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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 

Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. 

De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een 

duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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1 Aanleiding en achtergrond 

De afgelopen jaren is de vraag naar taalambassadeurs flink gegroeid. Zij worden gevraagd om te 

ondersteunen in de werving van cursisten voor taalonderwijs, te participeren in testpanels of mee te 

denken over beleid rondom taboedoorbreking. We zien de meerwaarde van de inzet van 

ervaringsdeskundigheid bij vraagstukken binnen de aanpak laaggeletterdheid steeds meer. Ook binnen 

het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2025 is het belang van ervaringsdeskundigen onderkent 

en onderdeel van de nieuwe aanpak.  

 

Voor Stichting ABC wordt het steeds lastiger om aan de toenemende vraag naar Taalambassadeurs te 

voldoen. Dat heeft vooral te maken met de decentralisatie, de marktwerking van educatiebudgetten en 

de daardoor veranderende rol van regionale opleidingscentra  

 

De ROC’s leverden tot tien jaar geleden een belangrijke bijdrage aan het vinden, enthousiasmeren en 

lokaal ondersteunen van taalambassadeurs vanuit de NT1-doelgroep. Op een aantal plekken zijn 

ROC’s nog actief met de inzet van taalambassadeurs, maar op de meeste plekken is dit fors minder 

geworden of zelfs gestopt. Daardoor is ook de toestroom naar de opleiding voor nieuwe 

taalambassadeurs fors gedaald.  

Met het onderzoek naar de structurele inzet van taalambassadeurs als ervaringsdeskundigen gaan we 

op zoek naar oplossingsrichtingen. Doordat het netwerk binnen NT1-taalonderwijs steeds verder 

opdroogt, valt een belangrijke vindplaats voor taalambassadeurs verder weg. Wat zijn dan nieuwe 

vindplaatsen? En daar waar NT1-groepen wel worden gevonden en naar activiteiten worden geleid, is 

dit vaak vooral gericht op voorlichting. Hoe verbreed je dat? Daarnaast is de vraag of 

taalambassadeurs binnen het huidige aanbod nog wel ondersteuning en begeleiding krijgen op hun 

eigen ontwikkeling. Hoe wordt dat geborgd?  

Projectaanpak 

Het project ‘Versterken lokale ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid’ van Stichting ABC vindt plaats 

op 14 plekken door heel Nederland, in zogenaamde innovatiekamers.  

Het project kent twee hoofddoelen: 

1. Het uitbreiden van het aantal taalambassadeurs en deze groep meer divers te maken in onder 

andere leeftijd en afkomst. De doelstelling is om in ieder geval zeven tot tien nieuwe 

taalambassadeurs per pilot te werven, op te leiden en leerervaringen op te tekenen. 

Belangrijke resultaten van dit doel zijn een directe uitbreiding van het aantal taalambassadeurs 

en het ontwikkelen van nieuwe wervingsstrategieën.  

2. Lokaal onderzoeken hoe gemeenten en andere lokale organisaties als UWV en ziekenhuizen 

ervaringsdeskundigen regelmatig kunnen inzetten en onderdeel maken van hun reguliere 

werkwijze rond inspraak, taboedoorbreking, werving en testpanels. In het bijzonder is aandacht 

voor de volgende vraagstukken: 

a. Hoe organiseer je dat lokaal op een duurzame manier? 

b. Wie neemt lokaal de ervaringsdeskundigen onder de hoede? 

c. Hoe worden ze duurzaam en regelmatig ingezet in het netwerk? 

d. Hoe kunnen ze gewaardeerd worden? 
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1.1 Kader en kenmerken innovatiekamers 

De innovatiekamers werken vanuit een centraal kader. Op basis van de ervaringen van het project 

Inspraak (Eindrapportage onderzoek inrichting inspraakorganen ervaringsdeskundigen 

laaggeletterdheid, 2019) zijn er een viertal kenmerken geformuleerd waar een gemeente aan moet 

voldoen, om mee te kunnen doen in een pilot. Dit zijn tevens belangrijke randvoorwaarden die 

bepalend kunnen zijn voor de mate van succes. 

 

1. De gemeente is enthousiast en is geïnteresseerd in duurzame aanpak 

De basisvoorwaarde is of de gemeente interesse heeft om ervaringsdeskundigen regelmatig in 

te gaan zetten en mee wil helpen aan een duurzame verankering in het lokale netwerk. 

 

2. Het netwerk is enthousiast en heeft potentiële plekken 

Het lokale netwerk is enthousiast, er is een organisatie die lokaal de trekker wil zijn en de 

taalambassadeurs een ‘thuis’ wil bieden. Tot slot zijn er in het netwerk plekken waar potentiële 

ervaringsdeskundigen regelmatig over de vloer komen en waar dus een vertrouwensband mee 

is. Dit is voorwaardelijk om hen in een relatief korte tijd te kunnen werven. 

 

3. Kwaliteit en een goede rolverdeling zijn mogelijk 

Er is lokaal een geschikte (en beschikbare) projectleider, al dan niet in dienst van de lokaal 

trekkende organisatie en er is een goede rolverdeling mogelijk tussen landelijke en lokale 

organisaties. Het gaat om het versterken van bestaande structuren en netwerken, het 

voorkomen van verdringing of het creëren van irritatie bij bijvoorbeeld gemeenten en andere 

partners. 

 

4. Een goede spreiding en afspiegeling van gemeenten is gewenst. 

Een geografische spreiding door Nederland en variatie in grotere en kleinere gemeenten is 

gewenst.  

 

De pilots zijn op deze randvoorwaarden geworven en zouden hier dus aan voldoen. Dit nagaan is geen 

onderdeel van het onderzoek. Door de veronderstelde bijdrage aan de mate van succes nemen wij de 

kenmerken en hoe deze zich ontwikkelen gedurende de looptijd mee in de vervolggesprekken. 

