Taal maakt vrouwen sterker
Werken aan basisvaardigheden, empowerment en economische zelfstandigheid

WAAROM VOOR VROUWEN?
Uit onderzoek blijkt dat er tussen mannen en vrouwen een
groot verschil bestaat in economische zelfstandigheid.
Laagopgeleide vrouwen zijn vaker niet economisch zelfstandig (73%) dan mannen (41%) (SCP, 2017). Nergens anders in
Europa zijn de verschillen in arbeidsduur tussen jonge
vrouwen en mannen zo groot. In Nederland werken jonge
vrouwen namelijk vaker in deeltijd (SCP, 2017).
De stap naar economische zelfstandigheid is voor deze
laagopgeleide vrouwen groot, omdat zij hier vaak niet genoeg
taal-, reken- en digitale vaardigheden voor hebben. Deze
vrouwen moeten eerst aan hun zelfvertrouwen werken,
voordat zij kunnen werken aan basisvaardigheden en de stap
richting de arbeidsmarkt kunnen en durven zetten.
Een duwtje in de rug helpt deze vrouwen te ontdekken welke
talenten en vaardigheden zij al hebben. En die zij nog nodig
hebben om daarmee economisch zelfstandiger te worden.
Financieel zelfstandige vrouwen kunnen hun eigen keuzes
maken. Zij staan sterker in de maatschappij.
ECONOMISCH ZELFSTANDIG MET TAAL VOOR HET LEVEN
Om mee te kunnen doen in de samenleving moet je
Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Je moet ook
kunnen rekenen en digitale vaardigheden hebben. Het
samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven richt zich op
het verbeteren van basisvaardigheden om de zelfredzaamheid
te vergroten. Het draagt bij aan een oplossing voor problemen
waar laaggeletterden vaak mee te maken hebben, zoals
schulden en werkloosheid. Als je bijvoorbeeld een (online)
sollicitatieformulier kunt invullen, is het gemakkelijker om een
baan te vinden. Omdat veel laagopgeleide vrouwen niet
economisch zelfstandig zijn, is de EVA-aanpak ontwikkeld als
onderdeel van Taal voor het Leven.

Wat is EVA?

EVA (Educatie voor Vrouwen met
Ambitie) is een speciale aanpak
voor vrouwen die moeite hebben met
lezen, schrijven, rekenen en/of digitale
vaardigheden. Zij zijn laaggeletterd.

“Eigenlijk kijken we per persoon
wat er nodig is om een stapje
verder te komen. De vraag
vanuit de vrouw is onze leidraad.
We zoeken de kracht van de
deelnemers op, die ze soms zelf
niet eens zien. We combineren
empowerment met werken aan
basisvaardigheden. Dat is
volgens mij de kracht van EVA.”
Dianne Companje, EVA-trainer
Welzijnsgroep Sedna

FEITEN & CIJFERS
•	2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote
moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn
laaggeletterd. Vaak hebben zij ook weinig digitale vaardigheden (Algemene Rekenkamer, 2016).
•	In vergelijking met referentielanden hebben Nederlandse
vrouwen een relatief grote achterstand in taal en rekenen
ten opzichte van mannen (PIAAC, 2012).
•	1,6 miljoen vrouwen (15-65 jaar) zijn laagopgeleid (CBS, 2017).
•	Ruim 1 miljoen vrouwen zijn laagopgeleid en werken niet
(CBS, 2017).
•	Vrouwen met een lage opleiding hebben minder vaak werk
(43%) dan vrouwen met een hogere opleiding (82%). Ook
werken laagopgeleide mannen vaker dan laagopgeleide
vrouwen (UWV, 2017).
•	Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt
en zijn relatief oververtegenwoordigd in de sociale
zekerheid, met name in de bijstand (Inspectie SZW, 2016).
•	44% van de vrouwen vindt geldzaken lastig (Nibud, 2012).

Doelgroep:
Laagopgeleide vrouw met lage
basisvaardigheden en de wens
om zelfstandiger te worden.

41%

De EVA-aanpak is onderdeel van
het samenwerkingsprogramma Taal
voor het Leven, waar honderden
(lokale) organisaties en gemeenten
mee werken.
Het doel van EVA is om meer
vrouwen te stimuleren om
economisch zelfstandig te worden.
Bijvoorbeeld door een opleiding te
gaan volgen of (vrijwilligers)werk te
zoeken.

73%

Moeite met:
• basisvaardigheden;
• zelfbeeld;
•	zetten van de eerste stap richting
de arbeidsmarkt;
•	vacatures zoeken, cv opstellen,
brief schrijven.

73% van de laagopgeleide
vrouwen is niet
economisch zelfstandig
tegenover
41% van de
laagopgeleide mannen

In de EVA-aanpak is extra aandacht voor:
•	empowerment/activering/coaching;
• werken aan basisvaardigheden;
•	toeleiding naar werk/opleiding;
met als doel economische
zelfstandigheid voor vrouwen.

