
Haal rendement uit vergroten basisvaardigheden 

Scoor met de werk-
geversconferentie 
op 16 april 
Onze maatschappij is sterk in transitie. Veranderingen gaan snel en deze ontwikkelingen vragen veel van ondernemin-
gen én hun medewerkers. Dat is niet nieuw. Ondernemers zijn zich steeds bewuster van de noodzaak om medewer-
kers duurzaam inzetbaar te laten zijn. Zeker in een krappere arbeidsmarkt. Echter… Is uw organisatie voorbereid? Op 
16 april vindt een Werkgeversconferentie plaats in Helmond waarin bedrijven meer inzicht krijgen hoe zij de duurzame 
inzetbaarheid van hun werknemers kunnen vergroten. Inzet van taal loont daarbij. Vijf partijen hebben hun krachten 
gebundeld en heten u welkom op deze gratis bijeenkomst. Zij komen met voorbeelden hoe je tot een beter rendement 
kan komen. Frits Spits  is dagvoorzitter.  Bezoekers krijgen inspirerende voorbeelden en concrete oplossingen. Inves-
teert u een paar uur?

Susan Verheij, Eveline Sijmons
aan tafel: Astrid Daelmans, Rudolf Staal en Moon Fung Fong
Fotograaf: Nora van Leipzig



Ondernemingen en organisaties die verder  
geïnformeerd wensen te worden, mail naar het  
Taalhuis via taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl 

De organisatie is in handen van ROC Ter AA, Leren & Werken, 
Taalhuis Helmond Peel, Taalhuis Dommeldal en Taalhuis Lage 
Beemden en Stichting Lezen en Schrijven. Zij doen dit samen 
met adviesbureau Cubiss Brabant, dat deze conferenties ook or-
ganiseert in Tilburg, Breda en Den Bosch. 
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Om de ontwikkelingen te kunnen volgen moeten arbeidskrach-
ten in onze regio over meer kennis, basisvaardigheden ( lezen, 
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) en flexibiliteit be-
schikken dan zij nu doen. Te veel mensen missen nu al de aan-
sluiting en beschikken over een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Bijna 18%. Zo hoog is het aandeel mensen Helmond dat moeite 
heeft met lezen en schrijven. Dat is één op de zes personen van 
16 tot 65 jaar. Bij 65plussers is één op de 5 te laagtaalvaardig . 
Andere basisvaardigheden die nodig zijn in de meeste werkom-
gevingen zoals werken op de computer nog niet meegerekend. 
In deze regio is het een stuk hoger dan landelijk het geval is 
(12%), bijna 1,8 miljoen mensen in Nederland. 

Faalkosten voor de onderneming?
De term duurzame  inzetbaarheid is hip. Ook de zin ‘een leven 
lang leren’ is vaker te horen. Ontwikkelen hoort bij een inno-
vatief en concurrerend bedrijfsleven. Toch begint elke ontwik-
keling met basisvaardigheden. Als deze onvoldoende beheerst 
worden levert dat aantoonbaar faalkosten op. Een negatief ef-
fect op macroniveau voor de economie en op microniveau in elk 
bedrijfsresultaat. Medewerkers begrijpen werkinstructies en vei-
ligheidseisen niet, leggen het personeelsblad onaangeroerd bij 
het oud papier of loggen nooit in op een personeelsdossier. Ook 
hebben zij moeite met zelf wijzigingen doorgeven in een roos-
ter. Tevens is de kans op schulden groter, wat weerslag heeft op 
de productiviteit. Mensen met weinig basisvaardigheden heb-
ben een verminderde (ervaren) fysieke en mentale gezondheid,  
met hoger ziekteverzuim als gevolg. Begrijpelijkerwijs heeft dit 
een negatieve invloed op de werkomgeving, samenwerking én 
op de productiviteit.