  

https://st-abc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Eindrapportage-Inspraak-Laaggeletterden.pdf
https://st-abc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Eindrapportage-Inspraak-Laaggeletterden.pdf
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2 Beschrijving innovatiekamers 

Hoe zijn de innovatiekamers opgebouwd? Hoeveel inwoners hebben de gemeenten? Wat is het 

percentage laaggeletterden? Is er een gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid en wat zijn daarin de 

hoofddoelstellingen? We schetsen een beeld van de veertien innovatiekamers.  

2.1 Veertien verschillende innovatiekamers 

In totaal doen veertien innovatiekamers mee aan het project Versterken lokale ervaringsdeskundigen 

laaggeletterdheid.  

 

1. Almelo 

2. Arnhem 

3. Assen 

4. Deventer 

5. Eindhoven 

6. Arbeidsmarktregio Achterhoek (FNV) 

7. Haarlem 

8. Hengelo 

9. Meijerijstad 

10. Stadsregio Parkstad 

11. Purmerend 

12. Regio Rivierenland 

13. Regio Walcheren 

14. Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) 

 

De kamers laten zich niet op alle gebieden even goed vergelijken. De Nierpatiënten Vereniging 

Nederland volgt niet een demografische indeling, dus is er geen vergelijking mogelijk met de andere 

innovatiekamers. Zij zijn in die zin afwijkend, waardoor data zich niet altijd even makkelijk laat 

vergelijken. Daar waar nodig wordt deze kamer apart behandeld.  

 

Daarnaast bestaan innovatiekamers uit gemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de regio’s 

Parkstad, Rivierenland en Walcheren. De arbeidsmarktregio Achterhoek volgt deze gemeentelijke 

grenzen, waardoor we in het geheel kunnen spreken van vier regionale innovatiekamers. De regionale 

innovatiekamers zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende, overwegend kleine (minder dan 

50.000 inwoners) gemeenten en een aantal middelgrote (meer dan 50.000 en minder dan 100.000 

inwoners) gemeenten. 

 

Tot slot zijn er negen gemeentelijke innovatiekamers, bestaande uit drie grote (meer dan 100.000 

inwoners) en zes middelgrote gemeenten.  

 

Bij de beschrijving van de innovatiekamers en de daaropvolgende vergelijking, zijn we uitgegaan van 

de door de kamers aangeleverde informatie. Daarnaast hebben we informatie meegenomen van de 

website www.geletterdheidinzicht.nl, www.cbs.nl, www.regioatlas.nl en diverse gemeentewebsites en 

de website van de Nierpatiënten Vereniging Nederland https://www.nvn.nl/.  

 

Met behulp van data uit de startdocumenten van de innovatiekamers, maar ook van externe bronnen is 

een overzicht gemaakt van de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse innovatiekamers. 

http://www.geletterdheidinzicht.nl/
http://www.cbs.nl/
http://www.regioatlas.nl/
https://www.nvn.nl/
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Hierbij is gekozen om de indeling naar doelgroep (A t/m F) te hanteren, zoals deze op 

www.geletterdheidinzicht.nl  wordt gebruikt. Deze worden als volgt gedefinieerd:   

 

A. Nederlandse werkenden (50+) met gezin – Nederlands gemiddelde 14% 

Mensen in deze groep zijn 50 tot en met 65 jaar oud en hebben allemaal zowel een partner als 

kinderen. Uit eerder onderzoek weten we dat werkende laaggeletterden relatief vaak 

werkzaam zijn in facility management en reiniging, vervaardiging van kleding, schoenen, 

metaal en andere goederen, landbouw en horeca. Het gaat daarbij relatief vaak om mensen 

met een beroep als schoonmaker, productiemachinebediener, assemblagemedewerker of 

hulpkracht in bouw, industrie, horeca en landbouw. 

B. Nederlandse niet-actieven (50+) met gezin - Nederlands gemiddelde 10% 

Deze doelgroep is niet actief op de arbeidsmarkt. Verdere analyse suggereert dat deze groep 

vooral bestaat uit mensen die met (vervroegd) pensioen zijn of arbeidsongeschikt zijn. Op deze 

groep is mogelijk de ‘use it or lose it’-redenering van toepassing (vaardigheden verslechteren 

indien ze niet gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld leesvaardigheid in de werkomgeving). 

C. Nederlandse werkenden (30-50 jaar) - Nederlands gemiddelde 8% 

Deze groep onderscheidt zich niet als het gaat om partners en kinderen; mensen zowel met 

als zonder partners en met dan wel zonder kinderen komen proportioneel voor in deze groep. 

Deze doelgroep is werkzaam in facility management en reiniging, vervaardiging van kleding, 

schoenen, metaal en andere goederen, landbouw, en horeca. 

D. Oudere Nederlandse singles (50+) - Nederlands gemiddelde 9% 

De mensen in deze doelgroep zijn vrijwel allemaal 50 tot en met 65 jaar oud en vooral singles 

met kinderen (een kleiner aandeel is kinderloos met partner). Mensen in deze doelgroep zijn 

relatief gezien iets vaker werkloos en niet-actief, maar de doelgroep bevat ook werkenden. 

E. Jongeren (<30) zonder partner of kinderen - Nederlands gemiddelde 11% 

Deze groep omvat zowel jongeren (16 tot 30 jaar oud) met een Nederlandse achtergrond als 

jongeren met een migratieachtergrond. Het gaat deels om jongeren die nog met een opleiding 

bezig zijn, bijvoorbeeld op mbo-niveau, al zijn er ook werkenden in deze groep. 

F. Migranten (30+) met partner en/of kinderen - Nederlands gemiddelde 31% 

Mensen in deze groep hebben allen een migratieachtergrond (met name eerste generatie). 

Deze mensen zijn 30 jaar en ouder (een combinatie van mensen tussen 30 en 50 jaar oud en 

mensen van 50 tot en met 65 jaar oud), en hebben meestal zowel een partner en kinderen 

(een kleinere groep heeft partner of kinderen). Dit cluster onderscheidt zich niet duidelijk van 

andere clusters op het gebied van arbeidsmarktstatus. 

