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Het mkaat hamelael netis uit in wlkee vlogodre de Itteers in de wrodeon saatn. Het is aeleln 
niodg dat de eretse en de Itaatse Itteer van het wrood op de jiutse patals saatn. De rset van 
de Itteers mgoen wlelikueirg gpletaast wdoren en je knut tcoh nog gwoeon Izeen wat er 
saatt. 
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Taalakkoord 

Wat is een Taalakkoord? 

In een Taalakkoord leggen verschillende organisaties in een regio vast wat ze concreet gaan 
doen om mensen to helpen die belemmeringen ondervinden door een to lage taalvaardigheid, 
rekenvaardigheid of digitate vaardigheid. 

Hoe taalvaardig is Gooi en Vechtstreek? 

De regio Gooi en Vechtstreek heeft circa 250.000 inwoners waarvan circa 12.000 inwoners 
die in mindere of meerdere mate onvoldoende taalvaardig zijn. Van hen heeft circa twee 
derde een van oorsprong Nederlandse achtergrond en circa een derde heeft een migratie-
achtergrond. Het betreft de beroepsbevolking van mensen tussen de 18 en 65 jaar. Cijfers 
van 65 plussers zijn niet bekend. 

De mensen over wie we het hebben zijn niet of slecht in staat om in het Nederlands 
geschreven (digitate) informatie to gebruiken in het dagelijks leven. Mensen met een andere 
moedertaal kunnen vaak in de taal waarmee ze (deels) zijn opgegroeid wet goed lezen en 
schrijven. In deze groep zitten ook analfabeten, maar zij vormen een kleine minderheid. 

In 2016 en 2017 hebben de gemeenten en vele andere organisaties in Gooi en Vechtstreek 
gezorgd voor uitbreiding van het taalaanbod en het bereiken van meer inwoners. Stichting 
Lezen & Schrijven heeft ons gestimuleerd, onze deskundigheid bevorderd en materialen ter 
beschikking gesteld. Door middel van dit Taalakkoord versterken we de samenwerking 
tussen alle partijen. 

Meedoen is belangrijk! 

We leven in een samenleving waarin leesvaardigheid, geschreven informatie verwerken en 
toepassen en eenvoudige rekensommen kunnen maken essentieel zijn om to kunnen werken, 
participeren, gezond to leven en kinderen to kunnen opvoeden en stimuleren in hun 
ontwikkeling. 

Er zijn mensen die het ondanks ons onderwijssysteem niet gelukt is om een basale taal- en 
rekenvaardigheidto verwerven. Vaak door een combinatie van achtergrond, opvoeding, 
gebrek aan cognitieve vaardigheden en/of sociaal emotionele ontwikkeling of vanwege een 
andere moedertaal. AI deze mensen verdienen een tweede kans op volwassen leeftijd. 

Wij willen dat alle inwoners van het Gooi kunnen participeren en in iedere fase van hun leven 
zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Inwoners die buitengesloten zijn of zich buiten de 
samenleving voelen staan, lopen een groter risico op werkeloosheid, isolement, 
criminaliseren en radicaliseren. Ze zijn ook vatbaarder voor depressies, maken meer gebruik 
van medische zorg, zijn ongelukkiger en ook hun kinderen lopen deze risico's. 

Meedoen is dus belangrijk! 



De afspraken zijn per organisaties in de bijlage vastgelegd. Als in de loop van de periode 
2019-2021 een organisatie wil aansluiten, dan is dat mogelijk. 

Intentieverklaring 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitate 
vaardigheden. Ons doel is dat alle inwoners van de regio de kans krijgen om beter to kunnen 
lezen, schrijven, rekenen en beschikken over voldoende digitate vaardigheden. 

We slaan de handen ineen en bundelen onze kennis en energie om meer laaggeletterden to 
bereiken. Samen zorgen we voor passend aanbod, zodat laaggeletterden zelfredzamer 
worden, beter meedoen in de maatschappij, alerter zijn op hun gezondheid en hun kansen op 
de arbeidsmarkt toenemen. 

