Basisvaardigheden
Basisvaardigbevorderen
heden
bevorderen
Wat is er nodig in Overijssel?
Informatie voor werkgevers, werknemers

Wat is er nodig in Overijssel?

scholen en overheden
Informatie voor werkgevers, werknemers,

Informatie voor hulpverleners,
en naasten
scholen cliënten
en overheden

Wist u dat 2,5 miljoen
Nederlanders, boven de 16 jaar,
moeite hebben met lezen, schrijven
en/of rekenen? Vaak hebben zij
ook moeite met werken met een
computer.
Dat is 1 op de 6 Nederlanders!

Wanneer iemand moeite heeft met
één of meer van deze vaardigheden
spreken we over lage
basisvaardigheden.
Iedereen is anders. Wat voor de één
een acceptabel niveau is voor een
ander juist hoog of laag.

Wat is een goede
eerste stap?

Feiten
De kans is groot dat u iemand kent in
uw naaste omgeving met lage
basisvaardigheden.

Mensen met lage basisvaardigheden
zijn regelmatig mensen van
Nederlandse afkomst.

Veel van hen hebben een baan.

Doorbreek taboes

Wat kunt u zoal doen?
Werkgevers, werknemers en scholen
Werknemers met lage basisvaardigheden ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek en minder
productief. Het is dus zowel in het belang van de werknemer als van de werkgever dat er meer
aandacht komt voor lage basisvaardigheden.
Leer medewerkers waar zij op kunnen letten, zodat zij lage basisvaardigheden herkennen bij zichzelf of
collega's.
Maak duidelijk waar zij terecht kunnen voor hulp of het doorgeven van signalen.
Maak gebruik van de subsidieregelingen om lage basisvaardigheden tegen te gaan.
Heb al vroeg aandacht voor laaggeletterdheid. Voorkomen en vroegsignalering op scholen is van groot
belang om verergering tegen te gaan

Gemeenten en provincie Overijssel
Voer campagne om meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid en om taboes en
schaamtegevoelens te doorbreken.
Breng partijen samen. Voorkom versnippering en ga vrijblijvendheid tegen.
Zorg dat brieven eenvoudig leesbaar zijn en communiceer op verschillende manieren.
Wees zowel fysiek, digitaal als telefonisch bereikbaar.
Zet ervaringsdeskundigen in.

In actie komen? Neem contact op met het taalpunt: 0800- 023 4444

