Onderzoek naar taalontmoeting op de werkvloer:

Werknemer en werkgever in actie!
90.000 Rotterdammers hebben moeite met de
Nederlandse taal. Een aanzienlijk percentage
hiervan werkt (57%). Op de werkvloer kan het
gesprek over taalontwikkeling zeker gevoerd
worden maar dit gesprek komt niet
automatisch tot stand. Deels omdat
werknemers zich (ten onrechte) schamen voor
het niet goed kunnen spreken, lezen en
schrijven in het Nederlands, deels omdat het
voor de werkgever vaak geen standaard
onderdeel is van HR-beleid en deels omdat de
direct leidinggevende het toch moeilijk vindt
om het onderwerp aan te kaarten. De
gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten
uitvoeren naar ‘Taal op de werkvloer’, niet
over, maar mét werknemers en werkgevers
van bedrijven die in Rotterdam gevestigd zijn.
Met als doel om erachter te komen wat er
nodig is om te stimuleren dat het gesprek
tussen werkgever en werknemer over
taalvaardigheid wel tot stand komt: de
ontmoeting tussen werkgever en werknemer,
zodat zij in goed overleg de juiste acties in
gang zetten. Het onderzoek biedt antwoorden
op de vastgestelde motie Laaggeletterdheid
voortgezet onderwijs1.
1) Afdoening motie laaggeletterdheid voorgezet onderwijs (20bb2573)

Aanpak onderzoek
• Literatuuronderzoek en interviews met vier experts ‘Taal op de Werkvloer’.
• Internetsurvey onder 133 Rotterdamse werkgevers uit diverse sectoren (industrie, transport- en
logistiek, facilitaire dienstverlening, gezondheid- en welzijnszorg), waarvan 55% kleine
werkgevers (1-50 werknemers) en 11% grote werkgevers (500+ werknemers).
• Verdiepende casestudies onder vijf Rotterdamse bedrijven, bestaande uit gesprekken met
management, HR, leidinggevenden én werknemers over taalvaardigheid van werknemers en
het bedrijfsbeleid met betrekking tot taalontwikkeling.
• Brainstorm- en toetsingsgesprekken bij zeven Rotterdamse bedrijven met werkgevers én
werknemers om resultaten te valideren en actie-instrumenten vorm te geven.
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Resultaten
Behoeften werkgever en werknemer
verschillen niet van elkaar
Zowel werknemers als werkgevers hebben behoefte
aan goede taalvaardigheid van werknemers, omdat
het werkplezier van de werknemer toeneemt, hij/zij
de uitleg over werkzaamheden beter begrijpt,
eﬀectiever wordt in het werk en meer
verantwoordelijkheden kan dragen.

werknemers) zijn werkgevers tevreden (ongeveer
80%). De werkgevers met 100-500 werknemers zijn
vaker niet tevreden (20-30%).
Taal geen belemmering bij werving en
aanname nieuwe medewerkers
Werkgevers geven aan dat zij in staat zijn om een
taalachterstand bij sollicitanten te signaleren en zij
geven aan in te kunnen schatten of het taalniveau
hoog genoeg is voor de uitvoering van de
desbetreﬀende functie.

Deels verschillende drijfveren voor
werkgever en werknemer
De drijfveren om met taalontwikkeling aan de slag te
gaan verschillen deels tussen werknemers en
werkgevers. Werknemers gaan aan de slag met
taalontwikkeling voor meer plezier in de huidige
functie, doorgroeimogelijkheden op het werk, en om
vaardigheden te ontwikkelen die ook privé nuttig
zijn, zoals het kunnen doen van digitale betalingen
en om beter het gesprek aan te gaan met
leerkrachten op school. Werknemers nemen graag
zelf de regie over hun ontwikkeling. Uit ons
onderzoek is gebleken dat werkgevers met name
aan de slag gaan met taalontwikkeling van
werknemers omdat dit leidt tot het behouden en
laten doorgroeien van werknemers, meer eﬀectieve
communicatie, betere kwaliteit van het werk en het
willen zijn van een maatschappelijk betrokken
organisatie.
Driekwart van werkgevers tevreden over
taalbeheersing werknemers
Driekwart van de werkgevers die deelnam aan de
survey is tevreden over de taalbeheersing van
werknemers. Met name in het MKB (1-100

