
 
 
RegioCultuurCentrum Idea bestaat uit zes bibliotheekvestigingen in de gemeenten Bunnik, De Bilt 
Soest en Zeist. In de gemeente Soest bestaat Idea daarnaast ook uit een kunstencentrum, een 
theater, een cultuurpunt en een kunstuitleen. Idea is een actieve en enthousiaste organisatie die 
iedereen toegang biedt tot informatie, educatie, media, kunst en cultuur. Idea stimuleert jong en oud 
om te lezen, te kijken, te luisteren en te genieten van cultuur. Daarnaast stimuleert Idea de 
mogelijkheid om te participeren in de samenleving met allerlei activiteiten waaronder het Taalhuis. 
 
Taalhuis Zeist is een samenwerking van Bibliotheek Idea Zeist, Gemeente Zeist en maatschappelijke 
organisaties en groeperingen met als doel taalvaardigheid en digitale vaardigheden van inwoners te 
verbeteren. Het gaat hierbij om zowel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond (NT2) als 
mensen met een Nederlandse achtergrond (NT1). 
Voor Taalhuis Zeist zijn ca. 70 Taalvrijwilligers en Taalmaatjes actief. Voor de professionele 
ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie zoeken wij op korte termijn een  
 

Vrijwilligerscoördinator Taalhuis Zeist 
voor 20 tot 24 uur per week 

 
Wat doe je? 
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de 
vrijwilligersorganisatie van Taalhuis Zeist. Je  werft - o.a. met behulp van sociale media - vrijwilligers 
voor activiteiten van Taalhuis Zeist en je geeft leiding aan de betrokken vrijwilligers. Bij diverse 
evenementen vertegenwoordig je Taalhuis Zeist, waarbij je belangstellenden benadert en hen op 
enthousiaste wijze informeert over de betekenis en rol van vrijwilligers. 
Als leidinggevende voor de vrijwilligers communiceer je helder en bied je ook een luisterend oor. Je 
weet signalen en behoeften te vertalen in beleid en acties. Je signaleert daarbij ontwikkelbehoefte 
en organiseert trainingen die relevant zijn voor de uitvoeringspraktijk van de vrijwilligers.  Je stemt 
de werkzaamheden af met de netwerkfunctionaris van het Taalhuis en werkgroepen van Taalhuis 
Zeist en overlegt met de manager Cultuur en Educatie. 
 
Wie ben jij? 
Je bent een professionele leidinggevende met een hbo werk- en denkniveau en je hebt belangstelling 
voor mensen uit verschillende culturen en achtergronden. Het is van belang dat je beschikt over 
kennis van diverse doelgroepen en dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen van taal- en digitale 
projecten. 



Leidinggeven aan vrijwilligers is echt jouw ding en je hebt er de capaciteiten voor. Je bent 
toegankelijk en betrouwbaar, handelt integer en je geeft bij tegenslag niet op. Je zet processen 
organisatorisch goed op poten en bewaakt ze zorgvuldig. 
Je schrijft foutloos Nederlands en spreekt met de vrijwilligers gemakkelijk en helder door wat er 
speelt en gedaan moet worden. 
Je  structureert en prioriteert je werkzaamheden. Ook onder wat meer stressvolle omstandigheden 
blijf je rustig en neem je besluiten. Je werkt zelfstandig, maar bent ook een teamspeler en weet 
tegengestelde belangen samen te brengen tot een win-winsituatie.  

 
Wat bieden wij? 
Een functie met veel afwisseling in een klein maar betrokken team van drie enthousiaste collega’s en 
ca. 70 vrijwilligers. Onze arbeidsvoorwaarden volgen de CAO Openbare Bibliotheken. Salarisindeling:  
schaal 7, min. € 2.271,- en max. € 3.010,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.   
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen Martin Kamphuis, telnr. 030 698 6570 of Leo van 
Heereveld, telnr. 030 229 9000. 
Jouw motivatie en cv kun je uiterlijk 20 juni a.s. per e-mail sturen aan Leo via: hrm@ideacultuur.nl.  
De gesprekken vinden plaats op maandag 1 en dinsdag 2 juli 2019. 


