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Taal is een krachtig middel om te communiceren, 
te conceptualiseren en emoties uit te drukken. Wie 
de taal beheerst kan zich verstaanbaar maken. Van 
jongs af aan heeft taal een belangrijke rol in ons leven. 
De eerste woordjes van een kind zijn onvergetelijk. 
Leren lezen en schrijven, spreken maar ook luisteren 
zijn allemaal facetten die bij taal horen. Taal maakt de 
wereld toegankelijk voor iedereen. Het geeft toegang 
tot contact, onderwijs, de arbeidsmarkt, de zorg en 
digitalisering. 
‘Het probleem rondom taalbeheersing wordt 
onderschat’, aldus Nicolien de Geus, fractievoorzitter 
CDA Culemborg. ‘Het is veel groter dan we denken. 
In onze gemeente raakt het misschien wel 40% 

van de inwoners. In Rivierenland is het percentage 
laaggeletterden nog iets hoger dan gemiddeld. Dit komt 
omdat in sectoren als de laanboomteelt, fruitteelt en 
meubelindustrie van oudsher veel bedrijven worden 
doorgegeven van ouders op kinderen. De focus op taal 
ligt daardoor lager.’

Stimulerende rol                                                                                                                               
De gemeente Culemborg doet actief aan activiteiten 
op het gebied van taalbeheersing. ‘Wij zijn daar een 
groot voorstander van, hierdoor komt goed naar boven 
waar aandacht nodig is. Het is ontzettend belangrijk om 
laaggeletterdheid aan te pakken en om nieuwkomers 
de taal te leren. Het verkleint de afstand tot de samen-
leving, maar ook tot de arbeidsmarkt.’
Het biedt vele, ook financiële, voordelen als mensen 
mee kunnen komen in de samenleving. Mensen worden 
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Vrijheid

‘Goede taalbeheersing 
opent de deur naar een 
wereld vol kansen’

Zelfredzaamheid, gezondheid, sociale activiteit, arbeid en keuzevrijheid. Een 

indrukwekkende opsomming van zaken die van grote waarde zijn in ons 

dagelijks leven. Die onder druk komen te staan als je problemen hebt met 

taal. Goede taalbeheersing opent de deur naar een wereld vol kansen. 

actief en dat heeft invloed op hun gezondheid waardoor 
besparingen op de gezondheidszorg ontstaan. Betere 
kansen op de arbeidsmarkt zorgen voor een afname in 
bijstandsuitkeringen. En er ontstaat een betere toegang 
tot het onderwijs. ‘De gemeente heeft een stimulerende 
rol als het gaat om ontwikkeling op taalgebied. Signa-
lering van laaggeletterdheid is van groot belang, het blijft 
snel verborgen, want er rust vaak nog een taboe op. 
De stimulerende rol geldt ook voor nieuwkomers. Het is 
essentieel dat nieuwkomers snel integreren. Vanaf 2021 
ligt de regie van het inburgeringsproces bij gemeenten.’ 

Taalbegrip                                                                                                                                 
In deze tijd van de coronacrisis blijkt ook hoe belangrijk 
taalbegrip is. De maatregelen raken iedereen. Voor 
succes van de intelligente lockdown is het van groot 
belang dat er duidelijkheid is over de inhoud en 
achtergrond van maatregelen, maar ook dat zorgen bij 
gezondheidsverschijnselen of anderszins geuit kunnen 
worden. ‘Als je luistert naar een speech van Rutte is 
het niveau voor een groot deel van de bevolking niet 
normaal. De overheid moet hier ook oog voor hebben’, 
vervolgt De Geus. Als wij zeggen dat er 17 miljoen 
mensen in Nederland nodig zijn om samen corona 
te verslaan dan moeten wij ook zorgen dat al deze 
mensen meegenomen worden in de communicatie. De 
overheid moet, landelijk, provinciaal en lokaal, aandacht 
hebben voor de wijze van communiceren met degenen 
die de taal niet goed genoeg beheersen.’
Het verkiezingsprogramma droeg als titel ‘Doe mee!’ 
Een programma vol kansen voor inwoners, bedrijven en 
ondernemers om mee te doen. ‘We hebben een debat 
georganiseerd over de multiculturele samenleving. Een 
samenleving waarin iedereen meedoet. Het is belangrijk 
om de verbinding te zoeken. Taal is een nadrukkelijk 
middel voor contact.’

