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Met het Taalakkoord wordt de aanpak van laaggeletterdheid versterkt. Door een
betere samenwerking en meer gerichte inzet van organisaties worden
laaggeletterden eerder gesignaleerd en krijgen ze eerder hulp aangeboden in het
verbeteren van hun basisvaardigheden.
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1. Inleiding
Op donderdag 16 mei 2019 ondertekenen Haarlem, de andere gemeenten van de arbeidsmarktregio
en een groot aantal regionale en lokale organisaties het Taalakkoord 2019-2021 regio ZuidKennemerland en IJmond. Dit is een vervolg op het Taalakkoord dat Haarlem eerder tekende op 16
december 2016. Het Taalakkoord is een document waarin afspraken rond de aanpak van
laaggeletterdheid worden vastgelegd. Alle 7 gemeenten van de arbeidsmarktregio ondertekenen dit
akkoord samen met uitvoerende partners zoals de bibliotheek, het UWV, cursusaanbieders op
gebied van taal, werkgevers etc. Ook de bijdragen van de gemeentelijke afdelingen die in aanraking
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komen met laaggeletterden worden vastgelegd in het Taalakkoord. Dit Taalakkoord is een vervolg
op het Taalakkoord 2017-2018, waaraan 22 organisaties zich hadden gecommitteerd. Destijds was
het streven 750 laaggeletterden te bereiken, dat zijn er ruim 900 geworden. Naast een groter bereik
is er als gevolg van dit Taalakkoord meer samenwerking tot stand gebracht en is de taalinfrastructuur
verbeterd.
Met het Taalakkoord 2019-2021 wordt de ingezette koers van de afgelopen jaren doorgezet, met
nieuwe partners, nieuwe acties en nieuw commitment. Ongeveer 35 partners zijn bij het nieuwe
akkoord betrokken. Zij leveren hun bijdrage op het gebied van het signaleren van laaggeletterdheid
en/of het realiseren van een educatief aanbod. Aan het akkoord doen onder meer educatieaanbieders, organisaties op het gebied van vrijwilligers- en welzijnswerk, reïntegratiebedrijven en
partners op gebied van gezondheid mee. Dit Taalakkoord is bedoeld als groeidocument waarbij
nieuwe partijen zich kunnen aansluiten. Na ondertekening is er een samenwerkingsverband met
daarin organisaties die bereid zijn zich actief in te (blijven) zetten voor de aanpak van
laaggeletterdheid.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
Akkoord te gaan met het Taalakkoord 2019-2021 Zuid-Kennemerland en IJmond.
3. Beoogd resultaat
Met het sluiten van het Taalakkoord wordt beoogd meer laaggeletterden te bereiken om hen advies
en hulp te bieden om hun taalkundige, rekenkundige en/of digitale vaardigheden te verbeteren.
4. Argumenten
1. Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem
Naar schatting is tenminste acht procent van de volwassen inwoners van Haarlem laaggeletterd. Zij
hebben in meer of mindere mate moeite met lezen en/of schrijven en/of rekenen en/of digitale
vaardigheden. Zo’n tweederde van deze groep bestaat uit mensen die geboren en getogen zijn in het
Nederlandse taalgebied. Er zijn diverse doelgroepen te onderscheiden op grond van hun
educatieniveau en op afkomst (al dan niet het Nederlands als eerste taal). In het algemeen kan
gesteld worden dat de doelgroep ‘Nederlands als tweede taal’ redelijk wordt bereikt. Bij met name
economisch onzelfstandige vrouwen zijn nog flinke stappen te zetten. De categorie ‘Laaggeletterden
met Nederlands als eerste taal’ wordt nog veel minder bereikt. Ook op deze doelgroep gaan we extra
inzetten.
2. De ambitie is het bereik van laaggeletterden te vergroten
Met behulp van het Taalakkoord zullen betrokken partners beter gaan samenwerken. Hierdoor
kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand sneller worden opgespoord en beter
worden begeleid naar ondersteuning die past bij hun vragen en behoeften. Zo krijgt iedereen die
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moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere kansen om zichzelf te
ontwikkelen, zelfredzamer te worden en goed mee te doen in de samenleving.
De ambitie is in de periode medio 2019 tot en met 2021 tenminste 1800 Haarlems laaggeletterden te
bereiken.
3. Regie en samenwerking in de arbeidsmarktregio
Haarlem is contactgemeente van de volwasseneneducatie voor onze arbeidsmarktregio en werkt
samen met de regiogemeenten. Met de inzet van het Taalakkoord kan de regierol van de gemeente
verder worden versterkt. Omdat educatieve activiteiten in de regio elkaar overlappen én omdat er
voordeel te halen is uit de samenwerking maken we één Taalakkoord voor de gehele
arbeidsmarktregio.
4. Geen financiële gevolgen
De ministeries van OCW, VWS en SZW stellen jaarlijks middelen beschikbaar voor de aanpak van
laaggeletterdheid. Haarlem is hierin contactgemeente van de volwasseneneducatie voor de gehele
regio. Daarnaast is er het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ dat middelen beschikbaar
stelt voor de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Het Rijk is voornemens vanaf 2020 gemeenten
financieel te ondersteunen voor het versterken van de gemeentelijke regierol. Gemeenten worden
hiermee aangespoord om te komen tot een allesomvattende aanpak van laaggeletterdheid die goed
is aangesloten op het sociaal domein en die voorziet in een aanbod dat aansluit op vragen op het
gebied van taal, rekenen en digivaardigheden. Haarlem krijgt hiervoor hulp van de Stichting Lezen en
Schrijven en een nog op te zetten landelijk expertisecentrum.
Aan de inzet van de afdelingen binnen de gemeente is geen financiële consequentie verbonden en
alle acties passen binnen ambtelijk mandaat.
5. Risico’s en kanttekeningen
Geen.
6. Uitvoering
Wethouder J. Botter wordt gemandateerd het Taalakkoord te ondertekenen.
7. Bijlagen
Taalakkoord 2019-2021 Zuid-Kennemerland en IJmond
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