G. Divers - Nederlands gemiddelde 16% 

Deze mensen passen enerzijds niet bij een van de andere doelgroepen, maar blijkt anderzijds 

ook onderling te verschillend om samen een zevende doelgroep te vormen.  

Het gaat om tweede generatie migranten, jongeren met kinderen, eerste generatie migranten 

van 30 jaar en ouder die zowel geen partner en geen kinderen hebben en oudere werknemers 

die zowel geen partner als geen kinderen hebben. 

Onderstaand brengen we de data in kaart in een tabel, Het volgende beeld ontstaat ten aanzien van de 

veertien kamers: 

 

 Innovatiekamer Inwoners Gem.% Lokaal A=14% B=10% C=8% D=9% E=11% F=31% G=16% 

1 Almelo 73.182 12% 18% 12% 10% 7% 8% 10% 34% 18% 

2 Arnhem 161.961 12% 8% 8% 7% 7% 9% 11% 38% 18% 

3 Assen 68.798 12% 10% 16% 12% 10% 13% 11% 21% 18% 

4 Deventer 81.295 12% 7% 14% 9% 9% 9% 11% 30% 18% 

5 Eindhoven 233.983 12% 7% 8% 7% 6% 8% 12% 43% 17% 

http://www.geletterdheidinzicht.nl/
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6 AMR 

Achterhoek 

(FNV)           

 Aalten 27.116 12% 14% 23% 14% 11% 10% 12% 16% 15% 

 Berkelland 43.845 12% 10% 25% 17% 11% 9% 13% 10% 15% 

 Bronckhorst 36.077 12% 10% 28% 18% 11% 9% 13% 8% 14% 

 Doetinchem 58.104 12% 6% 19% 13% 10% 11% 11% 19% 17% 

 Montferland 36.052 12% 6% 22% 18% 10% 9% 12% 14% 16% 

 Oost Gelre 29.644 12% 14% 28% 13% 12% 9% 14% 10% 14% 

 Oude 

IJsselstreek 39.331 12% 6% 22% 14% 9% 10% 12% 18% 15% 

 Winterswijk 23.490 12% 14% 20% 13% 9% 10% 11% 20% 16% 

7 Haarlem 162.962 12% 9% 10% 7% 8% 10% 10% 38% 18% 

8 Hengelo 81.047 12% 7% 15% 9% 8% 9% 11% 30% 18% 

9 Meijerijstad 81.467 12% 10% 20% 14% 10% 8% 12% 21% 14% 

10 Stadsregio  

Parkstad           
 Heerlen 86.915 12% 16% 11% 13% 6% 12% 9% 29% 21% 

 Kerkrade 45.527 12% 25% 11% 13% 6% 9% 7% 36% 19% 

 Landgraaf 37.267 12% 6% 16% 16% 7% 10% 9% 21% 20% 

 Brunssum 36.363 12% 6% 15% 16% 7% 11% 9% 21% 21% 

 Voerendaal 27.709 12% 6% 23% 18% 10% 10% 11% 13% 16% 

 Simpelveld 12.459 12% 9% 19% 17% 9% 9% 9% 21% 16% 

 Beekdaelen 10.515 12% 8% 21% 18% 9% 9% 11% 15% 17% 

11 Purmerend 81.775 12% 9% 14% 10% 7% 8% 10% 35% 16% 

12 Regio 

Rivierenland           
 Buren 26.021 12% 12% 24% 19% 11% 8% 12% 11% 16% 

 Culemborg 29.020 12% 12% 16% 10% 8% 9% 11% 31% 15% 

 Maasdriel 25.434 12% 13% 23% 16% 11% 8% 12% 16% 15% 

 Neder-Betuwe 24.526 12% 9% 20% 17% 11% 7% 14% 10% 19% 

 Tiel 41.962 12% 17% 13% 10% 7% 8% 11% 34% 16% 

 West Betuwe 51.281 12% 7% 23% 16% 12% 8% 13% 13% 16% 

 West Maas en 

Waal 19.436 12% 9% 24% 18% 11% 10% 12% 10% 15% 

 Zaltbommel 29.225 12% 13% 19% 15% 11% 8% 13% 19% 16% 

13 Regio 

Walcheren           
 Veere 21.974 12% 9% 24% 17% 10% 9% 12% 13% 15% 

 Middelburg 48.766 12% 9% 16% 12% 9% 11% 12% 24% 18% 

14 Nierpatiënten 

Vereniging 

Nederland 

(NVN) 

Ca. 7.000 

(leden) ? ?        
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Als we kijken naar hoe de innovatiekamers scoren op de verschillende categorieën A t/m F, dan levert 

dat het volgende beeld op: 

 
 

In de grafiek is te zien dat het aandeel migranten (30+) met partner en/of kinderen in bijna alle 

innovatiekamers hoog scoort. Dit is de categorie NT2 (Nederlands als tweede taal) die weliswaar 

aandacht behoeft, maar wel een andere groep vormt ten opzichte van de NT1-doelgroepen. Bij de 

NT2-doelgroep speelt doorgaans minder schaamte en taboe op laagtaalvaardigheid, waardoor 

mogelijk de vraagverlegenheid van hulpverleners naar anderstaligen lager is. 

 

Hoewel in deze categorie grote pieken te zien zijn, zijn deze enigszins te relativeren vanuit de 

gedachte dat in deze rubriek de eerder genoemde categorieën A t/m D samenvoegt.  

 

Interessant is dat in een aantal (delen) innovatiekamers het aandeel alleenstaande jongeren (>30) 

hoger is dan het landelijk gemiddelde en hoger is ten opzichte van de andere categorieën. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor Arbeidsmarktregio Achterhoek, Meijerijstad, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen 

(Parkstad) en Veere.  
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Hoe innovatiekamers scoren op percentage laaggeletterdheid ten aanzien van het landelijk 

gemiddelde, is te zien in onderstaande grafiek: 

Met uitzondering van uitschieters in Almelo en twee gemeenten in stadsregio Parkstad, liggen de 

percentages laaggeletterden per innovatiekamer onder het landelijk gemiddelde van 12%. 

