
Maak werk van taal ! 
Het is de Week van Lezen en Schrijven 
Gemeenten Arnhem - Duiven - Lingewaard - Overbetuwe - Renkum - Rheden - Rozendaal - Westervoort - Zevenaar

EEN SPECIALE WEEK
Een speciale week voor lezen en schrijven: is dat 
nodig? Ja zeker! In Nederland hebben 2,5 miljoen 
volwassenen moeite met lezen, schrijven of 
rekenen. Geldt het niet voor jou dan zijn er zeker 
mensen in jouw omgeving die hulp kunnen 
gebruiken. Onze samenleving wordt sterker en 
leuker als iedereen kan meedoen. 

Op deze pagina is er veel aandacht voor werken en 
leren. Want meer dan de helft van de mensen die 
moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen, heeft 
een betaalde baan. Is de basiskennis op orde dan 
wordt werken veiliger en geeft het meer plezier. 

Niemand begint helemaal vanaf nul. Het gaat vaak 
om een onderdeel dat je bij kunt spijkeren. Voor 
iedereen die vooruit wil komen zijn er cursussen in 
de buurt. Op deze pagina lees je er meer over. 

Wil je weten welke activiteiten er zijn in de Week 
van Lezen en Schrijven? Kijk dan op de website van 
het Taalhuis in jouw gemeente. 

TAAL OP DE WERKVLOER 

Laaddeur, pompwagen en loods-controle, dat zijn enkele van de woorden die Eyob Aynealem sinds kort kent.

Bij Dachser in Zevenaar rijden de vrachtwagens af en aan. De grote loods is het hart van het bedrijf. Daar gaan 
goederen in en uit. HR-manager Rick Weijers vertelt: “Twee keer per dag is het spitsuur en dan moeten de 
medewerkers snel reageren: alles moet op de juiste plek terechtkomen om vervoerd te worden door heel 
Europa. Dan helpt het wel als je elkaar goed begrijpt.”    

Maatwerk
Sommige mensen die in de loods werken, spreken nog niet zo goed Nederlands. Zij komen uit landen zoals 
Polen, Duitsland of Eritrea, net zoals Eyob. Toen hij via het bedrijf taalles kon volgen, greep Eyob die kans aan. 
“Er zijn nu drie groepen die les krijgen na hun werk”, vertelt Rick. “Het mooie is dat de lessen zijn afgestemd op 
het bedrijf. In de les oefenen ze woorden die we bij Dachser veel gebruiken. Het is dus echt maatwerk!” 

Win-win situatie
Personeelsplanner Jos Bartels merkt dat het werk soepeler 
verloopt: “De mensen begrijpen elkaar beter en daardoor 
gaat alles sneller en veiliger.” Rick voegt daaraan toe: “Ik kan 
Taal op de Werkvloer van harte aanbevelen aan andere 
bedrijven en wij gaan er ook zeker mee door. De medewer-
kers kunnen zich ontwikkelen, ze voelen zich gewaardeerd 
en de kwaliteit van het werk wordt verbeterd. Het is een 
win-win situatie.”

Meer informatie
RijnIJssel geeft de taallessen bij Dachser. Zij noemen het 
Taal op de Werkvloer. Een deel van de kosten krijgt het 
bedrijf terug via de subsidie Tel mee met Taal. 
Voor meer informatie mail naar m.v.d.broek@rijnijssel.nl

Van links naar rechts: Rick Weijers, Eyob Aynealem en Jos Bartels.

EEN WERELD VAN VERSCHIL
Harm Bos werkt bij slagerij De Haas in de 
binnenstad. Daarbij volgt hij een taalcursus bij 
RijnIJssel. Harm kan zich mondeling prima 
redden, je verwacht dan ook niet dat hij moeite 
heeft met taal. “Ja, dat klopt en dat is precies mijn 
valkuil”, zegt Harm, “daardoor heb ik het lang 
voor me uitgeschoven om het aan te pakken.”  

