Drs. Enid Reichrath
Profiel

Kenkersweg 6
6301 BG Valkenburg a/d Geul
enid@taalvoorallemaal.com
enid@toetsenmetenweten.nl
ereichrath@koraal.nl

Gedreven en enthousiaste gezondheidswetenschapper, trainer en
onderzoeker. Als onderzoeker allround inzetbaar.
Inhoudelijke kennis over en ervaring met (klanten van) het sociale
domein, zoals bijvoorbeeld jeugdhulp, onderwijs, participatie en inclusie
van mensen met een (verstandelijke) beperking. Trainer, ontwikkelaar,
taalexpert en onderzoeker van de methode Taal voor allemaal ®.
Harde werker, zelfstandig, collegiaal, analytisch, praktisch, punctueel,
gestructureerd en eerlijk. Sinds 2009 parttime zzp-er, vanuit toetsen
meten & weten, ook handelend onder de naam Taal voor allemaal.

Opleiding

06 1489 3612
www.linkedin.com/pub/enidreichrath/16/896/92b

1996-2000: Universiteit Maastricht - Faculteit der
Gezondheidswetenschappen – Arbeid en Gezondheid, programma
Gedragswetenschappen.
1990-1996: Atheneum te Landgraaf.

10 februari 1978
Samenwonend en moeder van zoon
en dochter
www.toetsenmetenweten.nl
www.taalvoorallemaal.com

Training
2022: SPSS training
2020: Basistraining Power BI – online dashboards maken
2018: Training Excel – draaitbabellen, filters en meer
2010: Projectmanagement PRINCE 2 Foundation
2007: Schrijfcursus ‘Het betere schrijfwerk’

Werkervaring
2016-heden

Trainer, taalexpert, onderzoeker en ontwikkelaar Taal voor allemaal ®.
Diverse (online) workshops, webinars en trainingen in opdracht van
bijvoorbeeld: ProDemos, BovenIJ ziekenhuis, OLVG, gemeente
Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Breda, Divosa, Vereniging
Nederlandse Gemeenten, Maastricht Medisch Centrum (MUMC+),
Reclassering Nederland en de Nederlandse Vereniging van
Kindergeneeskunde.
Hertalingen en advisering voor onder meer Van der Hoevenkliniek, Ikazia
ziekenhuis, Op-Weg-Wijzer, de Nederlandse ggz, Slachtofferhulp,
gemeente Maastricht, gemeente Amsterdam, Koraal en de Verenging
Gehandicaptenzorg Nederland. Websitebeheer.
Publicaties en presentaties op congressen.

2022-heden

Wetenschappelijk adviseur Taal voor allemaal bij Koraal.
Doorontwikkeling en (begeleiding van) onderzoek van de methode Taal
voor allemaal, implementatie binnen Koraal en lid van de kerngroep.
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vervolg werkervaring
2017-2022

Senior onderzoeker bij Gemeente Maastricht, team Onderzoek &
Statistiek. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, met name binnen
het sociaal domein: jeugdhulp, Wmo, GGz, participatie en onderwijs.
Interviews met zorgvragers, ouders en leerlingen in speciaal onderwijs.
Van vraagverheldering, via veldwerk naar analyse, rapportage en
presentatie van onderzoeksresultaten.

2014-2016

Senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, bijzonder lectoraat Inclusie van
mensen met een verstandelijke beperking in Heerlen van Xavier Moonen.
Onderwerpen: VN verdrag over de rechten van mensen met een
beperking en Taal voor allemaal. Projectleider van Taal voor allemaal bij
gemeente Maastricht: onderzoek, hertalingen en trainingssessies.

2009-heden

Zelfstandig onderzoeker en projectleider bij toetsen meten & weten. Met
name actief op het gebied van inclusie, onderwijs en werk in relatie tot
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2016 actief in
Taal voor allemaal. Zie: www.toetsenmetenweten.nl

2012-2014

Projectleider Kids X-plore in Maastricht. Coördineren en aansturen van
voormalig Stichting KIX, het platform voor de coördinatie van naschoolse
activiteiten voor alle Maastrichtse kinderen tussen 2 en 13 jaar.

2010-2012

Projectleider bij voormalig Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver in
Nieuwegein. Leiding geven aan en uitvoeren van projecten ter
bevordering van de economische zelfstandigheid van jongeren met
beperkingen. Domein (speciaal) onderwijs.

2009-2010

Projectmedewerker-onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum
Limburg in Maastricht. Nu Integraal Kankercentrum Nederland.
Evaluatiestudies, gegevensanalyses, beleidsadvisering,
projectcoördinatie, onderzoek, presentaties en inventarisaties t.b.v.
kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg.

2000-2009

Projectmedewerker-onderzoeker bij Vilans (tot 2007 iRv, Kenniscentrum
voor Revalidatie en Handicap). Uitvoering en projectcoördinatie van
(Europese) projecten. Bevordering van een toegankelijke samenleving
voor mensen met beperkingen d.m.v. onder meer richtlijnontwikkeling,
evaluatiestudies en literatuurreviews. Congresbezoeken en presentaties.

2000

Trajectbegeleider bij Relim. Begeleiding van mensen met grote afstand
tot de arbeidsmarkt en verantwoordelijk voor methodiekontwikkeling.
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Relevante publicaties Taal voor allemaal
- Reichrath, E., Moonen, X. (2022). Assessing the effects of Language for all. In press. Nordic Journal of
Linguistics. Special issue. 45(2).
- Reichrath, E., Moonen, X., Willemsen, F., Nooijens, I. (2021). Zo begrijpelijk dat iedereen wint. Sociaal
Bestek, 1/2021.
- Wiltschult, H. (2021). Begrijpelijk zijn is best moeilijk. Interview met Enid Reichrath. Buitengewoon
normaal – sozio-special. Sozio 3, 16-20.
- Moonen, X., Reichrath, E. (2019). Taal voor allemaal. Wanneer u mij niet begrijpt, moet ik duidelijker
zijn. Markant 6, Kennis en Onderzoek, 24-28.
- Reichrath, E. (2018). Het belang van eenvoudige taal voor patiënten met lage taalvaardigheden. In
naslagwerk nascholingsdag MUMC+ Kindergeneeskunde.
- Reichrath, E., Moonen, X. (2018). Maastricht past brieven aan voor mensen met lees- en
leerproblemen. Gepubliceerd door Movisie.
- Coauteur van de methode Taal voor allemaal ® en alle bijbehorende richtlijnen (2016-heden).
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