Talentacademie                                                                                                                        
Goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
sport en cultuur bieden alle kinderen en jongeren in 
Culemborg de kans om hun talenten te ontwikkelen en 
uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. 
´De invloed van de gemeente op de inhoud van het 
onderwijs is zeer beperkt. Op lokaal niveau willen 
wij daarom extra inzetten op talentontwikkeling voor 
kinderen.’ Het CDA heeft zich samen met D’66 hard 
gemaakt voor een Talentacademie in de gemeente.‘ 
Doel van de Talentacademie is onder andere de 
talentontwikkeling bij kinderen te bevorderen, de 
opleidingskansen voor deze kinderen te verbeteren 
en hun arbeidskansen te verhogen. De Geus: ´Een 
gemeentelijk initiatief waarin er aandacht is voor het 
talent van een kind. Hoe kan een kind zijn talent 
ontplooien? Hiervoor zijn verschillende leerlijnen. 
Kinderen worden uitgedaagd hun talenten in te zetten. 
Spelenderwijs vindt zo ondersteuning plaats én met 
effect.’ Het CDA Culemborg heeft zich hard gemaakt 
voor ondersteuning van een grotere groep kinderen in 

de voor –en vroegschoolse educatie.. Het is belangrijk 
dat kinderen zich aan elkaar op kunnen trekken. 
De Geus prijst de initiatieven in haar stad. ‘We kennen 
‘het Leerhuis’ waar nieuwkomers en mensen met 
een taalprobleem terecht kunnen voor hulp en onder-
steuning bij het leren van taal. Het initiatief draait voor 
een groot deel op vrijwilligers, de gemeente ondersteunt 
wel met geld, bijvoorbeeld voor computers. Er bestaat 
ook een voorleesproject dat voor een belangrijk deel 

draait op vrijwilligers. Het is mooi om door hen heen 
de kracht van de samenleving te zien! We hameren 
erop dat er geld beschikbaar moet blijven voor zulke 
initiatieven. Ook voor het bestaan van de bibliotheek en 
haar voorzieningen maken wij ons hard. Je moet niet 
knagen aan de basis van de samenleving.’

Digitale communicatie                                                                                                                              
‘In een tijd van steeds verdere digitalisering wordt 
het gat tussen mensen die meedoen en mensen die 
lastig mee kunnen komen steeds groter’, vervolgt 
De Geus. ‘Dit heeft te maken met zowel beheersing 
van taal als van techniek. Ook op scholen zie je een 
achterstand ontstaan bij kinderen waarvan de ouders 
de Nederlandse taal niet goed beheersen. Zij kunnen 
hun kinderen niet ondersteunen bij hun huiswerk. De 
scheidslijn in prestatie wordt daardoor groter. Zeker 
in deze tijd van de coronacrisis zie je het belang van 
mee kunnen komen in de digitalisering. Er is minder 
gelegenheid tot fysiek contact. Hierdoor is digitale 
communicatie van nog groter belang. Waar mensen 
achterblijven in taal en digitalisering is er dus nog meer 
aandacht nodig.’

Positieve profilering                                                                                                                         
De Geus tot slot: ‘Omarm als CDA de initiatieven die 
er zijn. Laat zien dat je er blij mee bent, dat je erachter 
staat en je er hard voor maakt. Dit is een gebied waar 
het CDA bij uitstek issue owner kan zijn. Wees alert, 
kijk waar je inwoners aan de voorkant kunt helpen. De 
politiek moet niet weglopen, maar kijken wat zij kan 
doen. Vanuit ons gedachtegoed is het belangrijk dat 
ieder mens kan meedoen in de samenleving, ieder 
mens is van waarde. Profileer je op dit gebied op een 
positieve manier.’ 
Het belang van taal blijft nogal eens onderbelicht. 
Aandacht hiervoor is noodzakelijk. Het is een middel 
dat mede bepaalt waar je terecht komt, zowel sociaal 
als op het gebied van onderwijs en werk. Het bepaalt 
je identiteit. Taalbeheersing geeft je toegang tot de 
samenleving, het geeft bewegingsvrijheid en keuze-
vrijheid. Het maakt de weg vrij naar kansen! •


