
Bibliotheek en cultuur- en erfgoedcentrum Rozet helpt 
inwoners van Arnhem al jaren met het verbeteren van 
hun basisvaardigheden. De laatste drie jaar gebeurt dat 
met een steeds meer vraaggerichte aanpak, waarbij 
cursusdeelnemers zelf hun leervragen kunnen bepalen. 
Begin 2021 is Rozet serieus aan de slag gegaan met 
een strategie voor werkgevers. Projectleider Joep 
Derkx en directeur-bestuurder Jenny Doest zochten 
daarvoor de samenwerking met Moede Dialoog Midden-
Gelderland, een platform dat geldproblemen bij 
werknemers probeert te voorkomen door voorlichting op 
de werkplek. Coördinator Desirée Kuipers en co-partner 
Anja Hagendoorn gingen hier namens Moedige Dialoog 
mee aan de slag. In mei, juni en juli 2021 organiseerden 
beide organisaties drie ronde tafelbijeenkomsten, voor 
werkgevers en andere betrokken organisaties. Deze 
bijeenkomsten vormden het begin van een nieuwe 
werkgeversaanpak in Arnhem.

Waarom hebben jullie ronde tafelbijeenkomsten 
georganiseerd?

Derkx: “We wilden eigenlijk een grote conferentie organiseren 
voor werkgevers in Arnhem, maar we realiseerden ons dat 
we eigenlijk niet wisten wat werkgevers nodig hadden. We 
besloten daarom om werkgevers en andere organisaties 
in Arnhem om hulp te vragen. ‘Help ons om jullie te 
helpen.’ Dat hebben we vormgegeven met de drie ronde 
tafelbijeenkomsten.”

Doest: “Bij Rozet doen we al veel in het onderwijs en het 
sociaal domein, maar nog weinig bij werkgevers. We wilden 
van werkgevers weten wat voor hen werkt. Er bestaan veel 
instrumenten om basisvaardigheden te verbeteren, maar 
het merendeel lijkt niet te werken. Hoe komt dat? En wat 
zou wel goed kunnen aansluiten bij bedrijfsprocessen? 
Daar hebben we uitgebreid over gesproken tijdens de ronde 
tafelbijeenkomsten. Met onder andere werkgevers, de 
gemeente Arnhem, het netwerk 100% Geletterd, het UWV en 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Veel van de bedrijven die 
bij de ronde tafelbijeenkomsten waren, werken nu samen met 
ons aan de basisvaardigheden van hun medewerkers.”

Samen werken aan een 
taal- en digivaardige 
werkvloer
Moedige Dialoog Midden-Gelderland en Rozet Arnhem zetten zich sinds begin 2021 in om de 

basisvaardigheden van werknemers in Arnhem te verbeteren. Want van alle Nederlanders die 
moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden heeft 57 procent een baan, blijkt 

uit onderzoek. Na drie ronde tafelbijeenkomsten worden nu de contouren zichtbaar van de aanpak bij 
werkgevers. Dé voorwaarde voor succes: een aanpak op maat voor werkgevers én werknemers.



Wat waren de belangrijkste uitkomsten van de 
ronde tafelbijeenkomsten?

Kuipers: “Dat het niet heel veel zin heeft om bedrijven zomaar 
trainingen of instrumenten aan te reiken. Werkgevers moeten 
heel veel ballen tegelijk in de lucht houden, helemaal bij 
kleinere bedrijven. Natuurlijk zijn ze zich ervan bewust dat 
het belangrijk is dat medewerkers hun basisvaardigheden 
verder ontwikkelen. Maar iets weten en het ook echt gaan 
doen zijn twee heel verschillende dingen. Wij moeten 
werkgevers en werknemers vooral laten weten dat we ze 
willen ondersteunen. En dan samen ontdekken wat de beste 
manier is.”

