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Programma
Ontvangst  14.30 uur
Start programma met inleidingen  15.00 uur tot 16.00 uur
Discussieronde  16.00 uur
Netwerkbijeenkomst met hapje en drankje  16.30 uur tot 17.30 uur

Loket Leren en Werken
De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, 
ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Ze werken o.a. samen met 
SBB, sectoren, brancheverenigingen, RMC en MKB. Landelijke facilitering 
geschiedt door het UWV.

Investering in kennis is noodzakelijk om de snelle en complexe veranderingen op 
de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevor-
deren. Een leven lang leren is nodig om een baan te vinden en te behouden. Het 
is dus zaak mensen te stimuleren om een leven lang te leren, opdat ze maximaal 
kunnen participeren.

Kerntaken
•  Informeren over arbeidsmarkt, beroepen en opleidingen.
•  Inzicht geven in competenties.
•  Opstellen van arbeidsmarktrelevant scholings- en loopbaanadvies.
•  Bijdragen aan de totstandkoming van leerwerktrajecten.
•  Verbinden van onderwijs, ondernemers en overheid.

Holland Rijnland
Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten uit de Duin- 
en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek. In de domeinen
maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale
samenwerking tussen de gemeenten via projecten en programma’s. Daarnaast 
hebben de gemeenten onder meer het Regionaal Bureau Leerplicht en de 
tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp bij Holland Rijnland 
ondergebracht.

In de regio Holland Rijnland hebben al meer dan 35 maatschappelijke partners 
(inclusief alle gemeenten) de handen ineen geslagen en afspraken gemaakt hoe 
laaggeletterdheid in de regio zal worden aangepakt. Een van de ambities in het 
convenant is het betrekken van werkgevers bij hun aanpak.

Meer informatie bij Marjolijn van der Jagt: 06 22508614.

Met bijzonder veel genoegen nodigt het Loket Leren en Werken Rijn Gou-
we en Holland Rijnland u uit voor een presentatie van het Taalakkoord. 
Het doel van deze bijeenkomst is het informeren en enthousiasmeren van 
werkgevers om zich aan te sluiten bij het landelijk Taalakkoord.

Ongeveer 70 werkgevers, branche- en koepelorganisaties hebben dat al gedaan. 
Zij leveren daarmee eenvoudig een bijdrage aan de verbetering van de taalvaar-
digheid van medewerkers. Taaladviseurs staan klaar om mee te denken over 
de verbetering van de taalvaardigheid binnen een bedrijf, de financiering en het 
vinden en invoeren van de meest geschikte taaltraining.

Over één ding zal weinig discussie bestaan: taal vormt een belangrijke basis 
voor een goede communicatie. Dat geldt zowel voor werkgevers als werknemers. 
Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft echter problemen met lezen 
en schrijven, driekwart daarvan zelfs gróte problemen. Dat komt neer op zo’n 1,1 
miljoen werknemers. Deze mensen hebben daardoor moeite om zich betrokken 
te voelen bij hun werk of in de samenleving. 
Alle belang om daar wat aan te doen. Werkgevers kunnen hier immers alleen 
maar voordeel van hebben. Beperkte en geringe kennis van taal in woord en 
geschrift kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, grotere 
veiligheidsrisico’s en verminderde groeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een 
financieel risico voor het bedrijf.

Op initiatief van Loket Leren en Werken Rijn Gouwe willen wij werkgevers graag 
informeren
op dinsdag 18 april 2017
in Holiday Inn Leiden,
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Wij ontvangen u graag vanaf 14.30 uur met koffie en thee, waarna om 15.00 uur
een serie korte inleidingen zal worden gehouden. Daarna is er voldoende 
gelegenheid tot vragen stellen en de onderlinge contacten te verstevigen tijdens 
de aansluitende netwerkborrel. In verband met de organisatie verzoeken wij u 
zich aan te melden bij werkgeversbijeenkomst18april@outlook.com
We vragen een bijdrage van € 25 euro per persoon. Wilt u dit bedrag overmaken 
op rekening nummer NL 30 ABNA 056.813.6004 ten name M. van der Jagt onder 
vermelding van Bijeenkomst 18 April en de naam van uw bedrijf of organisatie.

Inleiders
Er zijn sprekers van werkgeverszijde, de taalaanbieders, de gemeenten en het 
Loket Leren en Werken Rijn Gouwe. Zij zullen u stimuleren binnen uw bedrijf zelf 
met taal aan de slag te gaan.


