Verder op weg met de aanpak van laaggeletterdheid in Schiedam
Terugblik
In 2014 is het project Laaggeletterdheid gestart. Laaggeletterdheid was bij weinigen in Schiedam
bekend, dit ondanks dat 17% van de autochtone Schiedammers tussen de 16 en 65 jaar moeite heeft
met lezen en/of schrijven.
Doel was het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken en de mogelijkheid van scholing onder de
aandacht te brengen.
Om het doel te bereiken zijn door de clubs financiële middelen beschikbaar gesteld tot 2019. De
coördinatie van de activiteiten vond plaats in de gezamenlijke commissie van Lions en Rotary, sinds 1
januari 2017 de Projectgroep laaggeletterdheid 4S' .

De tussenbalans:
Na bijna 3 jaar is het tijd om een tussenbalans op te maken. Bij de start werd aan de volgende
activiteiten gedacht:
Activiteiten die gericht zijn op PR & Communicatie, ten behoeve van de werving van
laaggeletterden in Schiedam, die geboren en getogen zijn in Nederland. De zogenaamde NT1
doelgroep.
Bij de start van het project bleek dat er in de stad diverse initiatieven liepen, van afstemming was
nauwelijks sprake.
De commissie heeft de rol van aanjager op zich genomen onder andere door de publiciteit te
zoeken en de aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid goed op de beleidsagenda van de
gemeente te krijgen.
Een greep uit de activiteiten.
Het project is aan de wethouders Patricia van Aaken en Mario Stam gepresenteerd, waarna de steun
van de gemeente werd verkregen.
• Samen met Stichting Lezen en Schrijven werd een bijeenkomst georganiseerd waarin ca 20
bedrijven en instellingen de Alliantie ' Taal voor het Leven' ter bestrijding van
laaggeletterdheid ondertekenden.
• Binnen de gezondheidszorg werden projecten opgezet in samenwerking met onder andere
het Franciscus Vlietlandziekenhuis en huisartsen praktijk Damzicht in de wijk Nieuwland.
• Tijdens de week van de alfabetisering 2016 is de door de projectgroep geïnitieerde
wervingsfilm 'Buitenspel' in première gegaan. De film is mede door onze financiële bijdrage
en de royale steun van de gemeenten Schiedam en Rotterdam mogelijk gemaakt.
Een uitgebreider beschrijving van de verschillende activiteiten in 2014 en 2015 is te vinden in de
bijlage ‘Samenvatting campagne Tijd van Taal in Schiedam’ (zie bijlage 1 ).
Activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling en werving van de doelgroep.
Naast het zichtbaar maken van laaggeleterdheid was het de bedoeling om mensen uit de doelgroep te
werven en te stimuleren om een cursus te gaan volgen.
Het werven van cursisten bleek veel weerbarstiger dan verwacht. Het was een brug te ver.
De aanpak werd gewijzigd. Taalambassadeurs werden ingezet. Taalambassadeurs zijn (ex-)
laaggeletterden die de horde om een cursus te gaan volgen hebben genomen. Met enthousiasme
zetten zij zich in als ervaringsdeskundigen om laaggeletterden de voordelen van het volgen van een
cursus te laten zien.
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Tijdens de ‘Net niet genoeg’ dagen in Schiedam in 2016 werden door de Taalambassadeurs 15
contacten met cursisten gelegd. Ook op manifestaties zoals, braderie Maasboulevard, Wijkactiviteiten
Nieuwland en de Brandersfeesten zijn de ambassadeurs aanwezig.
Het begeleiden van geïnteresseerden naar een cursus verloopt nog niet vlekkeloos. Dit geldt ook voor
het volgen van cursisten die aan een opleiding zijn begonnen.
De Taalambassadeurs worden direct en indirect door de landelijke Stichting ABC begeleid. Vanuit ons
project is de oprichting van de afdeling Zuid Holland van de Stichting ABC ondersteund. Vanuit de
projectgroep 4S wordt het bestuur van de afdeling ondersteund.
De Taalambassadeurs worden regelmatig gevraagd om hun verhaal over het voetlicht te brengen en
worden ingezet als testpanel ter advisering van begrijpelijk taalgebruik in communicatiemateriaal voor
klantcontacten in apotheken, gezondheidscentra en instellingen, die te maken hebben met
laaggeletterden. Het succes van deze aanpak heeft er toe geleid dat de gemeente Schiedam aan de
afdeling Zuid Holland een waarderingssubsidie heeft toegekend voor de Schiedamse
Taalambassadeurs . Inmiddels heet de gemeente Rotterdam de afdeling eveneens een subsidie
toegekend voor de inzet van Taalambassadeurs als testpanel bij de gemeente en bedrijven. Uit het
