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Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met
omgaan met een computer. Zij beheersen het minimale niveau
om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen
functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op
eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 (niveau 2F binnen de
standaarden en eindtermen volwasseneneducatie).
Bron: Stichting Lezen & Schrijven.

Laaggeletterdheid

VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder
moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit betekent dat
ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland laaggeletterd is. Van
alle werknemers in Nederland is 9% laaggeletterd. Meer dan de
helft van deze groep is moedertaalspreker.

Lees hieronder meer over laaggeletterdheid, de gevolgen ervan én
hoe Voorwaartz u helpt om mét subsidie Tel mee met Taal
laaggeletterdheid op uw werkvloer aan te pakken. 

Taal helpt u voorwaarts,
en Voorwaartz helpt u

met taal!
VOORWAARTZ  



VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

Laaggeletterdheid komt in een breed scala aan sectoren voor.
Gegevens van PIAAC/ecbo:

Laaggeletterdheid en sectoren

In tegenstelling tot laaggeletterden kunnen analfabeten
(ongeletterden) helemaal niet lezen en schrijven. 

Het verschil tussen laaggeletterdheid
en analfabetisme



Medewerker vergeet zijn/haar bril;
Medewerker vult formulieren liever thuis in;
Medewerker vergeet logboeken in te leveren;
Medewerker gebruikt in schrift veel afkortingen 
Medewerker geeft aan een onleesbaar handschrift te hebben;
Medewerker vermijdt computergebruik;
Medewerker geeft aan niet zo zeer met de tijd mee te hoeven.

Uit onderzoek (o.a. van de Stichting van de Arbeid) blijkt dat 5 tot
10% van de arbeidsongevallen een direct gevolg is van een matige
of slechte beheersing van de taal. Wie de veiligheidsinstructies niet
begrijpt, is immers extra kwetsbaar. Bovendien kan het ertoe
leiden dat verplichte diploma’s niet gehaald worden.

Signalen en gevolgen van
laaggeletterdheid

VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

meer veiligheid op de werkvloer;
bredere inzetbaarheid; 
grotere productiviteit;  
meer betrokkenheid;
vermindering van ziekteverzuim;
verbetering van de werksfeer.

Voldoende taalvaardigheid leidt tot

http://www.stvda.nl/nl/home.aspx


VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

De periode tot en met januari 2022 kan als voorbereidingstijd benut
worden. We nemen intakes af en vragen u ons een machtiging aan te
leveren zodat we de aanvraag kunnen doen én een bankafschrift i.v.m.
de te storten subsidie.

Februari 2022 vragen we de subsidie voor u aan. 

De subsidietranche Tel mee met Taal 2022 opent in januari 2022. Deze
voorziet in maximaal 2/3e deel van de uitvoeringskosten van trajecten
basisvaardigheden (taal, rekenen, computervaardigheden) van uw
medewerkers.

De afgelopen jaren hebben we voor een reeks bedrijven subsidie
gegenereerd. Maximaal 2/3e deel van de scholingskosten is vergoed.

Meer informatie: m.wisse@voorwaartz.nl
Direct telefoonnummer: 06 50 40 21 88

Voorwaartz, najaar 2021

De aanpak van Voorwaartz met subsidie
Tel mee met Taal

mailto:m.wisse@voorwaartz.nl


Neem gerust contact op met Marina Wisse. Zij kan u helder uitleggen hoe
we te werk gaan, en u adviseren over te te nemen vervolgstappen.
m.wisse@voorwaartz.nl   |   076 - 521 98 84

Zullen we met u meedenken?


