
Taal&Werk
Vergroot uw kansen



biedt ondersteuning bij taallessen, 
persoonlijke ontwikkeling en 
loopbaanvragen

Laat u verrassen!
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Taal&Werk

Inleiding
Taal verbindt. Het belang van het beheersen van de Nederlandse 
taal om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappij staat 
buiten kijf. Een goede beheersing van het Nederlands vergroot de 
zelfredzaamheid en de participatie. Ook in Breda bestaat de 
nodige aandacht voor het ondersteunen van kwetsbare groepen.
Bibliotheek Breda ziet het vanuit haar kernfunctie als haar taak 
om hierbij een ondersteunende rol te spelen door het inzetten van 
haar expertise en faciliteiten. De bibliotheek speelt van oudsher een 
belangrijke rol als informatiebemiddelaar en als ontmoetingsplek in 
de stad en in de wijken.

De Bibliotheek Breda biedt samen met partners een divers aanbod 
aan inburgeraars, laaggeletterden en mensen die hun loopbaan een 
nieuwe impuls of andere wending willen geven. Dat aanbod wordt 
actief aangeboden en bestaat uit o.a cursussen, informatie, coaching, 
werkplekken, boeken, luisterboeken en films.

Deze brochure is een uitnodiging om samen met ons na te denken 
en verder te werken aan een relevant aanbod voor deze groepen.

Jettie Rattink, directeur Bibliotheek Breda.
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Samenwerken
De moderne bibliotheek is een schakel in een netwerk. Bibliotheek 
Breda biedt toegang tot verschillende netwerken die lokaal en 
nationaal werken voor inburgeraars, laaggeletterden en werkzoeken-
den. De bibliotheek wil door die rol bijdragen aan een betere positie 
voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. Door mensen 
uit verschillende doelgroepen toegang te bieden tot cursus- en 
studiefaciliteiten, door een relevante collectie samen te stellen 
en door aantrekkelijke activiteiten te organiseren.

Door samen te werken met intermediairs en opleiders in de wijken 
wordt de doelgroep aangesproken en uitgenodigd gebruik te maken 
van het aanbod in de bibliotheek. De bibliotheek in de wijk is 
een laagdrempelige en overzichtelijke voorziening die volledig 
geoutilleerd is voor deze taken. Daarnaast kan zij via het bibliotheek-
netwerk gebruik maken van alle middelen en expertise van de 
hele bibliotheek.

Werkplekken
In de Bibliotheek Breda kunnen inburgeraars, laaggeletterden en 
werkzoekenden terecht voor speciale materialen en activiteiten. 
In een aantal vestigingen zijn Taal&Werk werkplekken ingericht 
en zijn medewerkers geschoold in het herkennen, op weg helpen 
en doorverwijzen van mensen uit de doelgroep.

De Taal & Werk-plekken hebben het volgende te bieden:
•	 toegang	tot	oefenwebsites	voor	NT1-	en	NT2-cursisten
•	 toegang	tot	informatieve	landelijke	websites
•	 toegang	tot	afleveringen	van	de	tv-series	over	werk
•	 gebruik	van	het	Windows	Office-pakket
•	 tests	van	het	Competentie	Test	Centrum
•	 mogelijkheid	tot	inschrijvenvoor	andere	Taal	&	Werk-onderdelen
•	 boeken	en	informatie	over	instellingen	die	van	nut	kunnen	zijn
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Het gebruik van deze werkplekken is gratis.
Ook om rustig te studeren of een sollicitatiebrief te schrijven, 
kan men bij Taal & Werk terecht in de bibliotheek.

Coach
De Bibliotheek Breda werkt samen met een aantal (loopbaan)coaches. 
In een gesprek of reeks gesprekken van maximaal een uur staan deze 
coaches de deelnemers terzijde bij het concretiseren van doelen en 
het maken van keuzes met betrekking tot werk. Uiteraard verwijzen 
ze door naar partners waar dat nodig is. Dat kan een opleiding zijn, 
maar ook een instelling of naar het werkplein Breda.

Binnen Taal & Werk hebben we coaching daarmee toegankelijk 
gemaakt voor een heel brede doelgroep. De kosten van deze 
gesprekken zijn dan ook erg laag.

Meer	informatie	hierover	op	de	website	van	de	Bibliotheek	Breda:	
www.bibliotheekbreda.nl	of	mail	naar:	bibliotheek.taal&werk@breda.nl

Groepsbezoeken
Tijdens de groepsbezoeken leren deelnemers de bibliotheek en haar 
mogelijkheden (beter) kennen. De begeleider van de groepsbezoeken 
werkt in de vestiging zodat de deelnemers ook bij een volgend bezoek 
een vertrouwd gezicht zien. 

Er zijn twee varianten: het kennismakings- en het verdiepingsbezoek.
Naast de algemene introductie en kennismaking gaan deelnemers 
tijdens een verdiepingsbezoek ook aan de slag: afhankelijk van de 
groep wordt geoefend met de Taal & Werk-werkplekken, de catalogus 
en het zoeken van boeken en andere materialen.
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Leesclubs (voor mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen)
Lezen is leuk, samen lezen is nog leuker! Met een groep een boek lezen en 
bespreken. Er wordt gebruik gemaakt van boeken die in eenvoudige taal geschre-
ven zijn. De leesclubs vinden plaats in de bibliotheek een keer per drie weken.

Meer	informatie	hierover	op	de	website	van	de	Bibliotheek	Breda:
www.bibliotheekbreda.nl	of	mail	naar:	bibliotheek.taal&werk@breda.nl

Cursussen
In samenwerking met de Volkuniversiteit de Brede Aa is een gevarieerd, 
informatief en leerzaam programma samengesteld voor mensen die verdieping 
zoeken, zich willen oriënteren of hun vaardigheden willen aanscherpen. 

Op de website van de Volksuniversiteit: www.volksuniversiteit.nl/bredeaa 
is meer informatie hierover te vinden.

Themabijeenkomsten
In themabijeenkomsten wordt regelmatig een onderwerp uitgediept.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het signaleren van de informatie-
behoefte van mensen uit de doelgroep. Hierbij attendeert zij partners zoals het 
regionaal opleidingscentrum (ROC), het Werkbedrijf Breda en biedt vervolgens 
de faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze bijeenkomsten.

Meer informatie
Voor	meer	informatie	over	Taal	&	Werk	kijk	op	de	website	van	de	Bibliotheek	Breda:
www.bibliotheekbreda.nl	of	mail	naar:	bibliotheek.taal&werk@breda.nl

Bibliotheek Breda
Lianne Knobel
Specialist Mens & Maatschappij
Tel. 076-5294223
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U vindt Taal & Werk in de volgende bibliotheekvestigingen:

Bibliotheek Centrum, Molenstraat 6
Bibliotheek Haagse Beemden, Heksenakker 37
Bibliotheek Hoge Vucht, Groenedijk 175
 
Voor openingstijden zie: www.bibliotheekbreda.nl

ontwerp: Ontwerpbureau Het Dok - Breda
drukwerk: Drukkerij Damen - Werkendam 