budget (ca € 5000,--) van onze projectgroep is voor de Taalambassadeurs een onkostenvergoeding
beschikbaar ten behoeve van de kosten van promotieactiviteiten (folders, banieren, kraamhuur en
trailer van onze speelfilm) komen ten laste van dit budget.
Scholingsactiviteiten die gericht zijn op verbetering van het taalaanbod of welzijn van de
doelgroep en niet bekostigd kunnen worden vanuit de bestaande geldstromen van gemeente,
organisaties, instellingen en bedrijven.
Het aantal taalaanbieders is groot. Naast de ROC’s is een groot aantal bedrijven op dit terrein actief.
De ervaring leert dat lang niet altijd kort nadat een cursist belangstelling heeft getoond voor een
opleiding er een geschikte aanbod gedaan kan worden. Het ROC gaat pas van start op het moment
dat er 15 cursisten zijn verder wordt er in de regel geen onderscheid gemaakt tussen NT1
(autochtonen) en NT2 (allochtonen) cursisten. De opleidingsbehoefte van beide groepen is echter
wezenlijk anders. Verder blijkt dat de Indirecte taalcursussen zoals Tik en Klik –een elementaire
computer cursus- meer motiveren. Het klinkt beter te kunnen zeggen ‘ik zit op een computercursus
dan ik zit op taalles’ of ‘ ik ga naar de gedichten avond en schrijf gedichten samen met anderen’ .
Deze taal activiteiten worden georganiseerd door de Taalambassadeurs en vrijwilligers in
samenwerking met de bibliotheek en het wijkcentrum de Erker . Verder lijkt Taal coaching op maat ,
die laagdrempelig in huiskamersfeer, door een vaste docent en taalcoach worden aangeboden meer
aan te sluiten bij de behoefte van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom wordt er
nu een scholingstraject op maat gerealiseerd in samenwerking met de begeleiders van de afdeling
Zuid Holland van de Stichting ABC, de bibliotheek en de gemeente Schiedam.
Aan directe initiatieven van 4S’ bestaat momenteel geen behoefte
Doelstellingen van de campagne Tijd voor Taal in Schiedam in 2014 waren:
1. Werving en begeleiding van laaggeletterden in Schiedam naar bijscholingsactiviteiten
gericht op de verbetering van taal-, lees- en schrijfvaardigheden.
In 2014 was laaggeletterdheid in Schiedam slechts in kleine kring bekend, van werving en
begeleiding was nog geen sprake. De inspanningen van de Lions & Rotary in de afgelopen
drie jaar hebben er mede voor gezorgd dat het onderwerp op de beleidsagenda is gekomen
van de gemeente Schiedam en regio. Ook enkele bedrijven en instellingen zijn er inmiddels
actief mee bezig zijn. De gemeente heeft middelen vrijgemaakt om tot een Taalhuis te komen.
Bibliotheek Schiedam is belast met het opzetten van het Taalhuis. Centraal daarin staat de
coördinatie van initiatieven en stroomlijnen van verschillende scholing- en wervingsactiviteiten.
De bedoeling is om in een coöperatieve structuur te gaan werken. Begin 2017 is een
kwartiermaker aangesteld die de spil van de coöperatie Taalhuis wordt.
2. Doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid in Schiedam
Er is vanaf 2014 flink wat publiciteit gegenereerd –zie bijlage Samenvatting artikelen- Ook de
sponsoractiviteiten d.m.v. de Filmdag van Lionsclub Schiedam Te Riviere, de speelfilm
Buitenspel en de Taalambassadeurs hebben bijgedragen aan het bespreekbaar maken van
Laaggeletterdheid.
3. In 2019 zijn er minstens 50 laaggeletterden bereikt die een bijscholing volgen in lezen
en schrijven, waarvan 10 taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) in samenwerking met
de Stichting ABC zijn opgeleid.
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Cijfers over het aantal bereikte laaggeletterden zijn niet beschikbaar. Een volgsysteem na
aanmelding als cursist ontbreekt. Het objectief ‘toerekenen’ van bereikte laaggeletterden aan
de activiteiten van de projectgroep 4S' is in de praktijk niet haalbaar.
Opmerkelijk is dat tijdens de Net niet Genoeg dagen de ambassadeurs 15 aanmeldingen
noteerden. De cursisten zijn uit beeld ‘verdwenen’. Een mogelijke oorzaak is wellicht het feit
dat niet direct een concrete vervolgafspraak kon worden gemaakt voor deelname aan een
cursus.
Het aantal Taalambassadeurs is, door de coördinatie binnen de afdeling Zuid Holland van de
Stichting ABC goed te volgen. Inmiddels zijn er 5 Taalambassadeurs in Zuid-Holland ( 3 uit
Schiedam en 2 uit Delft) actief en zijn er 7 nieuwe in taalambassadeurs in opleiding.