Investeren in taal loont
Om dit aan te pakken is er een brede aanpak in deze regio. In 
een bijzonder programma wordt tijdens de Werkgeversconfe-
rentie op 16 april (15.00u) in het gebouw van HRM Driessen in 
Helmond (met dank voor het beschikbaar stellen) uitleg gege-
ven wat voor middelen beschikbaar zijn. Enkele bedrijven geven 
uitleg hoe zij hun rendement al verhogen door oog te hebben 
voor taal en hiermee met hun medewerkers aan de slag gaan. 
Voormalig Astens ondernemer Piet van Horrik durft open kaart 
te spelen en zijn ervaringen als laaggeletterde te delen. Ook krij-
gen bezoekers aan de conferentie inzicht in het herkennen en 
doorverwijzen, en horen zij de mogelijkheden die we in deze re-
gio bieden aan het bedrijfsleven. Zo zijn er taallessen, taalcafés, 
maar ook andere vormen van training en ondersteuning. Deels  
is daar subsidie voor beschikbaar. Uiteraard is er ook volop gele-
genheid  om te netwerken tijdens de conferentie.

Onze werkgelegenheidsregio telt 27.000 mensen met te weinig 
basisvaardigheden!is dat er iets aan moest gebeuren en werden 
er extra gelden ingezet om dit percentage een halt toe te roe-
pen en liefst terug te dringen.  Mede daarom zijn de afgelopen 
jaren Taalhuizen opgezet; een samenwerking van organisaties 
en bedrijven die  het ontwikkelen van deze basisvaardigheden 
aanpakken.  Zij zijn eerste aanspreekpunt voor het aanbod op 
dat vlak in de eigen gemeentes. 

Elk bedrijf welkom
Elke onderneming uit de arbeidsmarktregio Helmond De Peel 
(hoek Geldrop-Helmond-Gemert-Asten) die open staat om 
meer rendement te halen is welkom na aanmelding. Eén van de 
kartrekkers is Stichting Lezen&Schrijven (ja die van prinses Lau-
rentien, hoewel zij geen voorzitter meer is)).  Astrid Daelmans uit 
Helmond is projectleider voor de regio. “Wij zijn ervan overtuigd 
dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, reke-
nen en om moet kunnen gaan met een computer. Wij geloven 
dat onze samenleving sterker wordt als iedereen kan meedoen. 
Het bedrijfsleven ook. We ondersteunen zoveel mogelijk men-
sen en organisaties om aan de slag te gaan. Door het op diverse 
niveaus bespreekbaar te maken, belemmeringen weg te halen, 
aanbod te stimuleren. Zo voorkomen en verminderen we laag-
geletterdheid. ”

Lezen&Schrijven is aangesloten bij de Taalhuizen. Dat is een sa-
menwerking van organisaties en bedrijven die zich kort gezegd 
richten op aanbod. Taalhuizen zijn het eerste aanspreekpunt 
voor burgers, organisaties én bedrijven. Zij zijn veelal gevestigd 
in bibliotheken, mede vanwege de collectie en laagdrempe-
ligheid. Zo zijn er in Helmond, Gemert, en Geldrop, Laarbeek, 
Deurne, taalcafé’s waar iedereen met een taalgerichte vraag 
terecht kan. 
Namens de drie Taalhuizen Helmond Peel, Dommeldal en Lage 
Beemden zegt Taalhuiscoördinator Susan Verheij: “In diverse bi-
bliotheken en zelfs bij een speeltuin zijn er ook informele taalca-
fé’s. We horen dagelijks van hoe lastig mensen brieven vinden. 
Hoe moeilijk ze het vinden om een treinkaartje te kopen,  dat 
ze met een ook ongemakkelijk gevoel het briefje aannemen dat 
de juf of leidinggevende mee geeft. Denk alleen al aan feit dat 
verwacht wordt in te kunnen loggen op het schoolsysteem of 
personeelsdossier op het werk, of dat zij zich schamen in een 
whatsapp-groep van het werk en daarom nooit reageren. Het 
belemmert hen echt. Onlangs zei een man nog dat hij niet mee 

wil op personeelsuitje omdat er altijd opdrachten gedaan wor-
den en hij niet door de mand wil vallen. Een misverstand over 
laagtaalvaardigen is dat het vooral migranten betreft. Echter de 
meerderheid is van Nederlandse afkomst. Oftewel geboren Ne-
derlandstalig.”

