

‐ Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen 

of onderwerpen aan en neemt hierin het voortouw. 

‐ Gespreksvaardigheid: 

‐ Gesprekken zodanig kunnen voeren dat het beoogde resultaat op de effectieve 

wijze wordt bereikt; 

‐ Bereidt  belangrijke  gesprekken  voor,  zorgt  dat  hij  het  doel  en  de  door  hem 

gewenste aanpak kan aangegeven; 

‐ Brengt  structuur aan  in het gesprek:  inleiding, doel, aanpak, kop/romp/staart, 

afsluiting; 

‐ Toont vaardigheid in het luisteren, samenvatten en vragen stellen. 

‐ Samenwerken: 

‐ Bijdragen aan het gezamenlijk  resultaat met een optimale afstemmingen naar 

anderen; 

‐ Biedt hulp aan, denkt mee wanneer collega’s daaraan behoefte hebben en/of bij 

problemen of conflicten; 

‐ Laat blijken het gezamenlijk resultaat boven het eigen resultaat te stellen; 

‐ Betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar 

en voort te bouwen op voorstellen en ideeën van anderen. 

‐ Flexibiliteit: 

‐ Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, 

taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van 

anderen; 

‐ Schakelt gemakkelijk over van de ene naar de andere activiteit; 

‐ Past  de  eigen  planning  en  werkwijze  gemakkelijk  en  snel  aan  wanneer  de 

omstandigheden dit vereisen; 

‐ Maakt zich in een nieuwe omgeving of organisatie snel de omgangsvormen eigen, 

weet snel wat wel en niet kan. 

 

 