Er is geen verband te zien tussen het percentage laaggeletterden en het inwonersaantal. Dat betekent 

dat binnen deze reeks van gemeenten in de grote steden niet meer laaggeletterden zijn dan in de 

middelgrote of kleine gemeenten.  

2.2 Gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid 

In vrijwel alle innovatiekamers zijn lokale of regionale samenwerkingsverbanden, waar de gemeenten 

aan deelnemen. Veelal zijn deze samenwerkingsverbanden onderdeel van een Taalakkoord. Dit 

betekent dat er vanuit het samenwerkingsverband gemeentelijk commitment is. In de meeste 

gemeenten is een aanpak laaggeletterdheid aanwezig, wordt deze ontwikkeld of herzien.   
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3 Hoe ziet het netwerk eruit?  

Welke kennis en relevante organisaties zijn aanwezig? Zijn deze actief? Hoe is de samenwerking? 

Welke mogelijkheden zijn er? Als we kijken naar de aanwezige netwerken in de regio’s/gemeenten 

waar de innovatiekamers zich bevinden, dan zien we een aantal usual suspects en een paar unieke 

lokale partners.  

Dat ziet er per innovatiekamer als volgt uit:  
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Almelo x x x x x x   
Arnhem x x x   x  x 

Assen x x x x x x   
Deventer x x x x x    
Eindhoven x x    x x x 

AMR Achterhoek (FNV) x x x x  x x x 

Haarlem (regio Zuid-Kennemerland) x x x x x x   
Hengelo x x x x x x   
Meijerijstad x x x x x x  x 

Stadsregio  Parkstad x x  x x x x x 

Purmerend x x x x x  x x 

Regio Rivierenland x x x x x x x x 

Regio Walcheren x x x x x x x x 

Nierpatiënten Vereniging Nederland        x 

 

Veelal zijn de partners te vinden binnen de gemeentelijke structuur (sociaal domein, werk en inkomen, 

inburgering en onderwijs). Ook is vrijwel overal de bibliotheek aangesloten bij de innovatiekamer of 

zelfs trekker van de innovatiekamer, met in bijna alle gevallen een daaraan gekoppeld Taalhuis of 

Taalpunt. Verder zijn vrijwel overal ROC’s, welzijnsinstellingen en lokale afdelingen van de Stichting 

Lezen en Schrijven betrokken.  

 

Weinig verrassend is dat de partners van de arbeidsmarktregio (AMR) Achterhoek/FNV zich vooral 

concentreren op het thema werk. Gemeenten, taalhuizen, Stichting Lezen en Schrijven zijn ook 

betrokken, maar maken geen deel uit van de werving. Wel wordt er met hen samengewerkt om de 

ervaringsdeskundigen van de FNV een plek te geven binnen de gehele infrastructuur. De FNV verzorgt 

de begeleiding. We zien het UWV als partner wel bij een aantal innovatiekamers terug komen. Vanuit 

de innovatiekamer Nierpatiënten Vereniging Nederland ligt de focus logischerwijs vooral op 

(ziekenhuis)zorg.   

 

Andere genoemde samenwerkingspartners zijn:  

 

(Digi)taalonderwijs (formeel, non-formeel en informeel) Maatschappelijk werk 

Adviesbureaus MEE 

Armoedeambassadeur gemeente Meierijstad  Onderwijsachterstandenbeleid  
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Bedrijfsleven Participatiebedrijven 

Bewindvoering Planbureau 

Cubiss  Sociale dienst Werk en Inkomen  

Diëtisten Vluchtelingenwerk 

Docenten Volksuniversiteit  

fondsen en verenigingen Vrijwilligersorganisaties 

Gemeentelijke Krediet Bank VVE coördinator 

GGD Werkbedrijven 

Huisartsen  Wijkteams 

Leerhuizen Wmo 

Leerwerkloketten Woningbouwcorporaties 

Logopedie Ziekenhuizen 

Maatschappelijk makelaar  

3.1 Netwerken 

Binnen de innovatiekamers zijn netwerken gestart om een Taalakkoord of aanpak gezamenlijk te 

kunnen ondersteunen.  

 

Arnhem kent een kernteam bestaande uit elf partijen die maandelijks samen komen. Het kernteam is 

erop gericht om bestaande en nieuwe initiatieven te verbinden, met elkaar kansen en knelpunten te 

signaleren en daar actie op te ondernemen. 

 

In Deventer is een kopgroep Taal en Meedoen waarin een aantal partners vertegenwoordigd zijn. 

 

Het taalnetwerk Eindhoven is een netwerk van partijen in Eindhoven die betrokken zijn bij het werven, 

motiveren, doorverwijzen en scholen van mensen met lage basisvaardigheden.  

 

De lokale afdeling FNV Achterhoek is deelnemer van de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt van de 

Achterhoek Board. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Taalhuizen. 

 

In Zuid-Kennemerland is vanuit innovatiekamer Haarlem het netwerk basisvaardigheden opgericht, 

waarin organisaties samenwerken aan het bestrijden van laaggeletterdheid.  De website 

www.netwerkbasisvaardigheden.nl is hieraan ondersteunend.  

 

Meierijstad kent drie overlegstructuren. Het platform basisvaardigheden opereert op strategisch niveau, 

de werkgroep Meijerijstad Laaggeletterdheid is op tactisch niveau betrokken en op operationeel niveau 

zijn er de lokale werkgroepen. 

 

In Stadsregio Parkstad is een Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad, waar sinds 2012 37 

bondgenoten samenwerken om laaggeletterden te herkennen en te verleiden iets aan hun 

laaggeletterdheid te doen. Daarbij maken ze gebruik van taalambassadeurs. De leden van het 

Bondgenootschap zijn partnerorganisaties uit welzijn, onderwijs en arbeid. Het Bondgenootschap heeft 

met subsidie van het actieprogramma Tel mee met Taal de Letterliefde campagne gerealiseerd. Op de 

website zijn onder andere video’s te zien van ex-laaggeletterden die vertellen wat het hen heeft 

gebracht om beter te leren lezen en schrijven. 