Het Taalhuis is een eerste aanspreekpunt. Verheij vervolgt: “Wij 
inventariseren de vraag, verwijzen door naar bijvoorbeeld aan-
bod van het ROC ter Aa, LEV Groep die taalmaatjes en taalvrij-
willigers hebben en ander aanbod. Ook kan er aanbod op maat 
worden besproken met Leren&Werken.” Eveline Sijmons ver-
tegenwoordigt deze organisatie. Zij is adviseur bij Servicepunt 
Helmond De Peel: “Door het organiseren van leer-werktrajec-
ten en het bieden van opleidingsadvies help ik het bedrijfsle-
ven aan beter gekwalificeerd personeel. Daarnaast bieden wij 
nascholingsadvies en loopbaanadvies aan werkzoekenden en 
werknemers. Deze dienstverlening is kosteloos en ik ga graag 
persoonlijk in gesprek. Daarin bied ik onafhankelijk advies over 
leren en werken. Voor iedereen; werkzoekenden, werknemers, 
scholieren, studenten en werkgevers.”

Voldoening uit de ontwikkeling van cursisten
Rudolf Staal: “Ik ben inmiddels 21 jaar werkzaam binnen het 
volwassenenonderwijs van ROC Ter AA. In het verleden gaf ik 
les, ontwierp cursussen en opleidingen en was ik bij vele projec-
ten betrokken. Op dit moment ben ik als teamcoördinator, pro-
jectleider en relatiebeheerder werkzaam. De meeste voldoening 
op het werk haal ik uit de ervaring dat het onderwijs dat we 
bieden, ervoor zorgt dat iemand zich beter kan handhaven en 
ontwikkelen op de werkvloer en/of in de maatschappij.” Rudolf 
Staal ziet de vooruitgang bij cursisten en hun werkgevers.
ROC Ter AA staat bekend als beroepsonderwijs voor jeugdigen, 
maar er worden veel bedrijfsopleidingen en volwassenenonder-
wijs wordt gegeven. Binnen het volwassenenonderwijs worden 
o.a. lessen Nederlands gegeven aan laag- midden- en hoog op-

geleide werknemers, werkzoekenden, studenten, inburgeraars. 
Op alle niveaus: van alfabetisering tot staatsexamenniveau (3F). 
De lessen worden op de werkvloer of op een van onze leslo-
caties in de regio Helmond gegeven. Steeds staat de taal in de 
(werk)praktijk centraal.”

Dat er meer aandacht is voor laagtaalvaardigen die al aan het 
werk zijn, spreekt Moon Fung Fong erg aan. Zij is adviseur taal-
vaardigheid voor werkgevers bij Cubiss Brabant, een provinciale 
ondersteuningsorganisatie. “In Brabant zijn 170.000 laagtaal-
vaardigen meer dan de helft van de laagtaalvaardigen heeft een 
baan. Dit heeft zijn weerslag op hun werkgevers en collega’s. 
Wij organiseert en ondersteunt organisaties die zich bezighou-
den met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. We 
doen dit Brabantbreed, samen met het onderwijs, organisaties 
in het sociaal domein en bibliotheken. Wij organiseren regiona-
le bijeenkomsten voor werkgevers, zoals deze in Helmond bij 
Driessen HRM. We verzorgen workshops voor HR-managers, 
zoals de workshop ‘eenvoudig schrijven’. Tijdens deze koste-
loze workshop leer je in begrijpelijke taal te schrijven.”  En niet 
geheel onbelangrijk, zij adviseren en ondersteunen werkgevers 
bij subsidieaanvragen.

Laat u inspireren door de bedrijven die hun best practises vertel-
len en die geïnterviewd worden door Frits Spits.
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