Hoe komt het dat je moeite hebt met schrijven?
“Op de middelbare school heb ik vrijwel niets 
gedaan. Daar kwam ik toen ook mee weg. Er was 
onvoldoende aandacht voor mijn persoonlijke
ontwikkeling. Ik kreeg er voor het eerst last van 
bij het zoeken naar werk. Het lukte me niet om 
een goede sollicitatiebrief te schrijven.”

Wat levert het op als je goed kunt schrijven? 
“Mijn beroep is slager en ik wil een goede brief kunnen schrijven bij een offerte. Ook wil ik betere uitnodigingen 
maken en werk-instructies. Nu laat ik vaak mijn vrouw meelezen. ‘Je moet eigenlijk je taal bijspijkeren’, zei zij. En 
ik dacht: Het zou inderdaad wel fijn zijn als ik het zelf kan.”

Wist je waar je les kon krijgen?
“Toevallig zag ik toen een poster over beter leren lezen en schrijven. Ik belde het landelijke nummer 0800 - 
0234444 en werd al snel teruggebeld door Ciel, een docent van het ROC RijnIJssel. Toen ging alles heel snel. Ik had 
nooit gedacht dat ik de taalles zo leuk zou vinden. Ik pak er nog 10 weken bij, zodat het er goed in kan slijten.”

Zie je al resultaat? 
“Thuis hoor ik dat ik al veel beter schrijf, een wereld van verschil. Dat geeft me zelfvertrouwen.” 

HET LEERWERKLOKET HELPT JE VERDER 

Het Leerwerkloket is er voor iedereen die een vraag heeft over leren of werken. 

• We geven advies over scholing, bijscholing en omscholing 
• We laten zien hoe je een opleiding, training of leerwerk-traject kunt vinden
• We kijken naar jouw persoonlijke situatie en loopbaan
• We proberen je zo snel mogelijk te helpen
• We zijn onafhankelijk en geven geen informatie door 

Elke dinsdag van 12.30 – 16.30 uur kun je zonder afspraak binnenlopen bij het Leerwerkloket. 
Het adres is  Boulevard Heuvelink 4a, 6828 KP Arnhem. Zie ook https://middengelderland.leerwerkloket.nl  

Taalhuizen
Soms is het handig om kennis op te frissen, bijvoorbeeld taal of rekenen. Het kan ook nuttig zijn om beter te 
leren werken met de computer. Het LWL werkt daarom samen met verschillende scholen voor volwassenen zoals 
Prago, IVIO, RijnIJssel en de taalhuizen in de regio.

WAAR KUN JIJ LEREN?

Mis jij ook wat basiskennis? En wil je daar wat aan 
doen? Bijvoorbeeld omdat je een andere baan 
wilt. Of omdat je een opleiding wilt volgen.

Je bent welkom bij het Taalhuis. Wij geven advies 
waar jij het beste kunt leren. 
• Om beter te leren werken met de computer. 
• Om een goede sollicitatiebrief te schrijven.
• Om vlot te kunnen lezen.
• Om goed te leren rekenen. 

Loop eens binnen bij het Taalhuis in jouw gemeen-
te als je hierover meer wilt weten.

De taallessen geven Harm meer zelfvertrouwen.

TAALHUIZEN IN DE REGIO
WE ZIJN ER VOOR JOU!

Liemers Taalhuis
Voor Duiven, Westervoort en Zevenaar
Contactpersoon: Marie-José van de Velde
mj.van.de.velde@liemerskunstwerk.nl 
tel. 0316-745 680

Taalnetwerk Lingewaard en Overbetuwe
Contactpersoon: Margriet de Bot
m.debot@swlingewaard.nl
tel. 06-3002 7564

Taalhuis Veluwezoom 
Voor Rheden, Rozendaal en Renkum
Taalpunten in bibliotheek Oosterbeek en 
bibliotheek Dieren
contact@taalhuisveluwezoom.nl
tel. 06-4539 4640 

Taalhuis Arnhem
In Rozet, Taalpunten in Geitenkamp en Malburgen 
info@taalhuisarnhem.nl 
tel. 06-2807 1076


