
Wist je dat…?
… 25% van de 16-jarigen laaggeletterd van school komt? 
En dat neemt jaarlijks toe, waardoor ook de laaggeletterdheid bij 
bedrijven stijgt.

… 58% van alle laaggeletterden gewoon werkt? 
Dat zijn 1.500.000 mensen die goed te bereiken en te motiveren zijn 
vanuit hun werk.

… Inzetten op digitale vaardigheden heel goed werkt? 
Dan komen vaardigheden als lezen, schrijven en budgetteren 
vanzelf aan bod en doorbreken we het taboe!

Mobiliseer, help en investeer in werkgevers om de 
noodzaak hiervan te zien en nu kansen te pakken: 

• Werk aan bewustwording en draagvlak bij alle 
werkgevers.  

• Pas je communicatie aan. Ga uit van het feit dat 
werknemers iets willen en kunnen. Speel in op de 
noodzaak van goede communicatie voor de kwali-
teit en veiligheid van het werk.  

 
 
 
 
 
 

 
 

• Werk aan scholing van werknemers. Help met 
het behalen van certificaten zoals VCA, BHV, 
SVH, (heftruck)rijbewijs, bedrijfsprocedures en 
met persoonlijke scholingswensen. Lever maat-
werk: laagdrempelig, eenvoudig, met een positie-
ve insteek en een duidelijk eigenbelang. 

• Sluit in 2022 een landelijk (digi)taalakkoord met 
bedrijven. Samen bereiken we meer!

Tijd voor actie!

100% Geletterd is een netwerk van organisaties en bedrijven dat actief taalvaardigheid in Arnhem bevordert.
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Letter: ENGELHARD © Mirte Engelhard
Mirte Engelhard studeerde Fashion Design aan ArtEZ en is een veelzijdige modeontwerpster met een eigen winkel en atelier in het Modekwartier in Arnhem. 

Mirte won in 2021 de jaarlijkse Cultuurprijs Arnhem.