Deelnemende organisaties: 

Allemaal Taal 
Bibliotheek Gooi en Meer 
Bibliotheek Hilversum 
Bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum 
BINK 
Danner &Danner 
Digi & Taalhuis 
GAD 
Gemeente Blaricum 
Gemeente Eemnes 
Gemeente Gooise Meren 
Gemeente Hilversum 
Gemeente Huizen 
Gemeente Laren 
Gemeente Weesp 
Gemeente Wijdemeren 
GGD Gooi en Vechtstreek 
GHO-GO 
Gooise praktijkschool 
Humanitas 
Jeugd en Gezin 
Maatjesproject 
MEE Utrecht, Gooi & Vecht 
Mozarthof 
Qinas 

Regionaal Bureau Leerlingzaken 
Regio Gooi en Vechtstreek 
ROC van Amsterdam 
SAG 0 
Schuldhulpmaatje 
Sherpa 
SIPI 
Stichting Lezen & Schrijven 
Stichting Woningcorporatie Gooi en 
Omstreken 
Taalmannen 
Team Sportservice't Gooi 
Tergooi 
Tomingroep 
TopTaal 
TWiNburgering 
UNITA 
UWV 
Versa Welzijn 
Voedselbank Gooi & Omstreken 
Voedselbank 
Naarden/Bussum/Hilversumse Meent 
WSP 
YOUKE Jeugd 
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Taalakkoord overeengekomen op 14 juni 2019 to Bussum met de volgende partijen: 

Allemaal Taal 

dF ~ i~► K ~ 
A ~ • r~aal Taa{ 

M~ 

• Allemaal Taal! geeft taallessen aan ongeveer 40 vrouwen perjaar op een laagdrempelige 

vrolijke manier. Allemaal Taal! staat open voor alle niveaus en alle nationaliteiten. 

• Spelling, grammatica, spreken, lezen en maatschappelijke orientatie komen in de lessen 

aan de orde. Er wordt gewerkt in kleine groepen. De docenten zijn bevoegd en de 
vrijwilligers zijn geschoold. 

Bibliotheek Gooi en Meer, Bibliotheek Huizen, Blaricum en Laren, Bibliotheek Hilversum, 
Digi & Taalhuis 

de Bibliotheek~ de Bibliotheek 
Gooi en meet Huizen -Laren - Blaricum 

de Bibliotheek~ 
r)n VolkSt~~tiver5ite-it Hi1Vei5U111 

DigiQo 
~', Taalhuis 

Gooise bibliotheken 

• De drie Gooise bibliotheken; Bibliotheek Gooi en Meer, Bibliotheek Hilversum en 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum stimuleren lezen bij jeugd, jongeren en volwassenen 

met en zonder taalachterstand om taalvaardigheid en leesplezier to bevorderen. 
Zij bieden een openbare digitate en taalrijke leeromgeving voor de inwoners van Gooi en 

Vechtstreek met voldoende, vaak gratis, faciliteiten en activiteiten. 

• De Gooise bibliotheken trainen alle bibliotheekmedewerkers in het herkennen en 
doorverwijzen van laaggeletterden. 

• De Gooise bibliotheken ontwikkelen taal- en digitate-activiteiten als Boekstart, 
VoorleesExpress, meeleesclubs, Taalmaatjes, Taal voor Thuis, Digisterker, Klik & Tik en 

digi-inloopspreekuren en bieden deze aan. Daarbij zorgen zij voor aantrekkelijke en 

aansluitende collecties voor alle doelgroepen. 

• De Gooise bibliotheken organiseren het Digi & Taalhuis als centraal punt voor alle taal- en 

digi-vragen van inwoners. Het Digi & Taalhuis stimuleert de toeleiding van 
laaggeletterden Haar taalspreekuren en passend digi- en taalaanbod bij formeel en non-

formeel taalaanbod in nauwe samenwerking met regionale maatschappelijke partners en 

gemeenten. 

• De Gooise bibliotheken voorzien in workshops/presentaties met betrekking tot het 
herkennen van laaggeletterdheid. Dit doen zij voor bedrijven en organisaties in de regio. 

C! 



• De Bibliotheken trainen taalvrijwilligers en adviseren ook aan taalvrijwilligers c.q. 
begeleiders van taalvragers. 

• De Bibliotheken faciliteren Taalcafes en bieden een inzicht in het totaal-taalaanbod 
middels een digitaal serviceplein. 

31►1:/ 

b i n I~KINI)F hUPVANG 

• BINK gaat, met ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven, door met een aanpak 
waarbij vrijwilligers van BINK op het snijvlak van Taal en Opvoeding werken met ouders 
die beter willen lezen en schrijven. Het project wordt in de periode 2019-2020 voortgezet, 
op de verschillende speelzalen, maar ook op verschillende scholen. Peuterspeelzalen: 
Avonturijn, Steintje, Marimba, Hasselbraam, Speeldoos. 

• Scholen: Basisschool Wilgetoren, Dubbeldekker plus peuterspeelzaal uan Versa, Van 
Hasseltschool, Gouden Regen school, Augustinusschool 

• BINK zorgt ervoor dat iedere nieuwe VVE-ouder bekend is met het Digi- & Taalhuis. 

