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• Werkervaring opdoen en tegelijkertqd Nederlands leren

Taalles op de werkvloer 
De Nederlandse taal beter onder 
de knie krijgen krijgen door taal
lessen te volgen op de werkvloer. 
Voor veel bedrijven een ver-van
mijn-bedshow, maar voor enkele 
medewerkers van BFG Warehou
sing en Epos is dit sinds een paar 
maanden de realiteit. 

Maranke Pater 

Nijkerk 

Taalfit, zo heet het programma dat 
Bibliotheek Nijkerk en Bibliotheek 
Noord Veluwe met dat doel samen 
zijn begonnen. 

Roel Zuidhof, directeur van de 
Bibliotheek Nijkerk merkte dat er 
allerlei initiatieven zijn op het ge
bied van laaggeletterdheid en taal
ontwikkeling. Zuidhof: ,,We mis
ten alleen de bedrijven. Daarom be
sloten we een versneld traject in het 
begrijpen van de Nederlandse taal 
aan te bieden aan diverse bedrijven. 
Binnen de Bieze Food Group in Nij
kerk waren twee bedrijven (BFG 
Warehousing en Epos BV) enthou
siast voor het geven van Neder
landse lessen aan werknemers." 

Ditta van de Bovenkamp, hoofd 
personeel en organisatie van het 
bedrijf:,, Wij willen dat al onze me-

Á Taalfit verzorgt Nederlands lessen. FOTOBRAMVANDEBIEZEN 

dewerkers de ruimte krijgen om 
zichzelf te ontwikkelen." De deel
nemers komen uit het buitenland, 
maar zijn niet allemaal vluchteling. 
Ze doen productie- en magazijn:.. 

werk. 
Als aan te nemen personeel nog 

geen N ederlarids spreekt, werpt dat 
barrières op volgens Van de Boven
kamp. ,,Dankzij de samenwerking 
met de bibliotheek kunnen we 

il 
Voor de veiligheid 
op de werkvloer is 
het begrijpen van de 
de Nederlandse taal 
heel belangrijk 

-Roel Zuidhof

meer mensen aannemen. En als 
onze medewerkers zich ontwikke
len worden ze veel aantrekkelijker 
voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 
We hopen dat ze dankzij de lessen 
een leven lang kunnen leren en 
zichzelf ontwikkelen." 

Gemotiveerd 
1\vee middagen in de week krijgen 
de deelnemer les. Voor een deel is 
dat in hun vrije tijd, voor het andere 
deel in de baas zijn tijd. Van de Bo
venkamp: ,,De mensen die mee
doen zijn erg gemotiveerd." 

Docenten die aangesteld zijn 
vanuit de bibliotheek leren de 
werknemers veel beter te commu
niceren. Dit gebeurt met behulp 
van een informeel leertraject. De 
stichting Lezen & Schrijven onder
steunt Taalfit door docenten van 
materiaal te voorzien. Per persoon 
wordt gekeken wat ze aan onder
steuning nodig hebben. 

Zuidhof: ,,Voor de veiligheid op 
de werkvloer is het begrijpen van 
de Nederlandse taal heel belang
rijk. Medewerkers kunnen wel met 
elkaar praten, maar begrijpen soms 
elkaars reactie niet, waardoor er een 
onveilige situatie kan ontstaan." 
Meer informatie: taalfit.nu 

Onderzoek 

naar psyche 

van stalker 
AMERSFOORT Fred de J.

stuurde meer dan honderd brie
ven en krantenknipsels en �en 
lading e-mails naar twee vrou
wen die hij drie jaar lang stalkte. 
De vraag is of de 51-jarige 
Amersfoorter dat deed bij zijn 
volle verstand. 

Er is te weinig bekend over de 
achtergronden en de geestesge
steldheid v�n de man om hem 
op dit moment te laten berech
ten, zo bepleitte de officier van 
justitie gisteren het aanhouden 
van de zaak. De politierechter 
ging er in mee en gelastte een 
aantal onderzoeken naar De J.

voordat hij zich in febru"ari zal 
moeten verantwoorden in de 
rechtszaal. Gisteren was hij er 
niet. 

De Amersfoorter met een psy
chiatrisch zorgverleden zou 
twee vrouwen uit zijn woon
plaats van mei 2014 en mei 2017 
het leven zuur hebben gemaakt 
met stalkgedrag. Hij dook ook op 
bij de woningen van zijri. slacht
offers. 

De J. hield zich niet aan het 
contactverbod dat hem na zijn 
aanhouding werd opgelegd: 

Volgens de moeder van een 
van zijn slachtoffers maakt hij 
het leven van haar dochter tot 
een hel. 