WAT KAN MIJN ORGANISATIE DOEN?
Heeft uw organisatie te maken met laagopgeleide vrouwen die
niet economisch zelfstandig zijn? U kunt deze vrouwen helpen
hun toekomstmogelijkheden te verkennen en te onderzoeken
welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben. Hiervoor is
EVA-materiaal ontwikkeld dat in te zetten is bij taalscholing,
begeleiding naar werk of empowermenttrajecten. Er zijn
EVA-vrijwilligerstrainingen, EVA-trajecten (zie kader), een
EVA-kaartspel, werkbladen en een platform met oefeningen
(www.evaenik.nl) van verschillende organisaties. Het EVAmateriaal is ook te combineren met andere Taal voor het
Leven-methodes, zoals Succes! en Werk ze!
Op de Facebook-pagina www.facebook.com/EVAenik.nl
komen vrouwen met elkaar in contact over de thema’s gezin,
werk en geld. Ook worden zij gestimuleerd om oefeningen te
doen op het platform of in hun buurt lessen te volgen.

In je kracht is een verkennend traject, waarin vrouwen
worden geactiveerd om na te denken over hun kwaliteiten, interesses, vaardigheden en toekomstmogelijkheden.
Aan de slag is een traject voor vrouwen met een concrete
wens richting (vrijwilligers)werk. Hierbij leren zij meer
over solliciteren.
Voor jezelf? is een cursus voor vrouwen
die graag een eigen bedrijf willen. Veel
vrouwen uit de EVA-doelgroep hebben
deze wens, maar zijn zich niet bewust
van de basisvaardigheden die hiervoor
nodig zijn. Zij leren wat er bij het starten
van een eigen bedrijf komt kijken.

Voor jezelf?
Door de lessen van
Voor jezelf? weet je of een
eigen bedrijfje bij jou past.

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Emmen: In Emmen heeft de gemeente, samen met welzijnsorganisatie Sedna, de Vrouwenkrachtcentrale opgericht.
Via advertenties en Facebook worden vrouwen geworven. In
tafelgesprekken, workshops en netwerkbijeenkomsten krijgen
vrouwen coaching en ontdekken zij wat hun ambities zijn. Ook
worden zij in contact gebracht met relevante instanties, zoals
de gemeente, UWV en SchuldHulpMaatje. Er wordt een
persoonlijk plan opgesteld en er is begeleiding van EVAbuddy’s: vrouwen met een voorbeeldfunctie.
Heerenveen: In Heerenveen zijn er In je krachtvrouwengroepen. In tien lessen werken zij aan taalontwikkeling
in combinatie met empowerment. Ook worden de vrouwen
gestimuleerd om hun sociale omgeving te vergroten.
Deelnemers lezen en bespreken gezamenlijk een boek, zoals
het dagboek van Anne Frank, en gaan met de groep op
excursie.
Amsterdam: Bij vrouwenorganisatie Prachtvrouw Coaching
volgen deelnemers een gecombineerd traject. Zij werken aan
basisvaardigheden en worden door een professionele coach
begeleid en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken of
naar de arbeidsmarkt toe te werken.
Utrecht: Buurtteams in Utrecht hebben gesignaleerd dat
vooral vrouwen moeite hebben met het digitaal solliciteren.
Daarom is er een sollicitatiespreekuur opgezet bij de
bibliotheek. Getrainde vrijwilligers begeleiden vrouwen
bij het opstellen en digitaal uploaden van hun cv. Ook wordt
gekeken hoe deze vrouwen kunnen werken aan de basisvaardigheden die zij nodig hebben om een baan te vinden.
Tilburg: In Tilburg werken twee welzijnsorganisaties met de
EVA-aanpak. Bij de ene groep ligt het accent op taal, bij de
andere meer op empowerment. De begeleiding duurt een
schooljaar. Er is een vervolggroep voor vrouwen die extra hulp
nodig hebben. Andere vrouwen stromen door naar het roc.

TAAL VOOR HET LEVEN
Wilt u ook aan de slag met het organiseren van leertrajecten voor laaggeletterde vrouwen? Stichting Lezen
& Schrijven kan u daarbij helpen. Vanuit het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven ondersteunen we
gemeenten en organisaties bij het opbouwen van een
lokale infrastructuur. Er zijn diverse instrumenten en
materialen beschikbaar. Zo kunnen we samen zo veel
mogelijk laaggeletterde vrouwen vinden en scholen.
Kijk voor meer informatie op: taalvoorhetleven.nl.
Neem vrijblijvend contact op met een lokale projectleider via taalvoorhetleven.nl/contact, bel
070 – 302 26 60 of mail naar info@lezenenschrijven.nl.
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De EVA-aanpak (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) is een verdieping op het samenwerkingsprogramma Taal
voor het Leven. Dit programma heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Het is een actielijn uit
Tel mee met Taal: een driejarig kabinetsprogramma (2016-2018), waarin zowel het voorkomen als het verminderen
van laaggeletterdheid rond de thema’s gezin, gezondheid en werk centraal staat. De ministeries van OCW, SZW en
VWS werken hierin samen met als doel om in drie jaar 45.000 laaggeletterden te bereiken en 1 miljoen kinderen in
aanraking te laten komen met leesbevordering. Taal voor het Leven en de EVA-aanpak worden aangeboden door
Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

evaenik.nl