Werknemer komt in actie als taal als een
normale werknemersvaardigheid
bespreekbaar wordt gemaakt en het
taalaanbod aansluit op behoeften
‘’Zowel van oorsprong Nederlandse medewerkers maar
ook van oorsprong anderstalige medewerkers kunnen
zich ervoor schamen dat zij de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen en het als een drempel ervaren
om het bespreekbaar te maken’’ - Als de
leidinggevende de medewerkers vertrouwen geeft,
hen enthousiasmeert en samen met hen het aanbod
bepaalt, ontstaan er ontwikkelkansen, op het werk
én privé. Tijdens deze gesprekken werkt het goed als
wordt aangesloten op de beweegredenen (om wel of
niet te leren) en de achtergrond van werknemers.
Daarnaast komt de werknemer in actie als
werkgevers het makkelijk maken voor werknemers
om taalles te volgen (bijvoorbeeld door de
organisatie van taallessen binnen het bedrijf of
opname van taalcursussen in bijscholingstrajecten).
‘’Het is 50% de verantwoordelijkheid van jezelf maar
zeker ook 50% de verantwoordelijkheid van mijn
werkgever. Mijn werkgever zorgt dat er hier lessen zijn
en dat vind ik goed, ik weet anders niet waar ik lessen
moet volgen’’.
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Aanbevelingen
Het gesprek tussen werkgever en
werknemer is de basis. Wel gerichte
toerusting van leidinggevenden nodig
De rol van de direct leidinggevende is heel belangrijk
in het bespreekbaar maken van de ontwikkeling
rondom de taalvaardigheid van de werknemer. De
direct leidinggevende heeft het meest directe
contact met de werknemers. Direct leidinggevenden
vinden het soms lastig om het onderwerp
bespreekbaar te maken op een manier die goed
aansluit bij de beweegredenen en achtergrond van
werknemers.
Compleet inzicht in het Rotterdamse
taalaanbod ontzorgt en faciliteert
werkgevers
Inzicht in het complete Rotterdamse cursusaanbod
‘Taal op de werkvloer’, en goede ondersteuning bij
het maken van keuzes uit dit aanbod faciliteert
werkgevers in het opzetten van een taalaanpak.
Daarnaast helpt ook ﬁnanciële ondersteuning hen