- ~ll~ ~ 

Danner &Danner 

Danner Danner 

M. EESTENS IN ON DE R'NI IS.NL 

• Danner & Danner verzorgt taal- en inburgeringscursussen in de regio Gooi & Vechtstreek 
en Eemnes, op verschillende locaties. Danner & Danner vernieuwt de komende periode 
het onderwijsprogramma voor laaggeletterden met nog meer taaloefeningen gericht op 
het praktijkgericht leren. 

• Danner & Danner opent een Taalcafe voor laaggeletterden op haar leslocatie in 
Hilversum. 

• Danner &Danner start met het organiseren van een jaarlijkse Vrijwilligers/Werkmarkt 
voor statushouders in de Regio. 

• Danner & Danner zorgt dat haar docenten de cursisten meer informeren over -
taalcoaches, vrijwilligerswerk en werk, door h e n vast onderdeel to makers irhl e~E~~ <,''~ `." `~' 
onderwijsprogramma. ~ 
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Gei~~ente - : Huizen 

GAD 

GAD 
Gooi en Vechtstreek 

• Bij de jaargesprekken met medewerkers bespreekt de GAD of iemand taalvaardig, 
rekenvaardig en digivaardig genoeg is voor zijn of haar werk. 

• Collega's die moeite hebben met lezen, schrijven en/of minder digivaardig zijn, worden 
door de leidinggevende verwezen Haar het Digi & Taalhuis voor een passend traject. 

• De GAD verspreidt folders onder collega's over taaltrajecten. 

• De GAD checkt de eigen website in samenwerking met een ervaringsdeskundige/iemand 
die minder taalvaardig is. Websiteteksten worden in eenvoudige taal geschreven. 

• De GAD onderzoekt de mogelijkheden voor Taal op de Werkvloer in samenwerking met 
Stichting Lezen & Schrijven. 

Gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren ,~, j

G E M E E N T E 
E E M N E S 

Gemeente 

~laricum 

t

Gemeente ~ ~~ ~ I .arcn 
i~ 

• De gemeenten zorgen ervoor dat de communicatie Haar inwoners voldoet aan het 
taalniveau B1, tenzij dit niet mogelijk is. 

• De gemeenten brengen het thema laaggeletterdheid op meerdere momenten onder de 
aandacht binnen de gemeentelijke organisatie. 

• De gemeenten brengen het thema laaggeletterdheid en ondersteuningsmogelijkheden 
onder de aandacht buiten de gemeentelijke organisatie via de gemeentelijke 
informatiekanalen (websites, brochures, subsidierelaties). 

G- R~v,~ Q~ ~ ~ ~ 
~f \x/ ~ I~~~..(Jl/ 

/ V~l~~ ~ / ~ Q,(/~~ 
~/i"' " y 
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Gemeente Gooise Meren 

gemeente 
gooisemeren 

• Gemeente Gooise Meren past haar communicatie zoveel mogelijk aan de doelgroep aan. 
Uitgaande brieven, brochures en de website van de Gemeente Gooise Meren, gericht op 
inwoners waarvan kan worden verwacht dat een deel laaggeletterd is, voldoen aan 
taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands). 

• Gemeente Gooise Meren zet in op het bestrijden van taalachterstanden bij (jonge) 
kinderen door het subsidieren van voorschoolse educatie, Kidsleesclub, onderwijs voor 
anderstaligen, Boekstart, Leesclinic en de Voorleesexpress. 

• Gemeente Gooise Meren streeft ernaar een dekkend taalaanbod to hebben voor 
laaggeletterden. Dit aanbod is zowel formeel, non-formeel als informeel, zodat het 
aanbod zoveel mogelijk past bij de laaggeletterde. 

• Gemeente Gooise Meren biedt trainingen aan van Stichting Lezen & Schri' in het ` 
signaleren en doorverwijzen van laagg 
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein. 

/~ 

Gemeente Hilversum 

Hil~~~r~u~n 
Vi~c~f asta~ 

efden aan de consulent man de 

~~ ~~~~~ 

Een belangrijk speerpunt van de gemeente is het doorverwijzen van 
bijstandsgerechtigden, met een MBO 3/4 niveau en lager, Haar relevant taalaanbod. 
Wekelijks worden 7 klanten uit het bestand doorverwezen Haar een taalspreekuur. Tijdens 
het spreekuur wordt besproken Welke taalcursussen voor de klant relevant zijn. Dit doet 
de gemeente in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. 
Daarnaast zet de gemeente in op het leggen van de verbinding tussen preventie en 
curatie, waarbij consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen voor de 
gemeente belangrijke vindplaatsen en partners zijn. Kinderen met een taalachterstand 
hebben immers ook vaak ouders hebben met een laag taalniveau. Dit doen we niet alleen 
om het taalniveau van de ouders en kinderen to verhogen, maar ook om de betrokkenheid 
van de ouders bij de schoolcarriere van hun kinderen to vergroten en op die manier een 
win-win situatie to creeren. 

