
Taal- & Werkplein

NL plein
Een NL plein wordt ingericht voor volwassenen 
die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij 
kunnen op deze plek gebruik maken van een 
pc, online trainingen en boeken. Mensen die 
hun taalvaardigheid willen verbeteren en hun 
begeleiders, komen naar de bibliotheek om boeken 
uit te zoeken, waarbij de frontoffice medewerkers 
hun uiteraard tips kunnen geven voor geschikte 
boeken.

Thema WERK

Speeddates
Een mooie manier om werkzoekenden en werk-
aanbieders bij elkaar te brengen, is de speeddate. 
Deze organiseert de bibliotheek in samenwerking 
met UWV, Werk.kom en uitzendbureaus. Het 
UWV en Werk.kom nodigen werkzoekenden en 
uitzendbureaus uit. Beide partijen maken kennis 
met elkaar, presenteren zich en verkennen de 
mogelijkheden. Als er passende vacatures zijn, 
worden er direct vervolgafspraken gemaakt. Voor 
mensen met een bijstands- of SW-uitkering is 
deelname aan de speeddates verplicht. Op de 
speeddates komen veel laagopgeleiden af, enkelen 
van hen zijn ook laaggeletterd.

Het Taal- & Werkplein bestaat uit de thema’s 
‘taal’ en ‘werk’. Binnen deze thema’s worden 
verschillende activiteiten aangeboden aan 
laaggeletterde werkzoekenden en ondernemers. Het 
thema ‘werk’ krijgt veel aandacht, omdat het UWV 
niet meer in alle regio’s vertegenwoordigd is met 
een vestiging. Dit wordt door bibliotheken met het 
Taal & Werkplein ondervangen.

Thema TAAL

Cursussen digitale vaardigheden
De bibliotheek geeft verschillende cursussen aan 
klanten van de bibliotheek, (startende) ondernemers 
en zzp-ers. In de cursus Klik & Tik doen digibeten 
ervaring op met computervaardigheden en 
‘social media’. De training Digisterker leert 
ouderen en werkzoekenden omgaan met 
digitale overheidsloketten. Werkzoekenden 
met een bijstands- of SW-uitkering zijn gebaat 
bij een basistraining internetvaardigheden. De 
website ‘oefenen.nl’, die in de bibliotheek wordt 
aangeboden, kan hierbij ondersteunen. 

Taal- & Werkplein 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal vergroot de zelfredzaamheid van mensen en zorgt ervoor 
dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Het Taal & Werkplein biedt laagopgeleide doelgroepen de 
kans om hun taal- en sollicitatievaardigheden te verbeteren, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
anderen en betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het Taal & Werkplein bundelt de faciliteiten en 
activiteiten van verschillende partners die zich inzetten voor (laagopgeleide) werkzoekenden en wordt 
binnen diverse bibliotheken aangeboden. 
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Walk & Talk
De Levende Sollicitatiegids organiseert in 
samenwerking met de bibliotheek ‘Walk & Talks’. 
Ook wel ‘de koffi epauze voor werkzoekenden’ 
genoemd. Deze informele, open bijeenkomsten 
brengen werkzoekenden met elkaar in contact. 
Ze wisselen ervaringen en tips uit en activeren en 
stimuleren elkaar. Medewerkers in de bibliotheek 
worden opgeleid om de bijeenkomsten te leiden. En 
het werkt. De opkomst is tot op heden groot en de 
reacties van deelnemers aan de bijeenkomsten bij 
Bibliocenter zijn positief.

“Ik heb nieuwe energie gekregen en 
nieuwe inzichten.”

“Het was fijn om succesverhalen te 
horen van collega-werkzoekenden.”

Annemieke Driessens teamleider bij Bibliocenter 
geeft andere bibliotheken de tip “om de gemeente 
deelgenoot te maken. Bij de eerste Walk & Talk was 
de gemeente aanwezig, zij werd enthousiast omdat 
ze zelf het succes kon zien.” Ook geeft ze de tip om 
samenwerking goed af te stemmen met partners: 
waar stopt de een en begint de ander, hoe verwijs je 
naar elkaar door, hoe stem je je aanbod af.

Dit project is ontwikkeld intensieve samenwerking tussen Cubiss en 
Bibliocenter en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de 
Provincie Limburg. 

www.cubiss.nl

Miniworkshops
De ‘Walk & Talks’ kunnen vervolgens in 
miniworkshops inhoudelijk worden verdiept. 
Onderwerpen als ‘Netwerken, hoe doe je dat?’, ‘Een 
goed CV maken’, of ‘Social media inzetten voor 
je sollicitatie’ lenen zich hier erg goed voor. In de 
miniworkshops is aandacht voor nieuwe trends en 
ontwikkelingen en wordt de vertaling gemaakt naar 
de situatie van de deelnemers. 

De medewerkers die de trainingen geven, zijn 
hiervoor opgeleid. De trainingen worden binnen 
een bibliotheek gegeven, maar ook trainingen op 
locatie zijn mogelijk. Voor sommige workshops en 
trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Wilt u deelnemen aan de activiteiten van het Taal & Werkplein, deze in uw eigen organisatie aanbieden of 

meer weten over andere activiteiten in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid? Neem dan contact 

op met Ivette Sprooten (i.sprooten@cubiss.nl / 06 52 67 26 65) of met Ilse Lodewijks (i.lodewijks@cubiss.nl / 

06 20 96 00 51), adviseurs bij Cubiss. 

We verkennen graag samen met u de mogelijkheden. 

Taal- & Werkplein
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