
Vacature DigiTaalhuis-coördinator
 
Vind jij het een uitdaging om laaggeletterden te bereiken en te verbinden aan een 
passend leeraanbod? Ben je goed in het stimuleren van vrijwilligers?  
Wil je aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van laaggeletterdheid en zit 
netwerken in je bloed? Dan is Bibliotheek De Kempen op zoek naar jou!

Bibliotheek De Kempen zoekt op korte termijn een coördinator voor het DigiTaalhuis Cranen-
donck en Valkenswaard. Het Digitaalhuis is een lokaal taalnetwerk voor alle inwoners die 
moeite hebben met lezen en schrijven. Ook voor andere basisvaardigheden, zoals rekenen  
en omgaan met de computer kan men hier terecht.

DigiTaalhuis  
 
Het DigiTaalhuis wordt onder begeleiding van de DigiTaalhuis-coördinator door 
opgeleide taalvrijwilligers georganiseerd. Het DigiTaalhuis is een initiatief van 
Ster College, Cordaad welzijn, Stichting Lezen en Schrijven, gemeente  
Valkenswaard, gemeente Cranendonck en Bibliotheek De Kempen. 

Wat ga je doen? 

•	 Je neemt deel aan de selectie van vrijwilligers en begeleidt hen bij hun taken in het  
DigiTaalhuis.

•	 Je informeert laaggeletterden en minder ‘digivaardige’ mensen over het (taal) aanbod.
•	 Je onderhoudt een netwerk en werkt samen met relevante partijen om degene die  

behoefte heeft aan ondersteuning bij basisvaardigheden, te koppelen aan een passend 
(leer) aanbod.

•	 Je werkt voor de inhoudelijke afstemming  samen met de huidige DigiTaalhuis-coördinator.
•	 Je coördineert en organiseert zelfstandig activiteiten van het DigiTaalhuis in Valkenswaard 

en Cranendonck.- Je ondersteunt bij het realiseren van nieuwe DigiTaalhuizen in andere 
gemeenten.

•	 Je zorgt dat de DigiTaalhuizen bekend zijn bij lokale partijen die mensen kunnen  
doorverwijzen.

•	 Je behaalt aantoonbaar positieve resultaten op het gebied van de lees-, taal- en digitale 
ontwikkeling bij laaggeletterden en digibeten. 
 
Wat vragen wij van je? 

•	 Je hebt HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding.
•	 Je hebt ervaring met het aansturen, enthousiasmeren en motiveren van vrijwilligers.
•	 Je bent initiatiefrijk, creatief en je kunt makkelijk schakelen op diverse niveaus.
•	 Je bent ondernemend en van nature een netwerker.
•	 Je hebt kennis van de sociale kaart.
•	 Je	hebt	kennis	over	en	affiniteit	met	laaggeletterden.
•	 Je	hebt	affiniteit	met	het	gebruik	van	sociale	en	digitale	media.

Dit alles combineer je natuurlijk met uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve 
vaardigheden én een gezonde dosis enthousiasme en humor.



Wat bieden wij je? 

•	 Een veelzijdige en zelfstandige functie als DigiTaalhuis-coördinator voor 15 tot 17 uur,  
in een werkomgeving die volop in beweging is. Een mooie uitdaging!

•	 Een salaris overeenkomstig met de CAO openbare bibliotheken, in salarisschaal 7 of 8  
(een maximum bruto maandsalaris van € 3.420 bij een 36-urige werkweek, exclusief 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

•	 Een aanstelling voor de duur van een jaar. 

Onze Bibliotheek 
 
Bibliotheek De Kempen faciliteert de coördinatiefunctie voor het DigiTaalhuis. Bibliotheek  
De Kempen voert het bibliotheekwerk uit in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck,  
Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard. Met onze bibliotheekvestigingen en 
onze Bibliotheken op school zijn wij de springplank voor participatie en zelfredzaamheid  
voor de inwoners van deze gemeenten. Dit doen we onder andere door het bevorderen  
van leesplezier, leesmotivatie, mediawijsheid, taalvaardigheid en digitale vaardigheden.  
Onze visie en drijfveer is: ‘iedereen doet mee’.  
 
Meer weten of solliciteren? 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Macha 
Mathijssen (coordinator DigiTaalhuis) via 06 – 33 59 09 36 of per e-mail via  
m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl.  
 
Overige vragen en je sollicitatie kun je richten aan A. Schellens per e mail via secretariaat@
bilbiotheekdekempen.nl. Of telefonisch via 085 77 33 204. 
 
Reageer vóór woensdag 17 april. De eerste gesprekken staan gepland op 8 mei 2019. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze  
vacature wordt niet op prijs gesteld.