bij het opzetten hiervan. ‘’We zijn op de hoogte van het
aanbod in Rotterdam, zoals Taalmaatje of de trajecten
van de bibliotheek Rotterdam, maar vaak zijn die net
een niveau te hoog. Ik zou heel erg behoefte hebben
aan een organigram met daarin ‘’voor deze mensen
past dit aanbod’’. En dat je niet hoeft te kiezen uit
honderden aanbieders’’.
Borging in breder HRM en
ontwikkelbeleid essentieel voor een
eﬀectieve taalaanpak op de werkvloer
Door taal onderdeel te maken van het bredere
ontwikkelings- en personeelsbeleid in een
organisatie is continue aandacht voor het
onderwerp gewaarborgd en is taal een logisch
onderwerp in ontwikkelgesprekken. Uit ons
onderzoek blijkt dat veel leidinggevenden nu
handvatten missen om met het onderwerp aan de
slag te gaan vanwege ontbrekend HR beleid.
Vijf randvoorwaarden om werknemer en
werkgever samen te stimuleren in actie
te komen
Uit het onderzoek volgen vijf randvoorwaarden om
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werkgevers en werknemers samen in actie te
krijgen. Het actie-instrumentarium moet:
1. Concreet en eenvoudig toe te passen zijn voor
werkgevers én werknemers.
2. Drijfveren van werkgevers én werknemers
aanspreken en aansluiten bij hun behoeften.
3. Werkgevers én werknemers helpen om over
(taal)ontwikkeling met elkaar in gesprek te gaan.
4. Werkgevers én werknemers helpen om keuzes te
maken uit het Rotterdamse taalaanbod.
5. HR en management stimuleren om taal onderdeel
te maken van het bredere ontwikkelings- en
personeelsbeleid.
Korte Rotterdamse ﬁlm en
doorontwikkeling van beterintaal.nu
zetten aan tot gezamenlijke actie
Alle gesproken werkgevers en werknemers hebben
behoefte aan een korte, inspirerende Rotterdamse
ﬁlm om het onderwerp taal bespreekbaar te maken
in de organisatie en om gezamenlijk vervolgstappen
te zetten. In de korte ﬁlm voor werkgevers en
werknemers in de Rotterdamse regio worden
herkenbare, prikkelende praktijkvoorbeelden en
rolmodellen verwerkt. Zo wordt op humoristische
wijze ingegaan op uitdagingen die beperkte
taalvaardigheid op de werkvloer met zich meebrengt
en worden verschillende drijfveren om met
taalontwikkeling aan de slag te gaan verwerkt. De
ﬁlm is een eyeopener voor verschillende lagen in de
organisatie (werknemers en HR/managementlagen)
en maakt het onderwerp bespreekbaar. De ﬁlm kan
worden ingezet tijdens veel voorkomende
momenten en plekken binnen de onderneming,
zoals werkoverleg, performance cyclus,
toolboxmeeting VCA met het onderwerp taal &
veiligheid, overleggen over geïntegreerde bedrijfsen personeelsontwikkeling (strategische
personeelsontwikkeling, SPO).
Uit het onderzoek blijkt dat veel werkgevers en
werknemers meer praktische informatie wensen
over het taalaanbod in Rotterdam. Daarnaast blijkt
dat werkgevers veel vragen hebben over het

organiseren van taalaanbod voor hun werknemers
en het taliger maken van hun bedrijf. Zo geven
werkgevers bijvoorbeeld aan behoefte te hebben
aan hulpmiddelen om de werkvloer zo talig mogelijk
te maken (door vereenvoudiging van bedrijfsteksten,
bedrijfsmateriaal, en posters). Ook blijkt dat
werkgevers zelf veel goede ideeën hebben die het
delen waard zijn, zoals het plaatsen van computers
op centrale plekken en het opzetten van een
netwerk waarin collega’s elkaar ondersteunen met
digitale vaardigheden. Wij adviseren de website
www.beterintaal.nu door te ontwikkelen door tips
over taal op de werkvloer te delen via de website.
Voor de doorontwikkeling van de website
beterintaal.nu met een compleet taalaanbod,
praktische en bruikbare tips voor werkgevers is
draagvlak onder alle betrokken werkgevers en
werknemers bij dit onderzoek.
Inbedding website en ﬁlm in bredere
strategie
Voor het behalen van maximaal bereik en maximale
impact is het van groot belang dat het
actie-instrumentarium wordt ingebed in een
bredere communicatie- en distributiestrategie naar
werkgevers én werknemers toe. Die strategie moet
ontwikkeld en gedragen worden door
netwerkpartners, vakbonden en branchepartijen.
Hiervoor kan aangesloten worden bij al lopende
initiatieven en programma’s, zoals programma’s van
het Leerwerkloket, het Werkgeversservicepunt,
brancheorganisaties, vakbonden en regionale
mobiliteitsteams. Veel van deze partners en
programma’s zijn gericht op diverse aspecten van
leren en ontwikkelen waar taal een logisch
onderdeel van kan zijn en dit vaak nu nog niet is.
Door actief contact te zoeken met dit type
organisaties en het belang van taal als onderdeel
van leren en ontwikkelen onder de aandacht te
brengen kan het actie-instrumentarium zich als een
olievlek verspreiden en steeds meer impact
realiseren.

Answering
tomorrow's
challenges
today

José Scholte R&J BV