Doest: “Werknemers leren vooral op een praktische manier. 
Wij moeten niet meteen aankomen met allemaal papierwerk 
en toetsen, maar aansluiten op bestaande werkprocessen. Als 
je medewerkers wat wil leren moet je ernaast gaan staan en 
het laten zien. Dat is iets wat wij ook nog moeten leren, want 
zo zit ons denken nog niet in elkaar. Het kan niet snel en op 
onze manier. Als je werknemers wilt ondersteunen, zul je 
eerst een vertrouwensband met ze moeten opbouwen.”

Kuipers: “Het vraagt ook een cultuurverandering van veel 
bedrijven. Als werkgever moet je een ander gesprek hebben 
met werknemers. Niet een gesprek over resultaten en harde 
criteria, maar een soort morele arbeidsovereenkomst. Wat 
houdt de medewerker bezig? Als je dat weet kun je preventief 
met ze aan de slag.”

Welke projecten lopen er nu bij werkgevers?

Derkx: “We zijn bijvoorbeeld bij groenbedrijf Sight 
Landscaping aan de slag gegaan met ondersteuning bij 
digitale vaardigheden. Medewerkers gebruiken in hun werk 
steeds meer digitale hulpmiddelen, zoals een app waar ze 
meldingen van burgers in kunnen bekijken. Daar spelen we 
op in. Een trainer van onze partner DigiSlim loopt nu mee 
met medewerkers, om te ervaren wat hun leerbehoefte 
is. Dat doe ik zelf ook bij kringloopbedrijf 2Switch. Ik werk 
daar twee dagdelen per week mee in het bedrijf. Ik leer de 
medewerkers kennen en vraag hun hulp: ‘Help mij om jullie 
te helpen.’ En dat werkt. Ook daar is de trainer van DigiSlim 
inmiddels aan de slag gegaan, met een spreekuur voor 
digitale ondersteuning. Ook familieleden en bekenden van de 
werknemers mogen daar aankloppen. Dat maakt het allemaal 
wat luchtiger. En hoe meer mensen we kunnen bedienen hoe 
beter.”

Doest: “Als je ergens gaat werken ontstaat er een relatie met 
de medewerkers. Je moet het bedrijf en de werknemers leren 
kennen. We zijn nu aan het ontdekken hoe je dat het beste 
doet.”
Hagendoorn: “Meelopen op de werkvloer is natuurlijk wel heel 
intensief, terwijl we een grote ambitie hebben. Dat is wel 
lastig.”

Derkx: “Je wordt na een tijdje wel steeds handiger in het 
contact leggen met medewerkers. Bij het kringloopbedrijf 
nemen anderen het nu steeds meer van mij over. Meelopen 
op de werkvloer kost inderdaad veel tijd, maar het is nu nodig. 
Onze werkgeversaanpak moet klein beginnen en van daaruit 
groeien. Eerst moeten wij ervaring opdoen en ons verhaal op 
orde hebben.”

Wat levert het werkgevers op om te investeren 
in basisvaardigheden?

Kuipers: “In Nederland zijn zo’n anderhalf miljoen huishoudens 
die ’s nachts wakker liggen van geldzorgen. De oorzaak 
van die geldzorgen is vaak (digitale) laaggeletterdheid. 
Werkgevers hebben veel van deze mensen in dienst. Stel 
je voor hoeveel productiever deze mensen zijn als ze weer 
grip krijgen op hun financiën, de digitale wereld en hun 
administratie?”

Hagendoorn: “Iemand met een modaal inkomen, die 36 uur 
per week werkt en geldzorgen heeft, kost een werkgever 
gemiddeld 13.000 euro per jaar aan ziekteverzuim en 
productiviteitsverlies. Met alle werknemers bij elkaar is dat 
een gigantische hoeveelheid geld.”

