
 

 
 
Bibliotheek Westland zoekt Coördinator Voorleesvisite  

 
 
Ben jij goed in het coachen van mensen en kom je graag bij gezinnen uit diverse lagen van de 

bevolking en culturen in het Westland? 
Wil jij bijdragen aan het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen? 
Dan is de Voorleesvisite op zoek naar jou. 
 
De Voorleesvisite is een project waarbij kinderen 30 weken lang voorgelezen worden door 
enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verbetert de taalomgeving in 

huis en brengt mensen met elkaar in contact. 
 
De voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. De voorlezer gaat 
30 weken lang elke week bij het gezin thuis voorlezen. 
De coördinator gaat op bezoek bij de gezinnen om uitleg te geven over het project en gaat mee bij het 
eerste bezoek van de vrijwilliger aan het gezin. 

 
De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel en geeft de ouders handvatten om het voorlezen zelf 
over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Voorlezen 
stimuleert de leesvaardigheid van kinderen en dat is nodig om later goed verder te kunnen groeien in 
de maatschappij. 
 

Wat doe je als Coördinator Voorleesvisite? 
Je gaat bij gezinnen langs om het project uit te leggen, je koppelt vrijwilligers aan gezinnen en je gaat 
langs bij het eerste bezoek van een vrijwilliger aan een gezin. Daarnaast heb je hebt regelmatig 
contact met de projectleider en de vrijwilligers over de voortgang. Deze taken kosten je ongeveer 3 
uur per week. De meeste activiteiten vinden plaats in de middag. (na schooltijd) 
Bij het begeleiden van de voorlezers en de voorleesgezinnen is het belangrijk dat je zorgt voor een 

goede communicatie naar de voorlezers en de projectleider. 
 
Wat breng jij mee? 
Je spreekt de Nederlandse taal, je bent minimaal 18 jaar oud en je woont in het Westland. Je bent 
flexibel en communicatief zeer vaardig. Je bent goed in het coachen van mensen. 
 

Wat verwachten we van de coördinator Voorleesvisite? 
Je begeleidt de gezinnen en de voorlezer tijdens het voorleestraject, je bent beschikbaar voor vragen. 
En je organiseert samen met de programmaleider maandelijks de koffieochtend waarbij vrijwilligers 
samenkomen om te vertellen over hun ervaringen en geeft hen voorleesadviezen. 
 
Info en aanmelden 

Heb je interesse in deze vrijwilligersvacature? We gaan graag met jou in gesprek stuur een e-mail 
naar voorleesvisite@bibliotheekwestland.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Wil je eerst meer weten over de coördinator Voorleesvisite? Neem dan contact op met Lianne van 
Staalduinen door te bellen naar 06 202 696 78 
 

Ga je bij Bibliotheek Westland aan de slag als vrijwilliger? Dan vragen we je om een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). 
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