
Maak werk van Taal!



Week van Lezen en Schrijven

• Extra aandacht landelijk én lokaal voor basisvaardigheden
• Extra activiteiten in heel het land
• Dit jaar extra aandacht voor taal en werk 



Waarom taal en werk? 



Cijfers  

TAALHUISARNHEM.NL

2,5 miljoen mensen in Nederland die lage basisvaardigheden hebben. Dus moeite met 
lezen, schrijven, rekenen en de computer. 

Hoeveel procent van de laaggeletterden – die moeite heeft met taal – heeft een betaalde baan?

A. 10%

B. 57%

C. 65%
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2,5 miljoen mensen in Nederland die lage basisvaardigheden hebben. Dus moeite met 
lezen, schrijven, rekenen en het gebruiken van een computer in het dagelijks leven. 

Hoeveel procent van de laaggeletterden – die moeite heeft met taal – heeft een betaalde baan?

A. 10%

B. 57%

C. 65%



Cijfers  
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Hoeveel procent van de laaggeletterden (16-65 jaar) is van autochtone afkomst?

A. Tussen de 9% en 11%

B. Tussen de 21% en 23%

C. Tussen de 54% en 57%
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Hoeveel procent van de laaggeletterden (16-65 jaar) is van autochtone afkomst?

A. Tussen de 9% en 11%

B. Tussen de 21% en 23%

C. Tussen de 54% en 57%



Top 5   

Beroepen waar laaggeletterdheid/lage basisvaardigheden vaak voorkomen

A. Schoonmaak/zorg

B. Bouw en industrie

C. Productiemedewerkers

D. Hulpkrachten landbouw

E. Keuken/catering



Wat levert het op? 

TAALHUISARNHEM.NL

Voor werkgevers:
- Minder kosten door; lager ziekteverzuim, minder fouten op werk, sneller behalen van certificaten
- Meer tevredenheid bij medewerkers én klanten
- Meer inkomsten door hogere productiviteit
- Vinden van geschikt personeel (i.v.m. krapte)

- Voor werknemers:
- Meer kansen op arbeidsmarkt
- Meer doorgroeimogelijkheden
- Meer zelfvertrouwen, trots en plezier



Voorbeelden van educatie op de werkvloer

• ROC Rijn Ijssel; Taal op de werkvloer Scalabor/ 
Dachser

• Rozet; digivaardigheden van werknemers
versterken



Speelt het bij mij in het bedrijf?  



Doe de sneltest - uitwisseling    

TAALHUISARNHEM.NL

Speelt het bij mij? Doe de sneltest! | 
Stichting Lezen en Schrijven

https://www.lezenenschrijven.nl/form/sneltest


Wat kun je als werkgever doen? 

- Maak  het bespreekbaar
- Zorg voor een veilig leerklimaat
- Zorg voor structurele aandacht voor basisvaardigheden op alle niveaus
- Heb aandacht én aanbod voor basisvaardigheden bij aanname en 

voortgangsgesprekken
- Wijs medewerkers op lesmogelijkheden en verwijs werknemers door naar 

een Taalhuis in jouw gemeente
- Investeer indien mogelijk in training en educatie bijv. met workshops 

“herken laaggeletterdheid’ of “Taal op de werkvloer”



Hoe verder? Waar kunnen werkgevers aankloppen?   

• Je ontvangt een nieuwsbrief met informatie, tips en 
contacten voor de regio Midden- Gelderland

• Adviesgesprek op maat; Naima Rath; 
Stichting Lezen en Schrijven

naimarath@lezenenschrijven.nl

mailto:naimarath@lezenenschrijven.nl


Contacten 

• Ferial.melssen@arnhem.nl
• M.v.d.broek@rijnijssel.nl
• Joep.Derkx@rozet.nl
• m.groenendijk@scalabor.nl
• Kim.Keijsers@taalhuisarnhem.nl
• naimarath@lezenenschrijven.nl
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info@taalhuisarnhem.nl | 06 280 710 76

TAALHUISARNHEM.NL
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