 

https://8rhk.nl/smart-governance/achterhoek-board/
http://www.netwerkbasisvaardigheden.nl/
https://www.letterliefdeparkstad.nl/
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In Purmerend is naar aanleiding van een gemeentelijke opdracht een Taalketen gestart als onderdeel 

van het Taalakkoord. Vanuit de Taalketen is in elke bibliotheek een NL plein gerealiseerd als centraal 

taalpunt.  

 

In de regio Rivierenland wordt vanuit een Taalakkoord gewerkt, ondersteund door 47 partijen. Iedere 

partij werkt vanuit een eigen set actiepunten. De lokale partijen, met uitzondering van Neder-Betuwe, 

onderhouden lokale taalsamenwerkingen en worden ondersteund door de Stichting Lezen en 

Schrijven.  

 

Walcheren heeft een Taalhuis, bestaande uit een kerngroep en een projectgroep. Het Taalhuis werkt 

nauw samen met de regionale taalaanbieders en de Zeeuwse taalambassadeurs van Stichting ACB 

afdeling Zeeland. Binnen het netwerk zijn vooral het maatschappelijk werk, de sociale dienst en de 

welzijnsorganisaties belangrijke samenwerkingspartners en doorverwijzers.  

 

Aandachtspunt 

Het netwerk en de partners die daaraan deelnemen dienen te worden gezien in het licht van het 

project. In sommige gevallen zullen innovatiekamers hun volledige netwerk in kaart hebben gebracht 

en de al bestaande context. Anderen hebben zich beperkt tot de partners die in deze innovatiekamer 

samenwerken en de al bestaande context buiten beschouwing gelaten. Dit kan een enigszins 

vertekend beeld geven.  

3.2 Wensen voor uitbreiding van het netwerk 

Almelo 

Op dit moment is er nog geen gemeentelijk beleid Aanpak Laaggeletterdheid. De gemeente Almelo 

trekt samen met andere gemeenten in de regio op om dit te realiseren. Vanuit de Stuurgroep Taalpunt 

Almelo wordt er in de komende periode gewerkt aan een nieuw ambitiedocument. Ook is voor het 

Taalpunt op dit moment nog onvoldoende helder hoe groot de vraag naar ervaringsdeskundigen vanuit 

de gemeente is. Dat het wenselijk en noodzakelijk is, is duidelijk. In hoeverre de gemeente dat zelf ook 

wenselijk vindt is op dit moment onduidelijk. Deze vraag wordt meegenomen in de projectgroep. Voor 

het opzetten van een goede lokale structuur is het belangrijk dat vanuit de gemeente duidelijk vraag is 

naar de inzet van ervaringsdeskundigen. Binnen het project is dit een randvoorwaarde. 

 

Arnhem 

Er is in de vervolgaanpak laaggeletterdheid ruimte om vanuit andere beleidsterreinen aan te sluiten op 

het huidige aanbod met een focus op de levensdomeinen geld, gezondheid, werk en gezin. Eventuele 

kans op een verbinding kan resulteren in vernieuwd aanbod door externe organisaties. 

De samenwerking met vindplaatsen (zoals maatschappelijke organisaties in het sociaal domein: 

onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, welzijn, zorg en werk en inkomen) en aanbieders 

moet verder worden afgestemd en waar nodig uitgebouwd. 

 

Deventer 

Dit mist er nog:  

- Basis gezondheidszorg (huisartsen, wijkverpleegkundigen, apotheken) 

- Buurthuizen 

- Sportverenigingen 

- Woningcorporaties 

- Sociale teams 

- Jongerenwerk/opbouwwerk 

file:///D:/Laaggeletterdheid%20en%20ABC/Ambitiedocument+Bibliotheek+Waterland.pdf
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- Vrijwilligersinitiatieven die een hoog potentieel aan laaggeletterden als doelgroep hebben  

 

Eindhoven 

Naast de genoemde kernpartners is er behoefte aan een vrijwilligersorganisatie die belast is met 

werving, toeleiding, professionalisering en ondersteuning van alle betrokken vrijwilligers. Lumens kan 

hier een mogelijke partner in zijn, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot bestuurlijk 

commitment. 

 

Arbeidsmarktregio Achterhoek/FNV 

In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid kan er gebruik worden gemaakt van de overige 

contacten van FNV-lokaal Achterhoek: 

- Laborijn (leer- werkvoorziening) 

- Sociale Dienst Oost Achterhoek 

- UWV 

- Leer- werkloket 

- Beroepsopleiding mbo (met name entree-onderwijs) 

- Praktijkonderwijs: Prakticon 

- Speciaal onderwijs: SOTOG, Onderwijsspecialisten 

- Bedrijven 

- Werkgevers Service Punt 

 

Haarlem 

 Op dit moment lijkt dit netwerk voldoende dekking te bieden om ambassadeurs te kunnen werven. 

 

Hengelo 

We missen nog veel netwerkpartners binnen en buiten de eigen organisatie en 

organisaties/instellingen waar mogelijk laaggeletterden te vinden zijn. Zoals schoonmaak- en 

productiebedrijven, diëtistenpraktijken, belangenverenigingen etc. 

 

Meierijstad  
We hebben de wens om het netwerk uit te bereiden met vindplekken waar laaggeletterden met name 

van niveau NT1 komen, zoals huisartsen en werkgevers. Ook het jongerenwerk willen we meer 

betrekken bij het thema. 

 

NVN 

We werken met name samen met regionale nierpatiënten verenigingen en met nefrologie en dialyse-

afdelingen in ziekenhuizen. Zo is er ook contact met maatschappelijk werkers, huisartsen en diëtisten. 

