
Samenwerken met bedrijven: 

maatwerk!

BIBLIOTHEKEN

• NIJKERK – Roel Zuidhof

• NOORD-VELUWE - Hetty van de Weg



Werkgebied
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Taalvaardigheid in de regio 

• Laaggeletterdheid in werkgebied: 10-13% 

• Veel productie-industrie: veel medewerkers nodig (nu nog 

vaak laaggeschoold)

• Vraag van bedrijven: bekwame krachten nodig om aan 

marktontwikkelingen te kunnen voldoen

• Bedrijven zien noodzaak: o.a. audit, certificering en MVO

• Rol bibliotheek: midden in samenleving, draagt bij aan 

ontwikkelingen in sociaal domein, steeds ondernemender 

bibliotheek

• Maar: rol Taalhuizen naar bedrijven nog beperkt
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Wat hebben we gedaan?

• In gesprek met bedrijven:

• Bedrijven die zich bewust zijn van noodzaak om 

medewerkers te scholen, maar hoe?

• Bedrijven die zich niet bewust zijn van deze noodzaak

• Product: ontzorgen van bedrijven, scholing medewerkers 

op maat door taaldocenten

• Eigen stichting opgericht www.taalfit.nu
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http://www.taalfit.nu/


Filmpje 
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https://youtu.be/hA-AEpbxp6s

Zie ook www.taalfit.nu

https://youtu.be/hA-AEpbxp6s
http://www.taalfit.nu/


Bedrijven in ons werkgebied die meedoen
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BEHAALDE RESULTATEN

• Bedrijven:

veiligheid op werkvloer, betere onderlinge communicatie, 

mogelijkheden tot promotie, audit wordt gehaald. 

Enthousiast: deelname aan Taalakkoord
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BEHAALDE RESULTATEN

• Medewerkers:

Aandacht voor hun (werk), wie ze zijn als medewerker; 

serieus genomen worden, mogelijkheden tot promotie.
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• Gemeenten:

Blij met ondernemende bibliotheek, nemen Taalfit mee in 

contacten met bedrijven(kringen). 
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• Bibliotheek: 
Goed op de kaart als netwerkpartner en rol in sociaal 

domein, rol voor Taalhuis.
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• Samenleving: 

Meegedaan aan onderzoek evaluatie TMMT: sociale 

inclusie vragen. Meetbaarheid in geding!

Gaan uit van een positief effect: medewerkers kunnen 

beter meedoen, meer contacten, doorverwijzing naar 

Taalhuis, VoorleesExpress, Digisterker, Klik&Tik



Succesfactoren na 2,5 jaar 

• Behoefte bij medewerkers op werkvloer is groot

• Bedrijven willen betalen voor kwaliteit

• Bedrijven die noodzaak niet direct zien: meer tijd in 

investeren

• Draagvlak bij bedrijven wordt groter, thema is steeds 

bekender

• Juiste mensen op pad sturen

• Durven te doen: al doende leert men

• Tijd maken: investeren in contacten en netwerken (bijv. 

bedrijvenkring)

• Noodzakelijk om de taal van het bedrijf te kunnen spreken
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En hoe nu verder:

• Voor bibliotheken: ga er voor, gewoon doen!

• Voor bedrijven: doe mee! Start met een klein 

groepje medewerkers, maar stop dan niet; 

wees trots en vertel het verder. 
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Ondersteuning nodig? Taalfit helpt!

• Lokale bibliotheek:

• Contacten te leggen namens lokale bibliotheek

• Trainen van medewerkers van lokale bibliotheek

• Bedrijven:

• Helpen vraag formuleren, 

• Maatwerkprogramma opstellen

• Meer informatie, zie www.taalfit.nu

Hetty van de Weg-Hendriksen 06-13101460

of 

Roel Zuidhof 06-20639553
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http://www.taalfit.nu/


Vragen 

Ervaringen

Gesprek
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