
 

Vrijwilligers gezocht: Taalmaatjes Bergeijk 
 

Wil jij nieuwkomers en inburgeraars in de gemeente Bergeijk helpen met de 

Nederlandse taal en hen wegwijs maken in Nederland? Dan zoeken wij jou! 

Wat ga je doen? 
Als taalmaatje oefen je met nieuwkomers en/of inburgeraars het leren verstaan, spreken, lezen en 
schrijven van de Nederlandse taal.  
Centraal staat het vergroten van de taalkennis en het doorbreken van angst om de Nederlandse taal 
te spreken. Denk hierbij aan de volgende taken: 
• Oefenen met spreken, luisteren, lezen en schrijven van het Nederlands; 
• Stimuleren en activeren van de cursist in het spreken van de Nederlandse taal; 
• Participatief leren door middel van gezamenlijk bezoek aan bijvoorbeeld museum of bibliotheek. 
 
Wat breng jij mee? 
We vragen een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, flexibiliteit en een 
respectvolle en geduldige houding ten opzichte van onze cursist. Daarnaast ben je iedere week 
beschikbaar (circa 2 uur) en neem je deel aan vrijwilligersbijeenkomsten (max 4 x per jaar). Je kiest 
zelf samen met jouw cursist op welke dag en locatie je elkaar ontmoet.  

Wat bieden wij jou? 

Als vrijwilliger val je onder het vrijwilligersbeleid van Welzijn de Kempen. Je bent verzekerd, je deelt 

je eigen tijd in en je kunt je talenten en kwaliteiten inzetten.  

Er wordt gezorgd voor waardering en er vinden regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten plaats, zowel 

inhoudelijk als informeel. Uiteraard zorgen wij voor een basiscursus. 

 

Meer informatie 

Interesse om als Taalmaatje aan de slag te gaan? Neem voor meer informatie contact op met: 

- Maartje Heusschen (medewerker DigiTaalhuis De Kempen) op telefoonnummer 06 1569 3767 of 

via e-mail: m.heusschen@bibliotheekdekempen.nl. Zij is bereikbaar tot 12 augustus, óf met 

- Macha Mathijssen (coördinator DigiTaalhuis De Kempen) op telefoonnummer 06 3359 0936 of 

via e-mail: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl. Zij is vanaf 31 augustus weer bereikbaar.  

Zij kunnen je meer vertellen over het Taalmaatjes-project en over de andere mogelijkheden om als 

taalvrijwilliger aan de slag te gaan! 

Meer informatie over het DigiTaalhuis kun je vinden op www.digitaalhuisdekempen.nl.  
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