Samenvattend:
In het laaggeletterdheidveld zijn meerdere instellingen actief ( Stichting L&S,Taal+loket Schiedam,
LeerWerkLoket (LWL ), UWV, Stichting ABC, ZEL etc.) Ieder heeft zijn eigen taak en doelstellingen.
De taakverdeling tussen de instellingen is niet altijd duidelijk en de communicatie niet altijd optimaal.
Het gevolg is dat in gang gezette trajecten vast lopen of op verschillende sporen langs elkaar heen
gaan. Het meest manifest is dit zichtbaar bij de follow-up van de Alliantie. Hoewel individuele partners
volop aan de slag zijn, is niet bekend hoever elk van hen is. Ook blijkt de versterking die van
samenwerking uit kan gaan niet van de grond te komen. Onze projectgroep is een van de spelers. Met
onze activiteiten hebben de Lions/Rotarians een voortrekkersrol gespeeld bij het op de agenda krijgen
van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid staat op de kaart in Schiedam en omstreken (Rotterdam,
Vlaardingen, Maassluis).
Het systematisch aan de orde stellen van het probleem heeft geleid tot initiatieven bij verschillende
Schiedamse bedrijven en instellingen. Het belangrijkste resultaat is dat laaggeletterdheid zichtbaar
werd op de gemeentelijke agenda. De inspanningen werden gewaardeerd hetgeen blijkt uit de
nominatie door de Stichting ABC als goed voorbeeld van een integrale aanpak in een gemeente (zie
persbericht in bijlage 2).
Het oppakken van laaggeletterdheid door de gemeente heeft geleid tot de opdracht aan de
bibliotheek om een Taalhuis te realiseren. Het Taalhuis is door de bibliotheek in een coöperatieve
vorm gegoten. Een kwartiermaker is sinds 1 januari 2017 aan de slag. Iedere organisatie die zich bij
laaggeleterdheid betrokken voelt kan er in participeren.

Conclusies:
•
•

•
•
•
•

De projectgroep heeft een grote rol gespeeld bij het op de kaart zetten van laaggeletterdheid
in Schiedam.
Mede door onze activiteiten komt er nu een professionele structuur –Taalhuis/Taal coöperatie
van de grond. Verantwoordelijkheden van de kwartiermaker en coöperatie-partners worden
daarbinnen vastgelegd. De kwartiermaker is leidend.
De brede taakopvatting die de projectgroep zich als aanjager had opgelegd wordt nu
opgepakt binnen de formele Taalhuis/Taalcoöperatiestructuur.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden binnen het Taalhuis vastgelegd. De brede
taak van de projectgroep wordt nu binnen het Taalhuis opgepakt
De projectgroep is een van de partners van het Taalhuis c.q. Taalcoöperatie met een nader te
bepalen takenpakket.
In overleg met de kwartiermaker kunnen rollen, taken en doelen voor onze projectgroep
worden bepaald. De projectgroep en de kwartiermaker wisselen daar 1 a 2 maal per jaar over
van gedachten.

