
 

Wiens verhaal verander jij? 
 
Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een 
neerwaartse die versterkt wordt wanneer iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding 
doorbreekt Traverse die spiraal. Wil jij bijdragen aan het creëren van een veilige plek voor mensen 
zonder thuis? Ben jij benieuwd hoe je kunt bijdragen om iemand te helpen een positieve wending 
aan zijn verhaal te geven?  
 
Wij zoeken een vrijwilliger als  
 

 Taalmaatje 
 vrijwilligerswerk voor 1,5 a 2 uur per week  
Wat ga je doen? 
Sommige cliënten beheersen de Nederlandse taal nog niet goed. Hoe beter cliënten de taal spreken, 
hoe beter zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij zijn op zoek naar taalmaatjes, die een 
belangrijke bijdrage leveren aan het leren van de Nederlandse taal, door de taal te oefenen bij 
alledaagse dingen. Hierbij kun je denken aan samen praten tijdens het drinken van een kop koffie, 
een wandeling maken, boodschappen doen of televisiekijken. Ook kun je samen lezen of 
taaloefeningen maken. Het taalmaatje heeft een vaste cliënt, zodat men elkaar beter leer kennen en 
er een vertrouwensrelatie ontstaat. 
 
Wat breng je mee? 

• Affiniteit met de doelgroep; 
• Goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden in het Nederlands;  
• Een respectvolle en geduldige houding; 

 Je hebt het certificaat Taalmaatje behaald, of bent bereid om deze gratis cursus van 5 
dagdelen bij het ROC Tilburg te volgen. 

 
Wie ben jij? 

 Betrouwbaar en flexibel;  

 Assertief; 

 Beschikbaar voor tenminste en half jaar voor 1,5 tot 2 uur per week.  
 
Wat bieden wij? 

• Een fijne werkomgeving; 
• Goede samenwerking met een vast contactpersoon; 
• Een verzekering tegen ongevallen; 

 Een interessant scholingsaanbod; 
• Een leuke werkplek voor studenten om zich in te zetten als vrijwilliger; 
• Een goede referentie voor werkzoekenden; 
• Indien wenselijk een getuigschrift. 

 
Hebben we je interesse gewekt?  
Neem dan vrijblijvend contact op met Monique Hommel (coördinator vrijwilligers) voor een 
oriëntatiegesprek, telefoonnummer 06 – 10 73 51 73, e-mail monique.hommel@smo-traverse.nl  
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