
vooraf  
Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen.  

Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen. Wij vragen uw aandacht 

voor: bekendmaking Overijsselse TaalHelden; Regeling taalakkoorden in de Staatscourant; Taal maakt ge-

zonder, Leesservice voor bedrijven, Online cursus voor sociale wijkteams, Taalpunt in Losser en Vrijwilligers 

nodig voor de pr-werkgroep. 

taal maakt gezonder 
  Wie niet goed kan lezen en schrijven, heeft een grotere kans om ziek te   

  worden en  eerder te overlijden. Daarnaast hebben laaggeletterden met een 

  chronische ziekte, meer moeite met zelfmanagement en meer kans op  

  slechtere gezondheidsuitkomsten. Taal heeft alles te maken met gezondheid  

  en Twente kent hardnekkige gezondheidsachterstanden. 

  Ook bij GGD Twente hebben artsen en verpleegkundigen te maken met  

  mensen die  moeite hebben met lezen en schrijven. Zo komen op de consul- 

tatiebureaus regelmatig ouders die bijvoorbeeld moeite met het klaarmaken van flesvoeding omdat ze de 

aanwijzingen op het etiket niet begrijpen.  

Een duidelijke uitleg is daarom heel belangrijk : https://www.taalvoorhetleven.nl/nieuws/taal-maakt-gezonder  

regeling Taalakkoorden gepubliceerd in Staatscourant 
De nieuwe regeling ‘Taalakkoorden’ die hoort bij Actielijn 2 van het programma ‘Tel  

mee met Taal’ is op 9 september gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regeling 

wordt in 2017 maximaal € 2.600.000 beschikbaar gesteld en in 2018,  € 2.100.000. 

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die 

laaggeletterd zijn.  Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal ni-

veau subsidie aanvragen voor taaltrajecten.  

Er geldt een subsidieplafond per aanvraag van € 50.000, waarbij de subsidie maximaal 67% van de  

subsidiabele kosten bedraagt.  

De subsidie is bedoeld voor trajecten die niet onder de WEB of  Inburgering vallen. 

Vanaf 1 januari tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend. 

Bekijk hier: de Regeling Taalakkoorden Actielijn 2 Tel mee met Taal d.d. 9 september 2016   

 
 

Leesservice voor bedrijven van start!   

    De Leesservice voor bedrijven is bedoeld om het lezen te stimuleren bij medewerkers. Zij  

  maken dan kennis met allerlei bekende schrijvers en stijlen, maar dan in een makkelijk jasje.  

  Op deze wijze kan een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van taalachterstand.  

  Wanneer bedrijven zich voor de Leesservice aanmelden, krijgen zij regelmatig een verhaal toe 

  gestuurd. Dit verhaal kan direct worden verspreid onder de medewerkers via e-mail, intranet of  

  print. De Leesservice is gratis. 

  Alle verhalen zijn geschreven door bekende auteurs zoals Rob Kamphues, Tommy Wieringa en Floortje  Des-

sing en komen uit de boekenreeks Leeslicht. Een serie romans en verhalenbundels in eenvoudige taal, bedoeld 

voor (her)intreders in het lezen:  

http://www.lezenenschrijven.nl/cookie?url=/nieuws/leesservice-voor-bedrijven-van-start  
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online cursus laaggeletterdheid herkennen voor sociale wijkteams 
Zit jouw cliënt tussen grote stapels ongeopende post? Klopt bij jou telkens de me-

vrouw aan die formulieren maar niet invult? En hoe komt het toch dat die meneer elke 

keer weer in schuldsituaties terecht komt? Grote kans dat een deel van jouw cliënten 

problemen ervaart met lezen en schrijven. Met deze nieuwe online minicursus leer je 

hoe je laaggeletterdheid kunt signaleren en bespreken. De module is ontwikkeld door 

Movisie en Stichting Lezen & Schrijven, speciaal voor wijkteamprofessionals. 

https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/nieuwe-online-minicursus-laaggeletterdheid-signaleren-bespreken  

Taalpunt Losser 
  Sinds kort is ook in Losser een Taalpunt opgestart, voor iedereen die vragen heeft over taal  

  en taalles.  

  Het Taalpunt in de Bibliotheek Losser is geopend op: 

  woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur 

  donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur 

  https://www.bibliotheeklosser.nl/lokale-content/396-taalpunt 
 
 

 Overijsselse TaalHelden bekend  
Op 7 september zijn in de Bibliotheek Raalte de provinciale ‘TaalHelden’ bekend 

gemaakt: Khaled Makki uit Raalte (Taalcursist), Jannet Enoch uit  Den Ham 

(Taalbegeleider) en Anita Meliesie uit Raalte (Bruggenbouwer). ‘TaalHelden’ zijn 

mensen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een beter geletterd Neder-

land.  

“Niet ik ben de Taalheld, maar dat zijn de mensen die de drempel over durven”           

aldus Taalbegeleider Jannet Enoch. Lees hier meer. 

vrijwilligers gevraagd voor PR-werkgroep                                                                                             
Vindt u ook dat Oldenzaalse bedrijven, instellingen en scholen zich nog meer moeten richten op het bestrij-

den en beperken van laaggeletterdheid onder werknemers, ouders, patiënten, et cetera? Denk en werk dan 

mee in de PR-werkgroep van Taalpunt Oldenzaal. Ongeveer 6x per jaar komen we bij elkaar om acties op 

touw te zetten, pers te benaderen, voorlichting te geven en alliantiepartners van het Taalpunt te benaderen.  

iedere week Praathuis in Oldenzaal 
Het Praathuis Centrum  in de Bibliotheek aan de Ganzenmarkt 11, is elke vrijdag geopend, van 14.00 tot 

15.30 uur (niet in de schoolvakanties).  Praathuis Berghuizen (Impuls, Helmichstraat 42b) is elke 2e of 3e 

dinsdag van  de maand geopend van 10.30-12.00 uur, buiten de schoolvakanties. 

 Onze enthousiaste vrijwilligers oefenen met de deelnemers taalvaardigheid door middel van taalspelletjes, 

muziek, eenvoudige kranten- en tijdschrift artikelen en door gewoon met elkaar in het Nederlands te praten.  

De woordenschat wordt op deze manier snel verbeterd.  

Deelname aan het Praathuis is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. 
 

openingstijden Praathuis  
Centrum - Bibliotheek, Ganzenmarkt 11       Berghuizen - Breedwijs, Helmichstr 42b 

van 14.00 - 15.30 uur                                     van 10.30 - 12.00 uur                                           

vrijdag  28  oktober                                     

vrijdag  4, 11, 18. 25 november                        dinsdag 15 november 

vrijdag  2, 9, 16, 23 december            dinsdag 13 december 
  

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

contactpersoon: Esra Callar: e.callar@impuls-oldenzaal.nl    06-48499451 

 

openingstijden Taalpunt:                                                                                                      

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en                                                                        

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 

   Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 
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