Suggesties voor rollen en taken:
•
•
•

Hieronder volgen enkele suggesties redenerend vanuit onze sterke kanten:
Participeren in de Taalcoöperatie/Taalhuis -Aandacht voor NT 1Ondersteuning Stichting ABC Zuid Holland/ taalambassadeurs (bestuurlijk en financieel).
Houden van presentaties om laaggeletterdheid onder de aandacht te houden met behulp van
de speelfilm Buitenspel: Adres link: https:\\vimeo.com\bulletpilot\buitenspel en de trailer van
Buitenspel : https://vimeo.com/231703911 (Wachtwoord trailer: Buitenspel)
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•

•
•
•
•

Projectmatige activiteiten –bijv. benaderen van bedrijven voor een presentatie binnen
bedrijven die aan laaggeletterdenscholing doen (Irado-Stroomopwaarts-Franciscus Vlietland
Ziekenhuis- Huisartsenpraktijk Damzicht- Mammoet, Gom)
Taalmaatjes werven in clubs, die laaggeletterden willen helpen bij het verbeteren va hun leesen schrijfvaardigheden
Begeleiders van Taalambassadeurs werven ter ondersteuning van hun activiteiten als
testpanel en /of tijdens presentaties in bedrijven en instellingen.
Vrijwilligers werven die taalambassadeurs willen ondersteunen bij het realiseren van
laagdrempelige activiteiten, zoals helpen in stands tijdens divers evenementen in Schiedam.
Verbinden van netwerken met belangenorganisaties, bedrijven en andere gemeenten in de
regio (zie voorbeeld contacten gemeente Rotterdam).

