
METAAL MET TAAL
LAAGGELETTERDHEID IN MIJN BEDRIJF
 Is dit een probleem?
 Hoe herken ik laaggeletterdheid?
 Wat kan ik eraan doen? 



WAT IS LAAGGELETTERDHEID?
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite 
met het gebruik van een computer of een smartphone. Ook binnen 
jouw bedrijf is de kans groot dat er werknemers zijn die dit lastig 
vinden. Wil je hen verder helpen? Hier lees je hoe.

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?
In veel bedrijven werken laaggeletterden zonder dat collega’s of werkgevers dit 

weten! Veel mensen schamen zich hiervoor en praten er niet graag over. Als je goed 

kunt lezen en schrijven kun je veiliger en zelfstandiger werken. Denk hierbij aan 

allerlei opdrachten zoals werkbriefjes insturen of vakanties aanvragen.

DIT LEVERT AANDACHT VOOR LAAGGELETTERDHEID OP: 
• Minder kosten door: lager ziekteverzuim, minder fouten op het werk, werknemers 

halen sneller certificaten (Ecorys, 2015)

• Meer tevredenheid bij je medewerkers en klanten (Visscher en Tops, 2015)

• Meer inkomsten door hogere productiviteit (Ecorys, 2015)

WIST JE DAT?
• Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden telt

• Driekwart daarvan onvoldoende digitaal vaardig is

• Gemiddeld 13,9% van de laaggeletterden in de metaalsector werkt

• Dit gaat om gemiddeld 1 op de 7 werknemers 

Ik begrijp nu pas waarom mijn werknemers het 
personeelsregistratiesysteem niet gebruiken.

– een werkgever



HERKEN DE SIGNALEN
Het is handig als je weet waar je op moet letten. Zo kan iemand 
bijvoorbeeld zeggen: ‘dat vul ik thuis wel even in’. Andere signalen 
kunnen zijn:

• een slecht leesbaar handschrift;

• negatief praten over schoolervaring;

• niet verder groeien in het werk;

• smoesjes verzinnen, zoals ‘bril vergeten zijn’, en nog veel meer…

DOE DE KORTE TRAINING
Wil jij als werkgever laaggeletterdheid leren herkennen bij jouw 
werknemers? Doe dan een gratis e-learning op de website van lezen en 
schrijven: lezenenschrijven.nl.
In deze e-learning leer je in 45 minuten hoe je laaggeletterdheid herkent 
en hoe je een laaggeletterde kunt motiveren tot taalscholing. 

Voor jouw werknemers is passende taalscholing in eigen regio mogelijk. 

Verwijs ze naar ikwilleren.nl of bel 0800 023 44 44.

BEKIJK EN VERSPREID DIT FILMPJE

In dit filmpje vertellen werknemers wat het betekent 
om moeite te hebben met lezen en schrijven. En wat 
je eraan kunt doen. Verspreid dit filmpje onder je 
werknemers. Ga naar fnv.nl/lezenenschrijven

MEER WETEN? 
FNV Metaal: di-metaal-weert@fnv.nl

Techniekcoalitie Limburg: info@techniekcoalitielimburg.nl

Deze campagne wordt mede ondersteund 

door Stichting Lezen en Schrijven en de 

Provincie Limburg.

https://www.lezenenschrijven.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/ik-wil-leren
mailto:di-metaal-weert%40fnv.nl?subject=
mailto:info%40techniekcoalitielimburg.nl?subject=
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Het leven is zo mooi als je
 kan lezen en schrijven 

- een werknemer


