
Bewustwording en aanzetten tot effectieve communicatie met laaggeletterden

(Hetsen & Visschers)

Veiligheid, hygiëne en digitaal mee kunnen doen zijn belangrijke thema’s voor werkgevers. Hiervoor zijn goede 

basisvaardigheden nodig bij werknemers én klanten. In onze gemeente Hardenberg is 8% van de bevolking 

laaggeletterd. Dit zijn 4800 mensen. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, en/of rekenen. Vaak hebben zij ook weinig 

digitale vaardigheden. Voor u als werkgever is het belangrijk dat uw medewerkers zich aan de veiligheidsvoorschriften 

houden, werkroosters en inwerkprogramma’s goed begrijpen en dat ze duidelijk communiceren naar collega’s en 

klanten. Voor klanten is het van groot belang dat ze uw brieven en dienstverlening goed begrijpen. 

Effecten van weinig kennis van taal kunnen zijn: 

• loonbeslag 

• een hoger ziekteverzuim 

• ongelukken op de werkvloer 

• schaamte en het vermijden van situaties waarin lezen en schrijven wordt gevraagd 

• moeite met nieuwe digitale systemen. 

Werknemers zijn vaak heel handig in het vermijden van situaties waarin een beroep op hun taalvaardigheid wordt 

gedaan. Doorgroeimogelijkheden voor werknemers zijn daarom vaak klein en het behalen van (verplichte) certificaten 

soms een probleem. 

Laat u inspireren 

De werkgroep Meer met Taal ( Gemeente Hardenberg, Stichting lezen en schrijven, Stichting Openbare Bibliotheken 

Hardenberg waaronder het Taalpunt, De Stuw, Pro-Hardenberg en het Alfa College ) en Taalpunt Ommen nodigen u 

graag uit op dinsdag 14 maart 2023. De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief. 

U als werkgever ontvangt tips hoe u laaggeletterdheid onder uw werknemers kunt herkennen en aanpakken.

Programma: 

18:45 uur Inloop met koffie en thee

19:00 uur Ontvangst en welkom 

19:15 uur Voorstelling laaggeletterdheid door Hetsen & Visschers

20:15 uur Interactief nagesprek

20:50 uur Afsluiting

21:30 uur Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en hapje

Locatie: 

De Voorveghter, Badhuisplein 3, 7772 XA te Hardenberg.

Meld u hier aan

Kent u collega werkgevers die misschien ook geïnteresseerd zijn, stuur de uitnodiging vooral door!

Uitnodiging Voorstelling laaggeletterdheid

https://forms.gle/P7zUCNs5VnhtmmR77