Verder werken we samen met fondsen en verenigingen. Voor vrijwel alle verenigingen is het betrekken 

van mensen met lage gezondheidsvaardigheden iets waar ze zich graag op willen richten, alleen weet 

niemand hoe. Er is dus een netwerk met interesse en bereidheid om te helpen, alleen is er binnen dit 

netwerk weinig kennis over de doelgroep. 

 

Parkstad 

Mogelijk dat in de toekomst ook nog het basis- en voortgezet onderwijs aan het netwerk toegevoegd 

wordt. 

 

Purmerend 

Een nauwere samenwerking met het WMO-loket is aan te bevelen. 
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Rivierenland 

De organisaties die we nog missen zijn bedrijven en organisaties die zicht inzetten om laaggeletterde 

mensen te vinden, te motiveren en door te verwijzen. 

 

Walcheren 

We bereiken veel NT2-ers; er ligt nog een flinke uitdaging om de NT1-ers te bereiken. 

3.3 Minder genoemde netwerkpartners 

Wijkteams zijn hier en daar aangehaakt, maar lang niet overal. Het lijkt dat hier winst is te halen, omdat 

binnen wijkteams veel domeinen samen komen. Ook is het wijkteam een mogelijk interessante 

vindplaats omdat bij de loketten veel multi-problemen op tafel komen. Deze problemen zijn een gevolg 

zijn van laaggeletterdheid of een gebrek aan andere basisvaardigheden bij cliënten. Denk aan GGZ-

problematiek, problematische schulden, armoede, dreigende dak- of thuisloosheid etc. Ook lijken 

huisartsen(praktijken), POH’s of andere gezondheidsdiensten niet altijd in beeld, terwijl lage 

gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid een link vertonen.  

Tot slot zijn sportverenigingen/-koepels nauwelijks genoemd. 
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4 Taalambassadeurs en ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid 

Taalambassadeurs of ervaringsdeskundigen zijn nog lang niet overal aanwezig en dus ook niet actief. 

Daar waar ze actief zijn, zijn ze niet altijd verbonden aan een organisatie of specifieke activiteit (zie 

onderliggend onderzoeksrapport van de stichting ABC). 

 

Innovatiekamer Aanwezig Actief 

Almelo 0 (1 potentiële) 0 

Arnhem 0 0 

Assen Ja, onduidelijk hoeveel Onduidelijk 

Deventer 5 (2NT2/3NT1) 1 

Eindhoven Ja, onduidelijk hoeveel Leespanel 

Arbeidsmarktregio Achterhoek 

(FNV) 

3 à 4 3 à 4 

Haarlem 0 0 

Hengelo 0 0 

Meijerijstad 1 1 

Stadsregio Parkstad 6 6 

Purmerend 6 NT1-cursisten: 

1 TA, 1 die wel alle rollen wil 

vervullen, 3 willen tester 

worden, 1 is nog zoekend. 

Nog niet opgeleid. 

6  

Regio Rivierenland 3 TA  3  

Regio Walcheren 3 3 

Nierpatiënten Vereniging 

Nederland (NVN) 

0 0 

 

Uit de startdocumenten blijkt dat het overgrote deel van de laaggeletterden die meedoen 

Taalambassadeurs zijn van een lokale afdeling van de Stichting ABC.   

  

https://st-abc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Eindrapportage-Inspraak-Laaggeletterden.pdf
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5 Mogelijke vindplaatsen voor werven ervaringsdeskundigen 

laaggeletterdheid  

Binnen de innovatiekamers heeft men over het algemeen wel een idee van waar ervaringsdeskundigen 

gevonden en wellicht geworven kunnen worden. Niet iedereen heeft deze vindplaatsen echter helder in 

beeld, en ook niet is overal al contact met de potentiële vindplaatsen.  
 

De positie van de projectleider van de innovatiekamer lijkt in hoge mate de scope van het netwerk te 

bepalen. Zo is er vanuit de bibliotheken meer relatie met het sociaal domein, waar deze vanuit de zorg 

juist weer ontbreekt.  

 

Innovatiekamer Vindplaatsen  

Almelo - Binnen Avedan, de welzijnsorganisatie van Almelo waar het Taalpunt 

onder valt. Avedan bestaat uit een aantal teams die inzetten op de 

doelgroepen jeugd, volwassenen, senioren, wijkbewoners, 

vrijwilligers, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de 

cliënten van het maatschappelijk werk. Avedan heeft daardoor een 

groot netwerk bestaande uit inwoners en diverse activiteiten.  

- Bij de alliantiepartners, zoals de woningcorporaties en diverse andere 

maatschappelijke organisaties, zoals Leger des Heils en de wijkteams 

van de gemeente.  

- Bij bedrijven, zoals Bolletje en Timberland. 

- Bij sportverenigingen en de voetbalclub Heracles. 

- Bij De Karelskamp (gevangenis en de half open fabriek). Vanuit het 

Taalpunt zijn hier vrijwilligers actief in het ondersteunen van een 

aantal personen. Hierbij moeten we wel rekening houden dat het 

grootste deel van de gedetineerden niet uit Almelo komt. 

Arnhem Er is zicht op vindplaatsen voor ervaringsdeskundigen, hier wordt verder 

op ingegaan in het plan van aanpak bij vraag 6. Bij de betreffende 

organisaties is al contact, maar niet vanuit een overkoepelende aanpak. 

Er is behoefte aan personen die multidisciplinair inzetbaar zijn. 