Derkx: “Als werkgever wil je dat het liefst voorkomen. Wij 
willen vooral inzetten op de preventieve kant, door te 
investeren in een cultuur van leren. Want leren past bij 
iedereen.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Derkx: “Naast onze inzet bij het groenbedrijf en de 
kringloopwinkel gaan we begin 2022 ook aan de slag bij 
schoonmaakbedrijf Nederrijn, sportschool Olympus Gym 
en een productiebedrijf. Bij het schoonmaakbedrijf hebben 
we eerder een pilot gedraaid, waarbij nieuwe medewerkers 
mee konden lopen met ervaren collega’s. Maar niemand 
meldde zich daarvoor aan. Ook voor onze taalcursus bij de 
sportschool was geen animo.”

Doest: “Daar hebben we van geleerd. Medewerkers bij het 
schoonmaakbedrijf kregen bijvoorbeeld een mail vanuit 
de directie. Dat voelt voor hen alsof het bovenaf wordt 
opgelegd.”

Derkx: “Bij de sportschool haken we binnenkort aan bij 
een nieuw onderdeel om deelnemers te coachen bij sport, 
voeding en ontwikkeling. En begin volgend jaar wil ik ook 
in het schoonmaakbedrijf mee gaan werken, net als bij het 
kringloopbedrijf. Ik wil dan samen met medewerkers een 
project opzetten. Laatst vertelde ik een schoonmaakster 
over de pilot en zij was meteen enthousiast. Met persoonlijk 
contact krijg je mensen wel mee.”

Kuipers: “Echt in gesprek gaan met medewerkers kost veel 
tijd en energie, maar het is nodig.”
Hagendoorn: “Dat bleek al uit de ronde tafelgesprekken: we 
hebben maatwerk nodig. Zoals de digitale ondersteuning 
bij het groenbedrijf, dat aansluit op het werken met de 
app. Digitale vaardigheid is vaak een goede ingang om 
medewerkers iets te leren.”



Hebben jullie tips voor werkgevers en andere 
organisaties die hiermee aan de slag willen?

Kuipers: “Samenwerking is heel belangrijk. Betrek werkgever-
servicepunten, leerwerkloketten en andere organisaties. Ik zie 
overal fragmentatie. Veel partijen zijn op hun eigen manier 
met hetzelfde bezig. Steek de koppen bij elkaar en combi-
neer alle expertises. En bedenk: wat kan ik bijdragen aan een 
mogelijke oplossing?”

Doest: “Bedrijven willen het liefst één loket voor hun vragen. 
Dat is praktisch en overzichtelijk.”
Kuipers: “De winst van onze samenwerkingen zit vooral in 
het ontdekken van een andere werkroute; een andere manier 
om het bedrijfsleven te mobiliseren. Dit doen we door binnen 
het bedrijf vooral input op te halen bij de doelgroep zelf. Wij 
vragen werknemers wat zij nodig hebben, om van daaruit 
gerichte hulp te ontwikkelen.”

Derkx: “Ik wil vooral pleiten voor een positieve insteek. 
Laaggeletterden zijn geen zielige mensen die wachten tot ze 
geholpen worden. De meesten redden zich prima, maar lopen 
tegen bepaalde dingen aan. Denk aan een nieuw compu-
terprogramma, of werken met formulieren of een logboek. 
Door ze met die vaardigheden te ondersteunen, maak je het 
praktisch toepasbaar en interessant. Dan krijg je mensen 
mee. En voor bibliotheken of taalhuizen: zoek naar bedrijven 
die écht met basisvaardigheden aan de slag willen en waar je 
een relatie mee kan opbouwen.”

Doest: “Ik wil bedrijven en andere partijen vooral oproepen om 
met ons mee te denken. Laten we met elkaar leren hoe we 
laaggeletterdheid aanpakken. Want de turbo moet erop. Door 
Corona en de snelle digitalisering is de maatschappij voor een 
grote groep mensen in korte tijd veel ingewikkelder gewor-
den. Als we nu niets doen hebben we straks met z’n allen een 
enorm probleem. Laten we samenwerken en echt stappen 
zetten.”