4 oktober 2017, namens de Projectgroep laaggeletterdheid 4S’
Anneke Elenbaas van Ommen, voorzitter
Raymond Vredebregt, secretaris
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Bijlage 1: Campagne Tijd voor Taal in Schiedam!
Inhoud:
1. Inleiding
2. Plan van aanpak: Campagne Tijd voor taal
3. Ondertekening van de Alliantie
4. Gezamenlijke commissie Laaggeletterdheid Schiedam
5. Netwerkbijeenkomst Alliantiepartners
6. Hoe verder
7. Samenvattend: de resultaten tot nu toe
1. Inleiding:
Al ruim drie jaar geleden is Lions Club Schiedam te Riviere gestart, in aansluiting op het landelijk
initiatief van Lions Nederland, om in het kader van bestrijding van laaggeletterdheid in Schiedam, in
een aparte commissie een plan van aanpak op te stellen rond de vraag:
" Wat gaan we doen aan laaggeletterdheid in Schiedam (17%) en hoe?
Dit heeft geleid tot de volgende actiepunten:
1. Plan van aanpak met als doel de bewustwording van laaggeletterdheid bij personeel en
patiënten in het Vlietland ziekenhuis op gang te brengen, hetgeen op termijn kan leiden tot het
inrichten van een taalspreekuur.
2. Scholen stimuleren ouders te werven, die deel willen nemen aan het project Taal voor Thuis,
met als doel laaggeletterde ouders beter te kunnen betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
op school.
3. Bedrijfsleven en andere organisaties benaderen om laaggeletterdheid op de agenda te
krijgen.
2. Plan van aanpak: Campagne Tijd voor Taal in Schiedam!
In de week van de alfabetisering van 8 tot 14 september 2014, hebben we samen met onze zusterclub
Lionsclub Schiedam en een taalregisseur van de Stichting Lezen & Schrijven de wethouders van de
gemeente Schiedam (zie foto) geïnformeerd over de cijfers & feiten, landelijke ontwikkelingen en
activiteiten die een relatie hebben met die in Schiedam en de stappen toegelicht die tot nu toe zijn
ondernomen door Lions Club Schiedam te Riviere.
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Het resultaat van onze actie is dat de wethouders Onderwijs&Sociale zaken en Zorg&Welzijn
enthousiast zijn over de plannen en binnen de gemeente de Lions zien als belangrijke aanjager en
kar-trekker van de campagne Tijd voor Taal in Schiedam. Dit sluit in hun visie uitstekend aan bij de
doelstellingen van de participatie maatschappij. Deze campagne is gericht op het doorbreken van het
taboe en het terugdringen van Laaggeletterdheid door middel van gerichte activiteiten en
taaltrainingen voor burgers die dat nodig hebben. Vervolgens zijn diverse contacten gelegd vanuit ons
netwerk met het onderwijs, de sector zorg & welzijn, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. De
eerste stappen zijn hiermee gezet!
3. Ondertekening van de Alliantie:
Op dinsdag 7 april 2015, Wereldgezondheidsdag, vond in het stadskantoor van Schiedam de
feestelijke ondertekening plaats van de Alliantie Taal voor het Leven. De ondertekening werd
uitgevoerd in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouders Patricia van Aaken, van Zorg &
Welzijn en Mario Stam, Onderwijs en Sociale zaken & Werkgelegenheid. Marja van Bijsterveldt,
voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, vervulde de rol van dagvoorzitter.
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De alliantiepartners op de foto zijn:
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, CON - school voor nieuwkomers, De Bibliotheek Schiedam,
Fysiotherapie De Nieuwe Dam, Frankelandgroep, Gemeente Schiedam, GOM, Huisartsengroep
Damzicht, Installatiebedrijf Bek, Irado, Komkids, Lions Club Schiedam te Riviere, Lions Club
Schiedam, NOM, Ondernemersvereniging Vijfsluizen, Primo Schiedam, Rotary Club Schiedam de
Veste, SIKO, Sint Franciscus Vlietland Groep, Stichting Lezen & Schrijven, SWS Welzijn, Taal+loket,
Vluchtelingenwerk Schiedam en Zadkine.

Ruim twintig alliantiepartners vanuit de sector onderwijs, zorg & welzijn, gezondheidszorg en
bedrijfsleven, zetten zich in voor het vergroten van geletterdheid in Schiedam. Ieder doet dat op zijn
eigen manier en mogelijkheden. Zo legt het ziekenhuis zich toe op het herkennen en bespreken van
lees- en schrijfproblemen bij patiënten en traint het afvalverwerkingsbedrijf Irado, haar medewerkers in
het geven van taalondersteuning. In het basisonderwijs gaat men aan de slag met het project Taal
voor Thuis, gericht op stimulering van ouderbetrokkenheid. Bij al deze projecten kunnen Lions &
Rotaryleden zich in zetten als taalvrijwilliger.
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Na de alliantieondertekening gaven de twee Schiedamse Taalambassadeurs Ab Reijgersberg en
Koos Vervoort, het startsein voor de lokale campagne ‘Met Ab en Koos naar taalles’.
De ex-laaggeletterden willen Schiedammers ,die dat nodig hebben, helpen om ook de stap te zetten
naar taalscholing. Mensen die hun taalniveau willen verhogen, kunnen zich melden bij het Taal+Loket
in de bibliotheek of bij een van de 6 Wijk Ondersteuningsteams (WOT) in Schiedam.