Assen Taalhuis en Drenthe College 

Deventer - Huisartsen (geen contact) 

- Buurthuizen (beginnend contact) 

- Werkgevers (beginnende samenwerking) 

- Spreekuren/vindplaatsen rondom geld, formulieren, schulden 

(spreekuur Geldfit, buurtkamer) (samenwerking) 

- Kinderdagverblijven (samenwerking) 

- Primair onderwijs (samenwerking) 

- Voortgezet onderwijs (beginnend contact) 

- Ziekenhuis (samenwerking) 

- COA (samenwerking) 

- VluchtelingenWerk (samenwerking) 

Eindhoven We willen dit jaar potentiele ambassadeurs werven via de 

zogenaamde vindplaatsen, te weten: 

- Sociaal domein gemeente Eindhoven 

- WIJeindhoven (sociale wijkteams) 

- Lumens (welzijn) 
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- Voedselbank 

- UWV 

- Spilcentra (IKC’s in Eindhoven) 

- Werkplaats Financiën 

- Servicepunt Leren & Werken 

- Ergon  

 

Woningcorporaties 

Werkgevers (transport & logistiek, zorg, schoonmaak, bouw & industrie, 

productie) 

AMR Achterhoek (FNV) Mogelijk zijn ervaringsdeskundigen te vinden via de volgende 

organisaties: 

- Vakbondshuis FNV 

- Bedrijven 

- UWV 

- BBL-opleiding MBO (incl. Entree-opleiding)Taalhuizen 

Haarlem Er zijn potentiële vindplaatsen van laaggeletterden, met de potentie om 

ambassadeur te worden, zonder volledig te zijn:  

- Bij de welzijnsorganisaties Dock en Haarlem Effect, bijvoorbeeld 

bij vrijwilligers die achter de bar staan, als gastvrouw of gastheer, 

chauffeurs van de vrijwillige vervoersdiensten, bij de 

inloopspreekuren van Digitaal Sterk!, bij de Klik en Tik cursussen 

(via de methode van Klasse zijn vindplaatsen te duiden).  

- Binnen het welzijnswerk zijn makkelijk camouflage-activiteiten te 

organiseren binnen of buiten het bestaande aanbod.  

- Vindplaatsen via de welzijnswerkers/opbouwwerkers die contact 

hebben in de buurten met de bewoners en actieve burgers die 

informele ontmoetingsgroepen organiseren in de wijken.  

- Bij werkgevers, die werk bieden aan laag-/niet-opgeleid 

personeel. Voorbeelden: Pasmatch, Spaarnelanden, Zandbergen 

en groenvoorziening gemeente Haarlem.  

- Via de sociaal wijkteams en de deelnemende partners daarin, 

zoals RIBW, MEE, en gemeentelijke schulddienstverlening.  

- Via de Voedselbank Haarlem. 

- Klussendiensten en via opzichters van woningcorporaties in 

Haarlem.  

- Via vrijwilligers of voormalig vrijwilligers die een ruim netwerk 

hebben binnen laagtaalvaardigen en langere tijdtaallessen geven 

in Haarlem.  

- Centra jeugd en gezin en jonge ouders.  

- Via kringloopwinkels.  

- Via het netwerk van de kernpartners, bijvoorbeeld met 

gepensioneerde collega’s. 

- Nova College, denk aan afdeling educatie en uitstroom leerlingen 

in niveau 1 en 2.  

- Praktijkscholen Haarlem en mogelijk een ingang naar de ouders. 

- Via de taal- en digi-spreekuren van het taalhuis in de bibliotheek.  

- Als er gekozen  wordt voor het opnemen van een of twee NT2-
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laaggeletterden ambassadeurskorps, is er op dit moment een 

groot netwerk actief in Haarlem die via twee kanalen te bereiken 

zijn. De Verbinders en Kleurrijk Haarlem, bestaande uit veel 

zelforganisaties in Haarlem.  

- Het netwerk Basisvaardigheden met non-formele, informele en 

formele taalaanbieders in Haarlem.  

Hengelo Potentiële vindplaatsen zijn er wel vermoeden wij, maar er is nog geen 

contact mee gemaakt. 

Meierijstad Bespreekonderwerp met de werkgroep. Vindplaatsen koppelen aan 

thema’s (gezondheid, schulden, kinderen etc) en werken met camouflage-

cursussen om met name de NT1-doelgroep te vinden. 

Stadsregio Parkstad - De huidige taalambassadeurs zijn NT1-ers, mannen en vrouwen  

tussen de 40 en 60 jaar. We streven naar een meer gemengde 

groep. Denk aan jongeren en iemand met een NT2-verleden.  

- We willen hen werven bij en met de Bondgenoten.  

- Er wordt door de projectleider een werkgroep vanuit het 

Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP) gevormd, met 

een vertegenwoordiging uit alle in het BGP vertegenwoordigde 

partners van de verschillende groepen. 

Zij maken met de projectleider de verdere plannen voor het 

werken in de innovatiekamer en voor het opstarten van de 

werving van ervaringsdeskundigen. 

Purmerend - Vorig jaar is de GGD Zaanstreek-Waterland gestart met de pilot 

“Op naar een geletterde generatie” in het kader van de 

ondertekening van het regionaal taalakkoord. Het NL plein is hier 

samenwerkingspartner in. De GGD Zaanstreek-Waterland heeft 

de afgelopen maanden al haar jeugdverpleegkundigen getraind 

op het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. We 

hopen dat de doorverwijzingen voor taalondersteuning vanuit de 

GGD naar het NL plein op gang gaat komen. Zij helpen graag 

mee om nieuwe ambassadeurs te werven. Ook andere partners 

van het taalakkoord willen we aanspreken. 

- Werkom, het participatiebedrijf van de gemeenten Purmerend en 

Zaanstad, is zeker een vindplaats voor ervaringsdeskundigen 

waar we iets mee willen. We zijn daarover in gesprek. Er moet 

nog een concreet plan voor de werving van NT1-ers bij Werkom 

gemaakt worden. Wellicht is het aanbod van het opleiden van 

ambassadeurs iets dat ze interessant vinden. Het is ook een 

invalshoek die we niet eerder ingezet hebben. 

Via de maandelijkse Walk&Talk netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden 

verwachten we een ervaringsdeskundige te werven. 

Regio Rivierenland Wij denken aan de volgende plekken: 

- In de groepen met volwassenen van het ROC Rivor. 

- In de (Digi-)Taalhuizen en Leerhuizen. 

