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Intentieverklaring Taalhuis Heusden 
 
 

Aanleiding 
 
Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden vormen de sleutel tot zelfredzaamheid 

en participatie van onze inwoners op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in het 

dagelijkse leven en zijn daarmee de basisvoorwaarden in een gezonde evenwichtige 

samenleving.  

In de gemeente Heusden hebben ongeveer 10% van de inwoners in de leeftijdscategorie 

18-65 jaar moeite met lezen en schrijven. Het percentage bij 65-jarigen en ouder is zelfs 

nog aanzienlijk hoger. Sommige volwassenen hebben zoveel moeite met lezen en 

schrijven dat ze er in het dagelijks leven hinder van hebben. Zij worden ook wel 

laaggeletterden genoemd. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van een 

bijsluiter van medicijnen, brieven van instanties of met werkinstructies. Het vinden van 

werk is voor deze groep ook extra moeilijk. Daarnaast is er ook een grote groep mensen, 

die moeite heeft met andere basisvaardigheden zoals omgaan met de computer en 

rekenen.  

 

 
Gezamenlijke aanpak 
 
Vandaag openen we het Taalhuis Heusden, dit is een gezamenlijk initiatief van een aantal 

partners. Deze partners tekenen vandaag deze intentieverklaring. Het Taalhuis is een 

plek waar inwoners van de gemeente terecht kunnen met vragen over (beter) leren lezen 

en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. De bijdragen die de partners leveren aan 

het Taalhuis zijn: 

- het doen van een (scholings)aanbod waarmee inwoners hun basisvaardigheden 

kunnen verbeteren; 

- het creëren van meer aandacht en bewustwording rond de problematiek van het 

onvoldoende beschikken van basisvaardigheden; 

- zorgdragen voor een goede toegankelijkheid van de eigen organisatie. 

 

 
Intentieverklaring 
 
Met de ondertekening van de intentieverklaring verklaren wij het Taalhuis Heusden te 

ondersteunen en onze inzet te leveren om de Heusdense inwoners, die nog over 

onvoldoende basisvaardigheden beschikken, de kans te geven om zich te ontwikkelen 

zodat ook zij goed mee kunnen (blijven) doen in onze samenleving. Wij willen bereiken 

dat meer inwoners van Heusden gebruik (gaan) maken van de mogelijkheden voor een 

(scholings)aanbod om hun basisvaardigheden te verbeteren.  
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Ondertekeningen van de intentieverklaring Taalhuis Heusden: 
 
Organisatie:  Bibliotheek Heusden 
Naam:   de heer  F. Mensink 
Functie:  Senior adviseur Educatie Volwassenen 
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening: 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Organisatie:  ROC KW1C   
Naam:   de heer D. Johan  
Functie:  directeur Educatie 
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening:  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Organisatie:  ROC Tilburg 
Naam:   mevrouw N. Tuerlings 
Functie:   
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening:   

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Organisatie:  Scala Scholen  
Naam:     
Functie:   
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening:  
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Organisatie:  Bijeen Heusden 
Naam:   de heer R. Koevoets    
Functie:     
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening: 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Organisatie:  Stichting Lezen en Schrijven 
Naam:   mevrouw M. Peters 
Functie:   
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening:  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Organisatie:  gemeente Heusden  
Naam:   de heer W. van Engeland    
Functie:  wethouder 
Datum:   7 maart 2018 
Plaats:   Vlijmen 
 
Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

 

 