4. Gezamenlijke Commissie Laaggeletterdheid Lions & Rotary
Inmiddels hebben we een gezamenlijke commissie gevormd, waarin zowel beide Schiedamse
lionsclubs als Rotaryclubs participeren. Behalve dat we verbinding zoeken vanuit ons netwerk met
diverse bedrijven en organisaties, zetten we ons gezamenlijk in om fondsen te werven voor het
ondersteunen van activiteiten die laaggegeletterdheid bestrijden. Zoals de filmdag van de Lions en
Groot Schiedams Dictee (GSD) van Rotary Club Schiedam de Veste. Zie onderstaande link naar een
filmfragment met een impressie van de afgelopen filmdag in maart j.l. en alliantiebijeenkomst in april
j.l.
https://www.youtube.com/watch?v=blLrs_PynrI&feature=youtu.be
http://www.lionsteriviere.nl/index.php/laaggeletterdheid

Op 5 november a.s. heeft het GSD wederom plaatsgevonden. Dit keer deden ook onze
taalambassadeurs mee. Zie onderstaand verslag.
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5. Netwerkbijeenkomst Alliantiepartners
Als vervolg op de ondertekening van de Alliantie, hebben we op 9 september j.l , tijdens de Week van
de Alfabetisering 2015, in samenwerking met de Bibliotheek Schiedam e.a. een Taalmarkt
georganiseerd met als afsluiting de netwerkbijeenkomst voor alle alliantiepartners. Deze bijeenkomst
gaf de deelnemers gelegenheid tot onderlinge uitwisseling over hun kennis en ervaringen tot nu toe
m.b.t de aanpak en werkwijze om laaggeletterdheid in Schiedam goed op de agenda te krijgen. Zoals
een medewerker van de bibliotheek , die een presentatie gaf over hun aanpak in de wijk en wat er
binnen de scholen allemaal gedaan wordt aan preventie en welke taal leesactiviteiten er inmiddels op
de rol staan.
Irado vertelde over hun scholingsaanpak die zo succesvol blijkt, dat zij landelijk genomineerd zijn
door de stichting Lezen & schrijven, zie verder: https://www.youtube.com/watch?v=N7VjTO722ag en
https://www.youtube.com/watch?v=65enSHWb82M
Ook is in deze week op 7 september jl. het project Taal voor Thuis op basisschool ’t Talent van start
gegaan om laaggeletterde ouders beter te kunnen betrekken bij de stimulering van de ontwikkeling
van hun kind op school https://youtu.be/weZ8WXG1ieE. Op basisschool ‘t Meesterwerk was dit
project al in het voorjaar gestart.
Koos Vervoort, vertelde over zijn actie als taalambassadeur op welke wijze aan de slag te gaan om
laaggeletterden beter te bereiken met de activiteit Media & Taal.
Zie Schiedam LEEFT: Taalmarkt in de Korenbeurs: https://youtu.be/kQiCvHRrsDo ; Koos Vervoort:
https://youtu.be/svbeVIU8nHs en Wethouder Mario Stam: https://youtu.be/upsRZSgQOpI

Geconstateerd wordt door de deelnemers dat we ons nog veel meer moeten inzetten op PR &
Communicatie om te werken aan bewustwording, herkennen en het doorbreken van het taboe.
In de toeleiding naar voorzieningen dienen we vooral te zoeken naar activiteiten die laaggeletterden
aanspreken om aan deel te nemen. Ook denken we, gezien het succesverhaal van Irado, die na
scholing van medewerkers een taalambassadeur heeft opgeleverd, dat de toeleiding van
laaggeletterden naar taallessen wellicht beter via de scholen en bedrijven zou kunnen verlopen, dan
specifieke cursussen te organiseren in de wijk. Er is inmiddels door de gemeente budget vrijgemaakt
voor het geven van taallessen aan ouders, die vanuit de scholen zelf georganiseerd worden door de
inzet van hun eigen leerkrachten. Dit blijkt op veel scholen zeer succesvol. Het idee ontstaat om
vanuit de media en diverse evenementen die in Schiedam plaatsvinden meer aandacht te vragen voor
laaggeletterdheid in samenwerking met de taalambassadeurs. Daarbij is ondersteuning van onze
Taalambassadeurs bij de werving en toeleiding van laaggeletterden naar gerichte
(scholings)activiteiten van groot belang, willen we ons doel bereiken. Hiertoe lijkt het van belang om
contact op te nemen met de Stichting ABC, de belangenorganisatie van laaggeletterden, die de
opleiding en begeleiding verzorgd van de taalambassadeurs in Nederland.

