
“Het project Versterken taalvaardigheid draagt bij aan het taalvaardiger maken van verschillende 
groepen Brabanders. Dat doen we niet alleen, het draait in dit project echt om samenwerken 
en netwerken. We hebben stevige banden met bijvoorbeeld bibliotheken, Taalhuizen, 
gemeenten, Stichting Lezen & Schrijven, opleidingsinstituten en welzijnsorganisaties. Binnen de 
taalnetwerken en samenwerkingsverbanden heeft Cubiss een aanjagende en verbindende rol.”
 

Versterken taalvaardigheid: aandacht voor 
moeilijk bereikbare doelgroepen

“Zonder structurele aanpak zal de impact van 
laaggeletterdheid verder toenemen”

Yvonne van den Berg - projectleider Versterken Taalvaardigheid

Focus op borging, activatie en aandacht voor 

specifieke doelgroepen 

“De lijnen die in onze meerjarige opdracht Taal 

& Media zijn opgenomen zetten we komend 

jaar voort; we blijven structureel aandacht 

creëren voor het belang van taalvaardigheid. Zo 

investeren we in de verdere uitbouw en borging 

van de samenwerkingsverbanden in de vijf 

Brabantse arbeidsmarktregio’s. Een speerpunt 

is de activering van gemeenten. Zij hebben een 

belangrijke verantwoordelijkheid in de aanpak van 

laaggeletterdheid. Wij gaan hen extra stimuleren 

en faciliteren zodat zij zich deze regierol in de 

aanpak van laaggeletterdheid (verder) toe-eigenen. 

Doelgroepen die minder zichtbaar zijn of mogelijk 

onderbelicht zijn gebleven krijgen in 2020 extra 

aandacht. Denk aan kinderen van arbeidsmigranten 

en jongeren zonder startkwalificaties.”

Doorpakken op resultaten en samenwerkingen 

In 2019 hebben we mooie resultaten geboekt bij 

werkgevers in de bewustwording en aanpak van 

laaggeletterdheid. Laaggeletterde mensen die 

Nederlands als eerste taal hebben zijn moeilijk 

bereikbaar. Via werkgevers bereiken we hen wel, 

samen met welzijns- en belangenorganisaties en 

regionale taalnetwerken. Werkgevers snappen steeds 

beter dat onvoldoende taalbeheersing consequenties 

heeft op allerlei vlakken, zoals verzuim en veiligheid. 

Ze zien in dat bestrijding van laaggeletterdheid voor 

hun organisaties van grote waarde is én dat zij hier 

een belangrijke rol in spelen. Ook nieuwe Brabanders 

hebben onze aandacht. We ondersteunen en adviseren 

organisaties bij het vormgeven van hun rol binnen de 

nieuwe inburgeringswet Voor de doelgroep taalzwakke 

jongeren onderzoeken we de mogelijkheden om ook 

buiten schooltijd, op een leuke manier met taal in 

aanraking te komen. Bij deze activiteiten staat plezier 

voorop, maar komt taal zeker ook aan bod.

“Taalvaardigheid is één van de vaardigheden die 
broodnodig zijn om je in de samenleving – die heel snel 

verandert - staande te houden.”

Blijvende impact realiseren 

“De maatschappelijke impact van laaggeletterdheid is 

enorm en deze neemt alleen maar toe. Taalvaardigheid 

is één van de vaardigheden die broodnodig zijn om je 

in de samenleving – die heel snel verandert - staande 

te houden. Alle investeringen die de afgelopen 

jaren zijn gedaan, zijn alleen van blijvende waarde 

als iedereen blijft investeren op dit thema. We 

moeten daarom blijven inzetten op eigenaarschap 

en commitment van alle betrokken partijen. Ook is 

een koppeling tussen het voorkomen en bestrijden 

van laaggeletterdheid essentieel. Binnen het thema 

gezinsaanpak gaan we hieraan werken met het project 

Innovatie van de educatieve functie.”
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