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Mijn medewerker 
heeft moeite met 
lezen, schrijven, 
rekenen en/of 

computeren. Wat 
is er voor deze 

persoon mogelijk?
Waar en hoe 

kan ik subsidie 
aanvragen 

voor taallessen 
van mijn 

medewerkers?  

Ik wil graag 
leren hoe mijn 

organisatie beter 
kan omgaan met 

medewerkers 
die laaggeletterd 
zijn. Wie kan mij 

adviseren? 

Wie kan mijn 
organisatie helpen 

om mensen te 
herkennen die 

moeite hebben met 
lezen, schrijven, 
rekenen en/of 
computeren?  

Ik wil graag 
verkennen wat de 
mogelijkheden zijn 
voor taaltrajecten 

binnen mijn 
bedrijf. Waar 
moet ik zijn? 

Welke lokale 
partner helpt mijn 

organisatie om 
plannen m.t.b. 
taal en rekenen 
succesvol uit te  

voeren?

Hoe zorg ik ervoor 
dat mijn werknemers 
zich staande kunnen 

houden terwijl de 
werkvloer steeds 

meer taal- en digitale 
vaardigheden 

vraagt?

Ik wil graag een 
scholingsplan 
opstellen voor 

medewerkers die 
moeite hebben 

met taal of 
rekenen. Wat kan 

ik doen? 

Ik wil graag een 
plan van aanpak 

maken om 
taal- en reken- 
niveau van mijn 

medewerker(s) te 
verhogen. Wie kan 

mij helpen?

(Mis)communicatie 
beïnvloedt veilig-
heid, werksfeer 
en resultaten. 

Hoe regel ik dat 
mijn werknemers 

dezelfde taal 
spreken? 
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Ondernemend met Taal!



Ambitie
Gezonde, ambitieuze en 
productieve medewerkers. 
Dat wil toch elk bedrijf? Dit 
begint bij goed kunnen lezen 
en schrijven. Heeft u het 
vermoeden dat sommigen 
van uw medewerkers meer 
aandacht kunnen besteden 
aan hun taalvaardigheid? Dan 
kunnen wij u helpen. 

Uw medewerkers zijn een van 
de belangrijkste succesfactoren 
van uw bedrijf. Dit is ook 
de reden dat veel bedrijven 
maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Uiteraard is 
het van belang om hard te 
werken, productief te zijn en 
winstgevend te blijven. Slimme 
bedrijven hechten daarom 
waarde aan duurzaamheid en 
continuïteit van hun bedrijf. Dit 
doen zij door o.a. te investeren 
in gezonde medewerkers. 

Feiten
Nederland kent meer dan 
700.000 werknemers die 
moeite hebben met lezen en 
schrijven. Bijna 40% van mensen 
die moeite heeft met lezen en 
schrijven heeft een vmbo- of 
mbo 1-diploma. Ongeveer 

10% heeft een afgeronde 
opleiding mbo 2, 3 of 4. Zowel 
allochtone als autochtone 
medewerkers kunnen verborgen 
lees- en/of schrijfproblemen 
hebben. Dit heeft invloed 
op het functioneren van 
de medewerkers op o.a. de 
werkvloer.

Wilt u hier iets aan te doen, dan 
zijn wij, Stichting Bibliotheken 
Gemeente Nijkerk en Stichting 
Bibliotheek Noord-Veluwe 
uw partners. Wij hebben de 
expertise en kunnen u van 
dienst zijn. 

Het gesprek
Wij komen graag met u in 
gesprek. Tijdens ons gesprek 
kunnen we u meer vertellen 
hoe u de kwaliteiten van 
uw medewerkers beter 
kunt benutten. En over de 
mogelijkheden om subsidie aan 
te vragen voor taaltrajecten van 
werknemers.

Het gesprek is een vrijblijvende 
en kosteloze verkenning van 
de ontwikkelingen binnen uw 
bedrijf rondom het thema Taal. 
Uw wensen en het belang van 
uw bedrijf staan daarin centraal.

Wie aandacht heeft voor zijn medewerkers 
heeft toekomst!
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