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Aan de Raad,

Uw Raad heeft in 2018 middelen beschikbaar gesteld binnen het programma Mens en Samenleving,
ten behoeve van het Taalhuis Steenbergen. Doelstelling van deze middelen is het terugdringen van
het aantal laaggeletterden in de gemeente Steenbergen en daarmee de zelfredzaamheid van
inwoners te vergroten, onder andere door een versterkte positie op de arbeidsmarkt.
Met deze raadsmededeling willen we u kennis laten nemen van de evaluatie van het Taalhuis over
2018.
Het Taalhuis Steenbergen is op 19 maart 2018 officieel geopend. Ketenpartners voor het Taalhuis
Steenbergen zijn Bibliotheek de Markiezaten, ROC Kellebeek, WijZijn Traverse-Groep, Stichting Lezen
8( Schrijven en gemeente Steenbergen zelf. De Bibliotheek levert de taalcoördinator binnen de
samenwerking en WijZijn Traverse werft volgens afspraak de taalvrijwilligers. Stichting Lezen 8c
Schrijven brengt een landelijk expertisenetwerk in, het ROC Kellebeek verzorgt NT1 en NT2
onderwijs (dit zijn de basisniveaus voor beheersing van de Nederlandse taal) en gemeente
Steenbergen maakt zich in de rol van opdrachtgever en regievoerder sterk voor doorverwijzingen
naar het Taalhuis vanuit vindplaatsen en zorgaanbieders.
Eind 2018 zijn de inspanningen over 2018 geëvalueerd door de uitvoerende partners. In het
evaluatieverslag worden een aantal resultaten, verbeterpunten en aanbevelingen genoemd.
De verbeterpunten en aanbevelingen dragen op termijn bij aan een kwalitatief dekkend, kerngericht
aanbod ter bestrijding van laaggeletterdheid in Steenbergen. Het Taalhuis is een mooie aanwinst
voor onze gemeente, waar meer dan gemiddeld laaggeletterde inwoners wonen. Inwoners weten de
weg naar het Taalhuis alleen nog niet zo goed te vinden, is een van de belangrijkste conclusies na
een aantal maanden. Daar zullen we onze energie op moeten inzetten de komende periode.
De uitkomsten van de evaluatie worden integraal meegenomen in de subsidieafspraken voor 2019.
In uw begroting van 2019 is C24.000,- opgenomen voor het Taalhuis. Daarnaast komen wij met een
voorstel om de bestrijding van laaggeletterdheid structureel in te bedden in Steenbergen. Dit
voorstel wordt meegenomen in de perspectiefnota.
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Voor nu vragen wij u kennis te nemen van de evaluatie Taalhuis Steenbergen 2018.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,

R.P. van dei
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