TAAL OP DE WERKVLOER
In veel Brabantse organisaties werken laaggeletterden. Zij hebben grote moeite met lezen, rekenen
en schrijven. Ze hebben moeite met formulieren invullen, instructies begrijpen of schrijven van een
e-mail. Vaak zijn werkgevers hier niet van op de hoogte. Hoe kunt u als werkgever deze werknemers
helpen om zo ook de productiviteit en veiligheid op de werkvloer te verbeteren?

1 op de 9 Nederlanders

tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven.

In Brabant
is dat 10,6%

van de beroepsbevolking,
dus 170.000 mensen
van 16 tot 65 jaar!

65% van
deze groep

57% heeft
een baan

is van Nederlandse afkomst.

Ze wonen in elke stad of dorp in Brabant.
“Door duidelijke en heldere communicatie in de
Nederlandse taal zijn medewerkers beter in staat
onderling te communiceren. Dit verhoogt de
veiligheid en betrokkenheid van medewerkers.”

“Spannend om naar school te gaan, maar de
docent was aardig en ik zat in een klein groepje.
Het is makkelijker geworden om met elkaar
Nederlands te praten tijdens het werk.”

Manager Kuehne en Nagel Logistics B.V. Moerdijk

Logistiekmedewerker Jarek

Ze werken ook in uw organisatie!

Onderstaande percentages geven per sector weer hoeveel procent van
de werknemers laaggeletterd is.

4,2%

6,5%

8,6%

12,7%

Openbaar

Financiële &

Transport

Bouw

bestuur

zakelijke
dienstverlening

13,9%

9,5%

9,7%

8,2%

Industrie

Handel

Zorg &

Overige

& energie

& horeca

welzijn

dienstverlening

Wij zijn Cubiss Brabant, Het Leerwerkloket West-Brabant en Stichting Lezen & Schrijven.
Samen helpen wij werkgevers bij het verbeteren van de taalvaardigheid op de werkvloer.
We gaan graag met u in gesprek om te kijken welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen
en behoeften. Onderstaande activiteiten zijn kosteloos voor organisaties in Brabant.
Informatiebijeenkomst ‘Laaggeletterdheid’ (2,5 uur)

Advies financieringsmogelijkheden

In deze bijeenkomst - speciaal voor leidinggevenden -

Er bestaan verschillende subsidies waarmee tot wel 50%

komt u meer te weten over laaggeletterdheid en krijgt u

van de cursuskosten van taaltrainingen worden vergoed.

inzicht in wat taalvaardigheid op de werkvloer betekent

Wij adviseren en ondersteunen u bij dit financieringstraject.

voor uw organisatie.

HR-adviseurs, teamleiders en managers.

Leidinggevenden, managers, HR-adviseurs, teamleiders.

Taalakkoord Brabant
Bedrijfsscan ‘Taal op de werkvloer’

Als werkgever staat u er niet alleen voor. Binnen het Taal-

U krijgt inzicht in de taalvaardigheid van uw medewer-

akkoord Brabant ontmoet u andere Brabantse organisaties

kers. U ontvangt een rapportage, die toont waar binnen

die ook investeren in de taalvaardigheid van hun werkne-

uw organisatie de meeste medewerkers werkzaam zijn die

mers. Wel zo handig, want dan hoeft u niet opnieuw het

moeite hebben met lezen en schrijven.

wiel uit te vinden. Sluit u zich ook aan bij het Taalakkoord

Bedrijven met meer dan 750 medewerkers.

in Brabant?
Brabantse organisaties die investeren in de taalvaardigheid van
hun medewerkers.

Workshop ‘Herkennen en
doorverwijzen van laaggeletterden’ (3 uur)
Heeft u een medewerker die altijd zijn bril vergeten is?

Taalmeter (15 min)

Leer de smoesjes herkennen en maak laaggeletterdheid

Een eenvoudig inzetbaar, digitaal instrument dat in maxi-

bespreekbaar. U leert hoe u op een respectvolle manier

maal 15 minuten een indicatie geeft of iemand taalscho-

met iemand die moeite heeft met lezen en schrijven in

ling nodig heeft om vooruit te komen.

gesprek kan gaan en hoe u deze persoon goed kunt door-

Medewerkers

verwijzen.
Leidinggevenden, managers, HR-adviseurs, teamleiders.

Taalhuis
Wil uw medewerker beter lezen en schrijven? Het lokale

Workshop ‘Eenvoudig schrijven’ (3 uur)

Taalhuis biedt uw medewerker ondersteuning met een

Hoe zorgt u ervoor dat u schrijft op een manier die 95%

persoonlijk advies over welke cursus het beste past.

van de lezers begrijpt? In deze training leren deelnemers

Medewerkers die beter willen lezen en schrijven of organisaties

eenvoudig te schrijven. Het gaat hierbij zowel om interne

die meer informatie willen over de cursusmogelijkheden in de

als externe communicatie.

regio voor hun medewerkers.

Leidinggevenden, managers, (web)redacteuren,
communicatiemedewerkers.
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