6. Hoe verder
Gezien de kennis en ervaringen vanuit ons netwerk achten we het gewenst de opbrengsten van onze
sponsoractiviteiten hier met name op in te zetten, zeker nu de gemeente de financiering van alle
taallessen op zich neemt. Van belang is met een concreet voorstel te komen over de besteding van de
opbrengsten van de filmdag en dictee. Dit voorstel zal de komende weken nader worden uitgewerkt
door de gezamenlijke commissie laaggeletterdheid, waarin zowel de Schiedamse Lionsclubs als
Rotaryclubs participeren.

7. Samenvattend: de resultaten tot nu toe
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Bibliotheek
Taal+ Loket: inzet Lionslid als taalvrijwilliger
Verbinden met taalactiviteiten in de wijk en op scholen

Bedrijfsleven
Irado, Gom, Mammoet:
Scholing medewerkers
Irado:
Training managers en teamleiders bewustwording, herkenning, doorverwijzen.
Werving van taalambassadeurs
Opleiding van een taalambassadeur, na afronding van de taalscholing.

Gezondheidszorg
Franciscus Gasthuis + Vlietland:
Plan van aanpak:
Training personeel bewustwording, herkenning, doorverwijzen
Aanpassen taalgebruik patiënten folders.
Huisartsen, Fysiotherapeuten en Apotheken:
Verspreiding Toolkit ‘taal maakt gezonder’
CJG:
Training verpleegkundigen en artsen

Zorg & Welzijn:
Frankenlandgroep:
Training personeel bewustwording, herkenning, doorverwijzen

Onderwijs en kinderopvang:
Project ‘Taal voor Thuis’: educatief partnerschap ouders op 2 scholen in de wijk Nieuwland
Financiering gemeente van Nederlandse taallessen voor ouders in diverse scholen in Schiedam
Specifieke taalcursus in kader van actie” Met Ab en Koos naar Taalles” uitgevoerd door ROC Zadkine
Rotterdam

Rotary en Lions:
Gemeenschappelijke Commissie van Schiedamse Lions & Rotary
Fondsen werving en inzet van vrijwilligers
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Deelname van leden aan training taalvrijwilliger en Taal voor Thuis
Op 14 november jl. zijn we genomineerd door de Stichting ABC (zie persbericht in de bijlage), de
belangenorganisatie van Laaggeletterden in Nederland, omdat we als Lions en Rotary in Schiedam,
de handen ineen hebben geslagen om er voor te zorgen:
-

dat de gemeente Schiedam, de bijscholing Nederlandse taal gaat betalen,

-

dat er een taalalliantie opgericht is en lessen in een bedrijf worden gegeven, die ook een
taalambassadeur heeft opgeleverd,

-

en dat er in het ziekenhuis trainingen voor medewerkers worden gegeven om
laaggeletterdheid te herkennen en taalambassadeurs worden ingezet om patiëntenfolders in
eenvoudig taalgebruik te kunnen schrijven.

15 november 2015 Schiedam

Anneke Elenbaas van Ommen
Lionsclub Schiedam te Riviere
T.0653647762
E.anelenbaas@gmai
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Bijlage 2: persbericht ABC prijs

