
Subsidiemogelijkheden voor scholing van 
 laaggeletterde werknemers

Duurzame inzetbaarheid 
van uw medewerkers

In Brabant werken bijna 100.000 mensen met onvoldoende basisvaardig
heden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het lezen en schrijven van de 
Nederlandse taal, rekenen en/of digitale vaardig heden. Ze hebben bijvoor
beeld moeite met het begrijpen van werkinstructies of het schrijven van 
emails. Maar ook het succesvol afronden van een vakinhoudelijke training is 
voor hen een flinke uitdaging. Deze opleidingen zijn vaak zeer talig waardoor 
laag geletterde werknemers de benodigde diploma’s en certificaten niet 
kunnen behalen of behouden. Dit kan grote gevolgen hebben voor een 
bedrijf. Denk aan een lagere productiviteit, een hoger ziekte verzuim vanwege 
het niet melden van veiligheidsincidenten en diverse veiligheidsproblemen. 

Herkent u dit? Als werkgever kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de 
basisvaardigheden van uw medewerkers door het belang ervan op de 
werkvloer bespreekbaar te maken. En door uw medewerkers hierin te 
scholen. De scholingskosten die u maakt, kunnen op verschillende manieren 
gesubsidieerd worden.

Subsidie voor scholing
De subsidiemogelijkheden voor scholing van laaggeletterde  werknemers zijn:
 ▪ Tel mee met Taal
 ▪ Cofinanciering (50%) door de gemeenten van de arbeidsmarkt regio 

Zuidoost Brabant

Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten 
gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 
kunt u als werkgever weer subsidie aanvragen voor scholing van uw werk
nemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid  
en/of betere digitale vaardigheden van uw werknemers. Dit geldt ook voor 
zzp’ers met wie u samenwerkt, of andere werknemers waar u een minder 
duurzame arbeidsrelatie mee aan bent gegaan, zoals tijdelijke plaatsen, 
proefplaatsen, beschut werk en dergelijke. Het maakt niet uit of uw 
werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een  
(arbeids)migrant. 

De subsidie kan worden gebruikt voor één of meerdere opleidingstrajecten of 
cursussen. Een belangrijke voorwaarde is dat u de subsidie alleen in mag 
zetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. Niveau 2F is het 
niveau dat iemand aan het einde van het VMBO of MBO 1/2/3 bereikt heeft. 
Dit is het niveau dat iedere Nederlander zou moeten beheersen om maat
schappelijk te kunnen functioneren. Er zijn diverse gevalideerde toetsen 
beschikbaar om het niveau van uw medewerkers te kunnen toetsen.



Meer informatie
Wilt u graag gebruikmaken van de subsidie Tel mee met Taal? Kijk dan voor 
meer informatie op www.telmeemettaal.nl. Aanvragen moeten vóór 
1 maart 2021 ingediend zijn.

Cofinanciering (50%) door gemeenten 
De gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant onderstrepen het 
belang van de aanpak van laaggeletterdheid en biedt bedrijven in de regio de 
mogelijkheid werknemers te scholen om daarmee hun duurzame inzetbaar
heid te vergroten. De gemeenten bieden hierbij een cofinanciering van 50% 
aan door het inzetten van WEBgelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

 ▪ De bekostiging wordt gedurende het hele kalenderjaar 2021 verstrekt;
 ▪ Vergoeding tot maximaal 50% bij afname van een cursus basisvaardighe

den (taal, rekenen, digitale vaardigheden) 
 ▪ bij het Ster College, onderdeel van Summa College Eindhoven;
 ▪ Bekostiging wordt toegekend indien uw bedrijf:

 ▪ gevestigd is in de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant;
 ▪ (aantoonbaar) overwegend werknemers in dienst heeft uit de 

arbeidsmarktregio Eindhoven;
 ▪ geen gebruikmaakt van de door het Rijk voor aanpak laaggeletterd

heid beschikbare subsidies (Tel mee met Taal);
 ▪ bereid is collegabedrijven te attenderen op het belang van dergelijk 

aanbod. 

Aanvragen?
Heeft u interesse in een traject dat (deels) bekostigd wordt door de  
gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Elise Pranger, email: 
elise.pranger@summacollege.nl, telefoon: 06  3167 5502. Ze bespreekt 
graag de verschillende mogelijkheden met u. 

Gratis spreekuur
Wilt u graag weten hoe u kunt investeren in de taalvaardigheid van uw 
 medewerkers? En hoe daar voordeel uit kunt halen? Meld u dan aan voor 
een digitaal spreekuur via Teams. U kunt hiervoor een mail sturen naar 
Esther de Poorter, taalnetwerkcoördinator Zuidoost Brabant, 
e.de.poorter@eindhoven.nl. Ze zal u vervolgens een uitnodiging sturen voor 
het spreekuur op een tijdstip dat u het beste past. Tijdens dit spreekuur 
staan verschillende deskundigen u graag te woord!

Contactgegevens
Ster College
Elise Pranger – account manager
Telefoon  06 31675502
Email  ej.pranger@summacollege.nl

Leerwerkloket Zuidoost-Brabant
Natasja Muskens – werkgeversadviseur Leren & Werken
Telefoon 06 51687959
Email  natasja.muskens@leerwerkloket.nl 

Gemeente Eindhoven
Esther de Poorter – taalnetwerkcoördinator Zuidoost Brabant
Telefoon 06 46047559
Email  e.de.poorter@eindhoven.nl
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