VACATURE
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoekt:

COÖRDINATOR TAALNETWERKEN GEMEENTEN OSS EN MEIERIJSTAD
voor 28 uur per week

In deze rol maak jij je hard voor het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid in de gemeenten Oss en
Meierijstad. Dit doe je niet alleen, maar met diverse partners in de regio. Samen zorgen jullie ervoor dat iedereen in Oss
en in Meierijstad kan meedoen in de samenleving.
De taalnetwerken zijn opgezet om de samenwerking te versterken tussen organisaties die actief zijn op het gebied van
taal en participatie. De taalnetwerken bestaat uit de volgende organisaties: ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Koning
Willem 1 College, Stichting Lezen & Schrijven, Volksuniversiteit Oss, Leerwerkloket Noordoost-Brabant, de bibliotheken
in de gemeenten Oss en Meierijstad en de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit deze gemeenten.

Wat ga je doen?
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het meerjarenplan van het taalnetwerk van zowel gemeente
Oss als de gemeente Meierijstad. Je organiseert, faciliteert, verbindt en ondersteunt nieuwe projecten
in samenwerking met de andere partners. Jullie doel? Het aanpakken van laaggeletterdheid. Denk
bijvoorbeeld aan het opzetten van nieuwe taalpunten in de gemeente Oss of een voorleesproject met
scholen voor taalarme gezinnen in de gemeente Meierijstad.
Je werkt vanuit het DigiTaalhuis, maar bent in de praktijk vooral op locatie om verschillende
samenwerkingsprojecten op te zetten en het taalnetwerk te versterken. Daarbij ga je het gesprek aan
met nieuwe partijen en stakeholders waarmee we willen samenwerken, zoals de woningcorporaties in
de gemeenten, de voedselbanken, jongerencentra en niet te vergeten werkgevers. Hierdoor weet je wat er
speelt in het werkgebied en hoe we hierop kunnen inspelen.

Wat doe je nog meer?
• Je stelt in samenwerking met en in opdracht van het kernteam een beleidsplan op en zet dit om in
concrete acties. Deze pak je op in vaste en flexibele werkgroepen waar partners in deelnemen.
• Je beheert budgetten en stelt periodiek rapportages op over de voortgang van het meerjarenplan.
• Je weet nieuwe partners te verbinden aan het Taalakkoord die actief willen bijdragen aan de aanpak
van laaggeletterdheid. Dit kunnen vindplaatsen of bewonersinitiatieven zijn maar ook aanbieders van
formele en non-formele educatie.
• Je werkt nauw samen met de taalconsulenten die verantwoordelijk zijn voor de taalinhoudelijke
dienstverlening binnen het DigiTaalhuis. Je stimuleert de samenwerking tussen de verschillende
taalhuizen en draagt bij aan een uniforme dienstverlening, zowel fysiek als digitaal.
• Je organiseert bijeenkomsten om het thema laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en te
houden bij onder andere bedrijven.
• Waar nodig stel je subsidieaanvragen op en begeleid je de daaraan gekoppelde acties.
• Samen met de taalconsulent werf en selecteer je (taal)vrijwilligers en zet je eventueel
ervaringsdeskundige laaggeletterden in voor de werving van de NT1-groep of als voorlichter in de
aanpak van laaggeletterdheid.
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Dit ben jij
Samenwerken is jou op het lijf geschreven. Je bent een netwerker pur sang en bent gewend om
projectmatig te werken. Voor jou voelt het natuurlijk om een coördinerende en adviserende rol te pakken.
Je hebt hart voor het thema (laag)geletterdheid en denkt hierbij in mogelijkheden. Zelfstandig werken vind
je geen probleem en dat gaat zeker lukken met jouw gestructureerde aanpak. Je toont initiatief, leert graag
nieuwe dingen binnen je vakgebied en schakelt makkelijk tussen strategie en tactiek.

Wat vragen we?
• Je hebt hbo- of wo-niveau.
• Je hebt visie op (laag)geletterdheid.
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.
• Je bent digitaal vaardig.
• Je hebt bij voorkeur een lokaal netwerk in de gemeente Oss en/of Meierijstad.
• Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.

Wat bieden we?
• Een dienstverband van 28 uur per week.
• Een bruto maandsalaris tussen € 3228,- en € 4158,- per maand (o.b.v. 36 uur) conform CAO schaal 9.
• Een groot en dynamisch werkgebied.
• Werktijden in overleg.
• Een aanstelling voor in eerste instantie een jaar, met uitzicht op verlenging.
• 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime).
• Pensioen: middelloonregeling.

Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Mariëlle Derks, taalconsulent Taalhuis Oss,
via mariellederks@nobb.nl.
Sollicitaties kunnen tot en met 20 mei 2022 gemaild worden naar ditzelfde e-mailadres.
De eerste gesprekken staan gepland na week 20.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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