PERSBERICHT

Hoe werkt een ziekenhuisopname?
Radboudumc wint ABC trofee met project videovoorlichting
“We zijn uiteraard ontzettend blij met het winnen van de ABC trofee. We willen dat onze visuele
manier van voorlichten voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar komt. Dat ons project vandaag
juist door laaggeletterden tot winnaar is gekozen, helpt ons daarbij”, aldus Govert Veldhuijzen,
arts-onderzoeker van afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten in het Radboudumc in Nijmegen.
Jaarlijks nomineert Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (kortweg Stichting ABC), drie
instellingen of bedrijven die hun communicatie voor laaggeletterden vereenvoudigen.
Ontmoetingsdag laaggeletterden
De verkiezing vond 14 november jongstleden plaats op de jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag
voor laaggeletterden, taalcursisten en taalambassadeurs. De dag werd georganiseerd in
samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en stond dit maal in het teken van gezondheid. De
circa 160 bezoekers namen deel aan workshops waar gezondheidsaspecten aan bod kwamen. Bij
interactieve sessies lag de nadruk op ideeën om de communicatie in de zorgsector te verbeteren.
Heldere uitleg op video
Het winnende initiatief van het Radboudumc in Nijmegen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den
Bosch is een goed voorbeeld van het vereenvoudigen van communicatie. De ziekenhuizen
ontwikkelden met communicatiebureau Medify videovoorlichtingsmateriaal, waarbij het proces van
opname tot behandeling zeer helder in kaart wordt gebracht. Hoe moet ik op de afdeling komen,
wat gebeurt er tijdens een onderzoek? En moet iemand mij na de behandeling op komen halen?
Via deze video’s begrijpen mensen beter wat ze te wachten staat en de communicatie over de
behandeling verloopt soepeler.
18e letter
Het was de 18e keer dat de ABC prijs werd uitgereikt. De trofee was daarom geïnspireerd op de
letter ‘R', de 18e letter uit het alfabet. Het kunstwerk werd gemaakt door glasblazer Piet Sprenkels
uit Etten Leur. Achmea, partner van Stichting Lezen & Schrijven, stelde haar congrescentrum voor
de bijeenkomst beschikbaar.
Naast het project van het Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis werden ook genomineerd:
De Lions en Rotary Schiedam met hun project Tijd voor Taal Schiedam. Zij hebben de handen
ineen geslagen om te zorgen voor aandacht voor laaggeletterdheid en tijd en financiering voor
scholing binnen de gemeente en het bedrijfsleven. Schiedam tekende de Alliantie Taal voor het
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Leven, waarbij onder meer bedrijven aandacht besteden aan taalcursussen en in ziekenhuizen
medewerkers worden getraind laaggeletterdheid te herkennen en eenvoudiger te communiceren.
De GGZ-instelling Antes maakt met het Project Basisvaardigheden alle medewerkers bewust van
wat laaggeletterdheid betekent en welke consequenties dit kan hebben. Ze organiseren workshops
in eenvoudig schrijven, verbeteren de zorgcommunicatie en zetten instrumenten als de Taalmeter
en Taalverkenner in om laaggeletterdheid bij hun cliënten te herkennen. Aan verschillende GGZinstellingen worden Taalboxen met taalspellen en eenvoudige leesboeken uitgedeeld, om zo
aandacht te besteden aan taal. Via de e-learning Taal maakt gezonder, krijgen medewerkers
inzicht in wat ze kunnen doen om cliënten die moeite hebben met lezen te helpen.

Over Stichting ABC
ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland en heeft drie doelen: belangen
behartigen, stimuleren en ontmoeten. ABC is in 1996 opgericht als Stichting Belangenbehartiging
Alfabetisering. De oprichtingsdatum was 8 september, de internationale alfabetiseringsdag.
De reden van oprichting was de zorg over de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede
mogelijkheden voor Nederlandstalige laaggeletterden om als volwassene lezen, schrijven en
rekenen te kunnen leren of hun vaardigheid daarin te verbeteren. Anno 2015 is deze zorg nog even
actueel. www.a-b-c.nu
Over Stichting Lezen & Schrijven
Reizen met het openbaar vervoer. Lezen van medicijnvoorschriften of ondertitels. Schrijven van
een sollicitatiebrief. Voor 1 op de 9 Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Dan verdien je een
tweede kans. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig
leven. Heel Nederland leest en schrijft: dat is de missie van Stichting Lezen & Schrijven. We
hebben feiten en cijfers paraat en maken laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij politiek en
publiek. We werken aan het voorkomen ervan en organiseren taalscholing. Met de aanpak Taal
voor het Leven zorgen honderden partners, vrijwilligers en docenten ervoor dat mensen die
laaggeletterd zijn, beter leren lezen en schrijven. www.lezenenschrijven.nl /
www.taalvoorhetleven.nl
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