
 
 

 
 
 
 
 

 
VACATURE 

 
Kunstwerk! is op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functie  

 

Vrijwilliger digitaal/Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) 

 
Om te kunnen participeren in de huidige maatschappij heb je voldoende vaardigheden nodig op 
het gebied van de Nederlandse taal: praten, lezen, schrijven, rekenen en ook digitale 
vaardigheden. Wil jij daar een bijdrage aan leveren: dan hebben we een mooie kans voor jou! 
 
Het Liemers Taalhuis is een netwerk van bevlogen organisaties in de Liemers. In Zevenaar werken 
Caleidoz, Kunstwerk!, Prago en RijnIJssel samen in het Taalhuis. Binnen het Taalhuis vind je een 
breed aanbod van fysieke- en digitale oefenmaterialen, die samen een speciale collectie vormen voor 
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen of digitale vaardigheden en zich 
daarom niet goed kunnen redden in de maatschappij. Het Taalhuis is bedoeld voor nieuwkomers en 
Nederlanders. De een heeft moeite met het invullen van een formulier of het lezen van een brief. De 
ander is op zoek naar een computercursus, leesclub of taalmaatje en een ander heeft een digitale 
vraag. We zoeken vrijwilligers om hierbij te ondersteunen.  
 
Jouw rol als vrijwilliger digitaal/IDO inloopspreekuur 
Als vrijwilliger help je deelnemers met de digitale vraag waarmee zij langskomen. Op deze manier 
draag je bij aan de maatschappelijke integratie voor mensen die aan de rand van de samenleving 
staan. Je gaat meelopen in het team van vrijwilligers en je krijgt scholing aangeboden. Voordat je aan 
de slag gaat, volg je de training voor Taalvrijwilligers. In je werk word je ondersteund door de 
Taalhuiscoördinator. 
 
Profiel: 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen:  

- Kennis van de website van de bibliotheek  
- Kennis van het e-book platform  
- Kennis van het activeren van het e-book account 
- Affiniteit met de doelgroep: laag digitaal vaardigen 

 
Wat bieden wij?  
Werken in het Taalhuis is leuk, uitdagend en van betekenis. Wij creëren een aangename 
ontmoetingsplek en zetten ons iedere dag weer in om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren, 
inspireren en te ondersteunen. Je komt terecht in een organisatie die haar maatschappelijke waarde 
momenteel sterk verbreedt. Dit biedt kansen voor initiatief en eigen invulling.  
 
Als je vrijwilliger wordt bij Kunstwerk! de Bibliotheek kun je rekenen op:  

- Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, ontmoeting 
en ontwikkeling  

- Scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerker  



 
 

- Gratis bibliotheeklidmaatschap  
- Gratis toegang tot het Liemers Museum 
- Eén keer per jaar een voorstelling naar keuze in het Musiater 
- Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden 

 
Wil jij samen met ons mensen helpen met digitale vaardigheden?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met: 
Taalhuiscoördinator Marie-José van de Velde, 0316-745680, mj.van.de.velde@liemerskunstwerk.nl 
Bereikbaar op dinsdag t/m donderdag 


