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BIJLAGE: Werk en het aanbod van de bibliotheek  

Wat kan de  bibliotheek, in samenwerking met het Taalhuis, betekenen rond het 
thema WERK voor (laag taal/digivaardige) werkzoekenden, werkenden, bedrijven, 
partners, gemeenten en MBO. 
 
1.Voor werkzoekenden/werkenden 

• Programmering voor werkzoekenden al dan niet in samenwerking met (lokale) 

partners.  

o Walk & Talk,   

o De Broekriem,  

o Speeddates werk voor werkzoekenden met werkgevers, uitzendbureaus 

o Linked-in cursus,  

o Reeks praktische tips over portfolio, filmpjes bij solliciteren, profielfoto’s 

o Reeks Informatieve lezingen zoals mobiliteit, digitale ontw. arbeidsmarkt. 

o Banenmarkt 

• Spreekuren of Informatieplein voor werkzoekenden/werkenden 
o Het FNV inloop spreekuur, elke derde maandag van de maand, over 

werk en inkomen in bibliotheek Gulpen is vrij toegankelijk, een 
afspraak maken is niet nodig. Opgeleide vrijwilligers helpen met 
vragen over werk en inkomen.  

o Bibliotheek Haarlemmermeer: Informatieplein Werk & Inkomen 
Op de maandelijkese informatiemiddag over ‘Werk & Inkomen’ krijg je 
hulp bij belastingformulier, vragen over schuldsanering, pensioen of 
andere financiële perikelen. Ook voor vragen over werk, solliciteren en 
het inzetten van social media bij vinden van werk of opdrachten voor 
ZZP’ers.   

• Aanbieden van lesmaterialen, informatieve websites en taalcoaching over werk  

o Met de (les)programma’s Lees en Schrijf! Taal op je werk van 

Oefenen.nl,  

o De gratis online programma's van WERK-portal.nl  

o Het blended learning-traject Zoek werk en Jouw voorsprong op de rest 

van de Levende Sollicitatiegids. 

• Cursussen basisvaardigheden in de bibliotheek voor werknemers en 

werkzoekenden mogelijk in samenwerking met organisaties als het UWV, SW-

bedrijven en overige werkgevers.  

o Over taal op de werkvloer of veiligheidsinstructies. 

o Over digitaal op de werkvloer 

o Empowerment  

• Flexibele werkplekken voor zzp’ers en werkzoekenden; de bibliotheek als werkplek 

 
  

https://www.levendesollicitatiegids.nl/walkentalk/
https://www.debroekriem.nl/
https://oefenen.nl/
https://werk-portal.nl/#/programmas
https://www.levendesollicitatiegids.nl/jouw-voorsprong-op-de-rest-vanaf-taalniveau-a22f/
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/diensten/flexibele-werkplekken.html
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2.Voor bedrijven en partners 

• Voorlichting - Lokale werkgevers informeren over belang van geletterdheid en 
digitale vaardigheden op de werkplek mogelijk samen met voorbeeldbedrijf 
en L&S 

• Cursusaanbod voor werknemers binnen het bedrijf zoals Digisterker, 

digivaardigheidscursussen, leesclub, taal op de werkvloer, veiligheid e.d. 

• Een wisselcollectie aanbieden op locatie bij een SW-bedrijf of werkgever. 

• Events, workshops, lezingen organiseren, in samenwerking met een breed scala 

aan partners rond het thema werk. 

• De Bibliotheek voor ondernemers – concept van de VOB o.a. Flevomeer, Weesp, 

Oosterschelde bibliotheek als Seatstomeet 
 
3.Voor Gemeenten 

• De Gemeente geeft uitvoering aan de Wet taaleis; de bibliotheek ondersteunt 
met een laagdrempelig aanbod voor laagtaalvaardige werknemer  

• De Gemeente stimuleert van uit gemeentelijk subsidiebeleid (o.a. participatie, 
bijstand) de verwijzing, samenwerking tussen de verschillende partners UWV, 
Leerwerkloket, jobcoaches met de bibliotheek als ondersteunende partij. 

 
4.Voor het MBO in relatie tot Leven Lang Ontwikkelen 

• Voor docenten 
o Training rond bewustzijn digitale werkvaardigheden 

• Voor studenten/toekomstig werkzoekenden 
o In company Cursussen 

▪ Digisterker voor jongeren  
▪ CV opstellen 
▪ Informatieve werkwebsites 
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https://www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers.html
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/actueel/bijeenkomsten-voor-zzp-ers-in-weesp.html
https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/speciaal-voor/ondernemers-studenten/faciliteiten-seats2meet.html
https://www.digisterker.nl/download/Digisterker%20-%20flyer%20Digitale%20overheid%20(v)mbo.pdf

