Memo
Aan:
leden van de raad
Van:
M. Kalkman, beleidsadviseur
Cc:
Datum: 16 november 2020
Onderwerp: Uitvoeringsplan Taalhuizen Het Hogeland 2020 – 2021 en het Jaarverslag coördinatie Taalhuizen Het Hogeland
Stichting MJD.
Zaaknummer: Z.HHL.032684

Geachte leden van de raad,
Bijgaand zenden wij u ter informatie het ‘Uitvoeringsplan Taalhuizen Het Hogeland 2020 – 2021’ en
het ‘Jaarverslag coördinatie Taalhuizen Het Hogeland Stichting MJD’.
Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid wordt als overkoepelende term gebruikt voor mensen die grote moeite hebben met
luisteren, spreken, lezen en schrijven, rekenen en die beperkte digitale vaardigheden hebben in het
dagelijks leven en op het werk. In de gemeente Het Hogeland ligt het percentage laaggeletterden
tussen de 8 – 11% van de bevolking. Dat betekent dat er binnen de gemeente Het Hogeland in totaal
tussen de 4.000 en 5.500 laaggeletterden zijn. Het percentage laaggeletterden van Nederlandse
afkomst is hoger dan van niet Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid ligt bij mensen van
Nederlandse afkomst vaak heel gevoelig en vraagt om een andere aanpak dan bij mensen die niet
van Nederlandse afkomst zijn.
Taalhuis
De gemeente Het Hogeland heeft vier taalhuizen. Het taalhuis is een samenwerkingsverband tussen
een aantal lokale organisaties. Het is ook een fysieke plek waar mensen terecht kunnen die beter
willen leren lezen, schrijven, rekenen of,- omgaan met computer en internet.
De organisaties die in het taalhuis samenwerken hebben het ‘Uitvoeringsplan Taalhuizen Het
Hogeland 2020 – 2021’ opgesteld. In dit uitvoeringsplan staat wie welke taken op zich neemt binnen
het taalhuis en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Naast de reguliere, doorlopende werkzaamheden zoals het werven en opleiden van vrijwilligers, het
versterken van het lokale netwerk en het geven van voorlichting over laaggeletterdheid, richten de
werkzaamheden in 2020 – 2021 zich in het bijzonder op het werven van deelnemers met Nederlands
als eerste taal (NT1).
Verder wordt ingezet op het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met partijen om de
signaleringscapaciteit uit te breiden. Ook het bereiken van inwoners met lage basisvaardigheden is
een belangrijk speerpunt. Het is belangrijk dat zij een gedegen taalaanbod krijgen in het taalhuis of
van andere partners. Dit aanbod zal de komende periode worden geïnventariseerd en waar nodig
worden versterkt.

Raadsmemo

Pagina 1/3

Maatschappelijke impact
Taal is een belangrijk middel om mee te kunnen doen in de samenleving. Het maakt mensen
zelfverzekerder en haalt mensen uit een sociaal isolement. De doelgroep beheerst het minimale
niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet. Het taalhuis richt
zich op ondersteuning van deze doelgroep. De partners van het taalhuis kunnen ondersteunen door
onder andere gezamenlijk laaggeletterdheid te signaleren en een passend taalaanbod te doen, te
verwijzen naar de inloopspreekuren van het taalhuis en bij signalering van andere problemen door te
verwijzen naar andere organisaties.
Lokale Inclusie Agenda Het Hogeland
Het uitvoeringsplan sluit aan op de lokale inclusie agenda van Het Hogeland. De gemeente en de
contractpartners onderzoeken hoe we drempels, zoals laaggeletterdheid, voor meedoen kunnen
wegnemen. Sociale drempels zijn drempels die inwoners belemmeren om mee te doen aan sociale
en/of economische activiteiten. Een inwoner kan bijvoorbeeld niet goed meedoen op de arbeidsmarkt,
doordat hij/zij de taal niet kent of een beperking heeft. We kijken daarbij naar mogelijke oplossingen,
zoals Taalhuizen en de inzet van ervaringsdeskundigen.
Regionaal plan Laaggeletterdheid
Vanuit het bestuursakkoord laaggeletterdheid Tel Mee met Taal tussen het Rijk en de VNG ontvangen
de arbeidsmarktregio’s middelen om de laaggeletterdheid regionaal op te pakken. De gemeenten in
de arbeidsmarktregio Groningen en Noord Drenthe hebben gezamenlijk een concept plan van aanpak
periode 2020 – 2024 opgesteld. Centrumgemeente Groningen heeft dit plan nog niet vastgesteld,
omdat afspraken tussen het Rijk en de VNG zijn opgeschort. De VNG heeft deze afspraken eenzijdig
opgeschort, omdat er onvoldoende middelen meekomen naar de gemeenten.
Jaarverslag coördinatie Taalhuizen Het Hogeland Stichting MJD
In januari 2018 heeft MJD de opdracht Coördinatie Taalhuizen het Hogeland gegund gekregen en
overgenomen van het Noorderpoort College. Vanuit MJD geeft de coördinator Taalhuizen samen met
de vrijwilligersbegeleider van de Taalhuizen en de MJD-projectleider vorm aan de Taalhuizen binnen
de gemeente Het Hogeland. Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van opbouw van werkgroep,
vrijwilligers werven, koppelen en begeleiden en netwerken met professionals. Er is een aansturing- en
coaching contact opgestart vanuit de taalhuiscoördinator voor de vrijwilligers. Maandelijks neemt de
coördinator contact op met de actieve vrijwilligers.
In 2020 is in afstemming met de stuurgroep een plan van aanpak opgemaakt. Daarin staat onder
andere het vergroten van de naamsbekendheid, netwerk professionals vergroten, opzetten van
nieuwe samenwerkingsverbanden, creëren van taalpunten, bereiken van NT1 deelnemers.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester
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P.P.M. van Vilsteren
secretaris
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