uitnodiging

H e t b e l a n g van
taa l o p d e w er k v l o er
i n uw be dr ij f
donderdag 2 september 2021
van 15.30 uur tot 19.00 uur

Landvast
Haven 4 2951 CC
Alblasserdam

uitnodiging
Graag nodigen wij u uit voor het werkgeversevent “Het belang van taal in uw bedrijf”
op donderdag 2 september 2021 van 15.30 uur tot 19.00 uur
bij Landvast te Alblasserdam.
Veiligheid, hygiëne en digitaal mee kunnen doen zijn
belangrijke thema’s bij werkgevers. Hiervoor zijn goede
basisvaardigheden nodig bij werknemers én klanten.
In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.
Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden.
Voor u als werkgever is het belangrijk dat uw
medewerkers zich aan de veiligheidsvoorschriften
houden, werkroosters en inwerkprogramma’s goed
begrijpen en dat ze duidelijk communiceren naar
collega’s en klanten. Voor klanten is het van groot
belang dat ze uw brieven en dienstverlening
goed begrijpen.
Effecten van een beperkte kennis van taal kunnen zijn:
•
loonbeslag
•
een hoger ziekteverzuim
•
ongelukken op de werkvloer
•
schaamte en het vermijden van situaties waarin
lezen en schrijven wordt gevraagd
•
moeite met nieuwe digitale systemen
Werknemers zijn vaak heel handig in het vermijden
van situaties waarin een beroep op hun taalvaardigheid
wordt gedaan. Doorgroeimogelijkheden voor
werknemers zijn daarom vaak beperkt en het behalen
van (verplichte) certificaten soms een probleem.

Met een inspirerend en uitdagend
programma kijken we wat investeren in
taal kan betekenen voor medewerkers,
klanten en daarmee voor uw bedrijf.
Wat:

Leer meer over taal binnen uw bedrijf.
wat het kan opleveren als u hiermee aan de slag gaat.
we kunnen u hierbij ondersteunen en ontzorgen vanuit
het TaalAkkoord Drechtsteden.

Voor wie:

Interessant voor werkgevers, directie,
leidinggevenden, communicatie-,
HRM- en P&O adviseurs.

Wanneer:
Maandag 2 september 15.30 - 19.00 uur

Programma:
Inloop:
15.30 - 15.45 uur
Programma:
15.45 - 18.30 uur
•
Welkom door wethouder Peter Heijkoop
•
Theatervoorstelling Laaggeletterd: hoe houden
laaggeletterden zich staande en hoe kun je als
professional hier iets mee doen!
•
PAUZE
•
Werkgever aan het word met ervaring met
de aanpak van laaggeletterdheid: een
“taalambassadeur”
•
Project Werk in Zicht Drechtsteden; toeleidings
traject naar banen in de energietransitie
•
Informatie over ondersteuning vanuit het
TaalAkkoord Drechtsteden bij de aanpak van
taal op de werkvloer binnen uw bedrijf
Borrel (coronaproof)

18.30 - 19.00 uur

Waar:

Landvast, Haven 4, 2951 CC Alblasserdam.
Om een en ander Coronaproof te kunnen doen is
er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geef u
daarom zo snel mogelijk op. Bij te veel aanmeldingen
wordt er op basis van aanmeldtijdstip bepaald wie mag
komen. U wordt hierover uiterlijk 30 augustus 2021 per
mail geïnformeerd.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uiterlijk 23 augustus 2021
door te geven of u aanwezig bent op 2 september.
Aanmelden kan via de website van het LeerWerkLoket
Drechtsteden: drechtsteden.leerwerkloket.nl
Voor meer informatie: Loud Mommersteeg:
06-27890238, drechtsteden@leerwerkloket.nl
Graag bij aanmelding doorgeven:
•
•
•
•

Naam bedrijf + vestigingsplaats
Naam van persoon + functie
Emailadres
Telefoonnummer

Ik zie u graag op 2 september,
Met vriendelijke groeten,
Peter Heijkoop
Wethouder

