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Gezocht netwerk-coördinator (digi)taalnetwerk Zuidoost  
Het (digi)taalnetwerk Zuidoost is een levend, zich steeds verder ontwikkelend netwerk met 
betrokken partners, die op verschillende manieren samen werken. In het (digi)taalnetwerk Zuidoost 
zijn zowel formele- als informele taal- en digitaal aanbieders vertegenwoordigd, daarnaast ook het 
Taalinformatiepunt, het stadsdeel, de gemeente Amsterdam, Leef en Leer, Lezen en Schrijven, de 
OBA’s, de buurtteams, VENZO en andere organisaties van belang voor taal- en digitaalleerders in 
Zuidoost.  
Doel van het netwerk is om gezamenlijk te zorgen voor een zo goed en passend mogelijk aanbod ten 
behoeve van de leerontwikkeling van de (digi)taalleerders in Zuidoost.   
Betreft: een opdracht voor externen.  
Opdrachtgever: Stadsdeel Zuidoost/Gemeente Amsterdam 
De inhoudelijk opdrachtgever: (digi)taalnetwerk Zuidoost. Dit netwerk wordt vertegenwoordigd door 
een Kerngroep. In de kerngroep hebben vertegenwoordigers van het formele- en informele 
(digi)taalaanbod en vertegenwoordigers uit andere domeinen relevant voor de doelgroep, het 
Taalinformatiepunt en Stadsdeel Zuidoost zitting.  
De netwerk-coördinator wordt gelieerd aan het Taalinformatiepunt Zuidoost.  
Termijn: de aanvankelijke opdracht is voor een jaar. Gezocht wordt echter naar iemand die zich 
meerdere jaren wil committeren. Het wordt wenselijk geacht (door de opdrachtgever/stadsdeel 
Zuidoost) dat de opdracht jaarlijks wordt verlengd. Deze verlenging is echter afhankelijk van 
beschikbare financiële middelen. 
 
Tijdpad 
Belangstellenden kunnen reageren tot en met 28 februari 2022 
De selectiegesprekken staan (onder voorbehoud) gepland op dinsdag 8 maart en  
donderdag 17 maart 2022  
De selectiegesprekken worden mogelijk vervolgd in week 12-2022 
Besluitvorming selectiecommissie: week 13 - 2022 
De coördinator wordt tijdens de netwerkbijeenkomst op 7 april 2022 voorgesteld aan het netwerk. 
 
Kandidaat kan informatie inwinnen bij 
-  Jasper ten Hoonte (TCM), telefoon: 06 4150 1267, e-mail: jasper@tcmtaal.nl 
-  Muna Soleiman (Stadsdeel Zuidoost). E-mail: M.Soleiman@amsterdam.nl  
 
Belangstellenden kunnen hun reactie en CV sturen aan 
Muna Soleiman, e-mail: m.soleiman@amsterdam.nl graag de volgende e-mail adressen in de cc van 
de e-mail opnemen: v.mahmoed@amsterdam.nl; Jasper@tcm.nl 
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Bijlage Functieprofiel 

 

Er wordt enthousiaste betrokken kandidaat gezocht voor de leuke en uitdagende opdracht Netwerkcoördinatie 

(digi)taalnetwerk Zuidoost. 

 

1. Belangrijkste eigenschappen  

 Verbindend, kan mensen enthousiasmeren en betrekken  

 Doortastend  

 Neutraal en objectief kunnen zijn (b.v. in relatie tot de netwerkpartners) 

 Initiatiefrijk 

 Organisatorisch sterk  en Communicatief vaardig  

 Goed bereikbaar zijn 

 
2. Wat moet hij of zij kunnen?  

 Goed kunnen organiseren  

 Het ontwikkelingsproces goed kunnen bewaken  

 Moet zich staande kunnen houden in een ‘machtsveld’ van meerdere partijen en belangen  

 Constant voor ogen houden waar het om gaat: het gaat om de taalleerders. Zij moeten de kans 

krijgen (en weten te pakken) om zich te ontwikkelen, om aan hun basisvaardigheden te werken, 

zodat zij meer zelfredzaam worden.  

 Mensen motiveren, zowel taalaanbieders, sociale partners, gemeente/stadsdeel als potentiële 

deelnemers/taalleerders.  

 Overzicht houden en bieden. Overzicht van de deelnemers aan het netwerk, het formele- en 

informele lesaanbod en andere betrokken partners.  

 Geïnformeerd zijn over en geïnteresseerd zijn het werkveld 

taal(digi)taalvaardigheid/laaggeletterdheid op lokaal- regionaal en nationaal niveau  

 Kunnen verbinden en verbindingen kunnen leggen. 

 
3. Wat moet hij of zij weten of kennen? bij deze punten zal de sollicitant een deel al moeten 

weten, een ander deel kan worden bijgespijkerd)  

 Moet kennis hebben van het netwerk en de netwerk partijen 

 Moet de diverse belangen begrijpen van zowel de taalleerders als van de formele- en informele 

aanbieders, het stadsdeel, de gemeente en andere betrokkenen.  

 Moet Amsterdam Zuidoost kennen en bekend zijn met de sociale kaart op gebied van (digi)taal 

aanbod en maatschappelijke voorzieningen, of in staat zijn deze zich snel eigen te maken.  

 Moet kennis hebben van waar de expertise te vinden is op de verschillende gebieden (niet perse 

in detail, maar wel in grote lijnen).  

 Moet kennis hebben op het gebied van laaggeletterdheid/laag(digi)taalvaardigheid.  

 Moet op de hoogte zijn van het gemeentelijk / stadsdeel beleid op het gebied van (digi)taal en 

laaggeletterdheid/laag taalvaardigheid. 

  
  

  