- Bij vrijwilligersorganisaties zoals het Kompas in Zaltbommel of 

Welzijn Rivierstroom in Lienden. 
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- Wellicht via contacten van de Taalambassadeurs Met deze 

plekken is al een goed contact. Het ROC werkt actief mee aan dit 

project. Zij gaan een belangrijke rol spelen in het vinden van 

nieuwe Taalambassadeurs. In alle (Digi-)Taalhuizen en 

Leerhuizen is ook een docent van het ROC actief. De 

vrijwilligersorganisaties zijn vaak actief in de lokale 

taalsamenwerkingen. Kortom er is met iedereen al contact. 
Walcheren - Orionis Walcheren (sociale dienst). Goede contacten, maar 

screening van bijstandsgerechtigden kan beter om eerder de 

NT1-er naar boven te halen. Nu wordt de wet Taaleis toegepast, 

maar een bewijs van acht jaar basisonderwijs wil niet zeggen dat 

een persoon voldoende goed Nederlands kan om mee te doen in 

onze samenleving. In 2020 gaan we bekijken hoe we de 

doelgroep beter kunnen bereiken. Hoogstwaarschijnlijk wordt op 

termijn de taalmeter als screeninginstrument ingezet. Er volgt 

nauwere samenwerking tussen Orionis, Taalhuis en Scalda 

(brede intake).Werkgevers. In Zeeland is een Taalakkoord 

gesloten. Samenwerkingsverband om werkgevers bewust te 

maken dat zij mogelijk laaggeletterde werknemers in dienst 

hebben.Gemeenten. Met behulp van deze pilot hopen we NT1ers 

te vinden bij bijvoorbeeld de afdelingen groenvoorziening en/of 

reinigingsdienst. 

Nierpatiënten 

Vereniging Nederland 

(NVN) 

- Ziekenhuizen, nefrologen en dialysecentra: zeer goed contact 

mee. Huisartsen: deels contact mee. Geestelijk verzorgers in 

ziekenhuizen: in een regio goed contact mee. Regionale 

patiëntenverenigingen: zeer goed contact mee. Lokale 

stichtingen, zoals Stichting Taal, Stichting ABC en Taalmaatjes: 

contacten worden gelegd. Buurthuizen en moskeeën: nauwelijks 

contact mee. 
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6 Doelstelling rond inzet ervaringsdeskundigheid  

Alle innovatiekamers volgen de ambities vanuit het projectplan om zeven tot tien nieuwe 

ervaringsdeskundigen te treffen. De een is wat ambitieuzer dan de ander, en nog niet overal is een 

helder beeld van hoe dit streefaantal gaat worden bereikt of waar dit aansluit op de gemeentelijke visie, 

als die er is. 

 

Innovatiekamer Doelstelling Bijzondere aandacht doelgroepen?  

Almelo 7 tot 10 Gemengde groep: 

- Jong volwassenen 

- Volwassenen 

- NT1/NT2 

- Werkend/niet-werkend 

- Man/vrouw 

Arnhem 7 tot 10  

Assen 10  

Deventer Meer…?   

Eindhoven 5 tot 10 - Evenredig NT1 en NT2. 

- Liefst een goede vertegenwoordiging van 

de Lost Lemon persona’s. 

- Evenredige verdeling in leeftijd met een 

lichte nadruk op 65-minners. 

- Diversiteit in soorten basisvaardigheden. 

- Goede verdeling over de verschillende 

gemeenten in de AMR ZO Brabant. 

Om een aanpak te realiseren die zo goed mogelijk aansluit op de 

leefwereld van de doelgroep, maken we niet alleen onderscheid 

tussen NT1 en NT2, maar hanteren we ook persona’s die landelijk 

zijn ontwikkeld door Lost Lemon.  

Arbeidsmarktregio Achterhoek 

(FNV) 

8 Het accent ligt niet op taal, maar op de brede 

basisvaardigheden en de werving van 

zogenaamde Digi-taalambassadeurs. 

Haarlem 7 tot 12 Niet benoemd. 

Niet benoemd. 

Hengelo 7/8 NT1 (NT2 weet ons al goed te vinden) 

Meierijstad 7 - 10  NT1 (werkende, werkzoekende, jongeren) 

Stadsregio Parkstad 7 tot 10 Nog invullen?? 

Purmerend 5 NT1 

4 NT2 

Ervaringsdeskundigen zijn zoveel mogelijk een 

afspiegeling van de samenleving, al zijn sommige 

doelgroepen minder makkelijk vindbaar 

(bijvoorbeeld mannen en jongeren onder 25 jaar). 

Het standpunt van de gemeente is om de doelgroep zelf te 

betrekken bij de aanpak laaggeletterdheid en het verbeteren van 

de gemeentelijke dienstverlening. De NT1-doelgroep heeft 

geholpen aan de totstandkoming van het regionaal plan 

https://www.lostlemon.nl/welke-typen-laaggeletterden-zijn-er
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laaggeletterdheid. Het plan wordt ook op B11 niveau geschreven 

zodat het plan voor een grote groep te begrijpen is.  

Regio Rivierenland 7 tot 10 Focus op NT1, divers qua achtergrond met 

voorkeur voor jongeren, mannen, mensen met 

beperking op ook andere basisvaardigheden, 

werkenden of vrijwilliger. 

Regio Walcheren 10 NT1  

Werkenden binnen gemeentelijke diensten en 

buiten de pilot om ook uitkeringsgerechtigden.  

Taalscholing is belangrijk om door te stromen 

naar opleidingstraject voor TA. Taalscholing kan 

ook. 

Nierpatiënten Vereniging 

Nederland (NVN) 

10-12 Verschillende nierziekten en niervervangende 

behandelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Het referentiekader beschrijft een Europese schaal van 6 taalniveaus voor de beheersing diverse vaardigheden: 

spreken, schrijven, luisteren & lezen. Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 subniveaus: 

A Basisgebruiker (A1/A2: beginner) 

B Zelfstandige gebruiker (B1/B2: gevorderd) 

C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd) 

(Bron: https://detaalbrigade.nl/taalniveaus/)  

https://detaalbrigade.nl/taalniveaus/

