
Taal voor allemaal.                                          
  

Eén op de 10 Amersfoorters heeft moeite met het lezen, 
schrijven of spreken van Nederlands. 
Dit betekent dat 11.324 mensen tussen de 18 en 65 jaar in onze stad 
niet taalvaardig genoeg zijn om zelfstandig mee te kunnen doen aan 
onze maatschappij.1 Vaak gaat dit gepaard met beperkte digitale 
vaardigheden. Taalvaardigheid loopt door alle gemeentelijke 
beleidsterreinen heen: jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, werk, 

eenzaamheid, integratie, inburgering en armoede. Iedereen, van jong tot oud, of je nieuwkomer bent 
of een autochtone inwoner, heeft er mee te maken. 
De Nederlandse taal kunnen lezen, begrijpen en schrijven is een voorwaarde om mee te doen in de 
samenleving. Daarom doen wij een oproep om (digi-)taalvaardheid een centrale plaats te geven in 
uw beleid. 
 
Taal is een belangrijke sleutel tot inclusiviteit 
Amersfoort wil een inclusieve stad zijn. Taal is daarvoor een belangrijke sleutel. Taal is nodig om een 
succesvolle schoolloopbaan te hebben, een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te 
praten, problemen met de huisarts te bespreken, met een computer te werken of huiswerk te 
maken. Wij, organisaties die bezig zijn met taalvaardigheid, maatschappelijke inclusie en onderwijs, 
streven naar een stad waarin taalvaardigheid geen belemmering is voor participatie en waar taal de 
persoonlijke ontwikkeling stimuleert. 
 
Gezamenlijke aanpak is nodig 
Als taal zo’n belangrijk element is in participatie op alle fronten, dan vraagt dat om een gezamenlijke 
aanpak. Het is niet de verantwoordelijkheid van het onderwijs alleen. Daar is meer voor nodig.  
 
Er zijn de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet om te investeren in taal en inclusiviteit:  

- Partijen in de stad (de Bibliotheek Eemland, IndeBuurt033, SOVEE, Stichting Lezen & 
Schrijven, NVA centrum voor integratie en participatie) hebben het Taalhuis opgericht.  

- Via de VoorleesExpress van Bibliotheek Eemland worden taalarme gezinnen bereikt. 
- Programma’s als BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op School laten in de monitor 

zien dat er voortgang wordt geboekt. 
- SOVEE gaat lesmateriaal ontwikkelen voor anderstalige en laagtaalvaardige ouders om de 

overstap van hun kinderen naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken. Dit in 
samenwerking met basisscholen in Amersfoort en Bunschoten, de Bibliotheek, Pharos, de 
gemeente Amersfoort en Bunschoten en Stichting Lezen & Schrijven.  

- Stadsring51 constateert dat taal één van de onderliggende problemen is bij de 
schuldenproblematiek en ontwikkelt momenteel een specifieke aanpak voor laaggeletterde 
cliënten met schulden i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven, Taalhuis Amersfoort en het 
Oranjefonds. 

- Gemeente Amersfoort ondersteunt via het Regionaal Programma Educatie (digi-) taallessen 
in de verschillende Amersfoortse wijken. 

- Het Leerwerkloket Eemland stimuleert dat bedrijven het Taalakkoord onderschrijven.  
 
Taal staat dus als een belangrijk punt op de agenda van het onderwijs en maatschappelijke 
organisaties. Er wordt samengewerkt en veel gedaan. Maar het is nog lang niet genoeg! 
 
 
 



De vraag is groter dan het aanbod op dit moment 
Het lukt ons nog niet om alle Amersfoorters te bieden wat ze nodig hebben om een volwaardige plek 
in de samenleving te verwerven. Nog altijd komen kinderen met een taalachterstand op school 2 en 
beïnvloedt dit het instroomniveau in het vervolgonderwijs. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bijna 
18% van de middelbare scholieren moeite heeft met lezen en het begrijpen van schoolboeken. 
Voor volwassenen in Amersfoort geldt dat door beperkte taal- én digitale vaardigheden zij 
belemmerd worden bij het vinden van een baan. Toenemende digitalisering van (overheids-) 
communicatie maakt dit probleem nog prangender.  
Zowel voor jeugd als volwassenen geldt dat de vraag naar (digi-)taalondersteuning groter is dan het 
beschikbare aanbod.  
 
Investeren in taal betekent vermindering in de kosten 
Onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg wijst uit dat het rendement van het volgen van 
een taalcursus groot is: een vermindering van zorgkosten van €359 en een stijging van de 
gezondheidswinst van €1.501 per deelnemer.3  
Investeren in taal betekent investeren in meedoen van mensen aan de maatschappij. Het betekent 
ook dus investeren in een financieel gezonde samenleving. Uit recent verschenen onderzoek 4 van 
PricewaterhouseCoopers blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving bijna 1 miljard 
euro per jaar kost.  
Hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen, lagere productiviteit van laaggeletterden die 
werken en gemiste belastinginkomsten zijn de grootste kostenposten. Om dit fundamenteel aan te 
pakken is structureel beleid nodig. 
 

Wij doen een beroep op de Amersfoortse politiek! 
U heeft gelezen over de problemen die laag (digi-)taalvaardigheid geven. U ziet wat er al 
gebeurt door diverse organisaties. Het is niet genoeg, en als we dit niet goed aanpakken zijn 
de gevolgen groot.  
We doen een beroep op alle politieke partijen, en in het bijzonder het nieuwe Amersfoortse 
College, om structurele aanpak op het gebied van (digi-)taal in Amersfoort te stimuleren en 
in het College-akkoord 2018 -2022 (digi-)taalvaardigheid een centrale plek te geven. 
 
De Bibliotheek Eemland, Humanitas Eemland, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, IndeBuurt033, 
Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort, SOVEE , NVA centrum voor integratie en participatie, 
Taalles Randenbroek, Taalles Kruiskamp (Witte Vlinder), Taalcafé Eemhuis, Leesgroepen Makkelijk 
Lezen, Schrijflessen Oechies, Schrijfcafé Oudijk, Stichting De Horsten (Liendert), Taal Informatie 
Punt, Gilde Samenspraak, NL Educatie, Leerwerkloket regio Amersfoort.  
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Contact:  Mevrouw C.Manni, Programmamanager De Bibliotheek Eemland.  
Eemplein 71 
3812 EA Amersfoort  
c.manni@bibliotheekeemland.nl  

1 https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gezondheidsverschillen/Laaggeletterden--947/ 
 
2 https://www.youtube.com/watch?v=zEwRHSf2ZCU 
 
3 https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/LS_FeitenCijfers_2.0_web_3.pdf 

4 http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/pwc_-
_rapport_maatschappelijkekostenlaaggeletterdheid-april2018d.pdf 
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