• De preventieve logopedisten van de gemeente Hilversum spelen een belangrijke rol bij 
het vinden van de doelgroep. Zij hebben een netwerk opgebouwd, zodat zij ouders Haar 



een passend aanbod kunnen verwijzen of begeleiden. Mogelijk kunnen we hierdoor 
voorkomen dat deze kinderen, de laaggeletterden van de toekomst worden. 

• Een zorgwekkende ontwikkeling is dat sommige jongeren een to laag taalniveau hebben 
om een goede kans to maken een MBO diploma to behalen op niveau 2 en/of als 
zelfstandig burger to functioneren. In samenwerking met het MBO college, de Gooise 
Praktijkschool en Stichting Lezen & Schrijven is gestart met het bereiken en 
ondersteunen van deze groepen met een gericht en passend aanbod. 

~_ Gemeente Weesp 

• Laaggeletterdheid is opgenomen in het huidige coalitieakkoord. De ambitie is: 'Samen 
met andere maatschappelijke organisaties inwoners proactief screenen op 
laaggeletterdhsid en verwijzen Haar algemene voorzieningen". 

• Het aanbod vanuit de WEB is de pijler onder de aanpak van Laaggeletterdheid. Weesp 
streeft Haar een breed aanbod in de eigen gemeente. 

• Weesp wil de groep laaggeletterde inwoners (ongeveer 350 inwoners) vinden om 
vervolgens door to verwijzen Haar een passend aanbod. 

• Er is een pilot gestart waarin de Klantmanagers van Sociale Zaken een korte taaltoets 
afnemen tijdens hun contactgesprek. Als de test daar aanleiding toe geeft, wordt de klant 
warm overgedragen voor een gesprek met de taalcoach van Stichting Lezen & Schrijven. 
Die onderzoekt samen met de inwoner wat de behoefte is en welk aanbod passend is. 

• Er is een lokaal Netwerk Basisvaardigheden gestart waar alle betrokken partijen, 
professionele en vrijwilligers organisaties, en de gemeente gezamenlijk optrekken om 
laaggeletterdheid aan to pakken en knelpunten gezamenlijk op to lossen. 

• De gemeente Weesp onderzoekt hoe de communicatie vanuit de gemeente kan worden 
vereenvoudigd. Dit wordt ondersteund door een motie van de gemeenteraad. 



Gemeente Wijdemeren 

~i~~er~~ er~ 

!` 
• Gemeente Wijdemeren past (aanvraag)formulieren aan op taalniveau. 
• Bij het (laten) maken van folders zal er meer gemaakt worden van pictogrammen e.d. 
• Gemeente Wijdemeren zet zich de komende periode in om extra taalvrijwilligers to 

werven. 
• In Wijdemeren zijn verscheidene lokale en vrijwillige initiatieven rondom taalactiviteiten. 

Dit zijn met name activiteiten voor nieuwkomers, zowel individueel als in groepsverband. 
Het is voor de gemeente belangrijk om alle betrokkenen met elkaar in contact to brengen 
en to houden. 

Zorgprofessionals Gooi en Vechtstreek: 
GGD Gooi en Vechtstreek, SAGO (Samenwerkende Apotheken Gooi en Omstreken), GHO-
GO (Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken), Tergooi Ziekenhuis 
en Stichting Lezen & Schrijven 

y~~G H 1 ~~G , 

N ~~a ~~~~ SAG O ~/y~ , ~, 
tn~~ > ~ O , •.•~ ~'' Samenwerkende Apolhekers ' ~,j v _ ~~ ~~ ~~~ ~~ t e r~ o o i i Gooi en Vechtstreek 

~ SCN 
Gooi en Omstreken 

Agendering en bewustwording laaggeletterdheid bij alle zorgprofessionals 

• Agendering van laaggeletterdheid binnen met name de (preventieve) gezondheidszorg en 
thuiszorgwijkverpleging. 

• Binnen gezondheidscentra, geintegreerde eerstelijnszorg en zorginstellingen (thuiszorg) 
worden jaarlijks zorgprofessionals uit verschillende disciplines getraind in het herkennen 
van laaggeletterdheid bij patienten en het effectief communiceren met laaggeletterden 
(minimaal 2 x per jaar). 

• Inzetten van contextgerichte vragen en laaggeletterden wijzen op taalaanbod in de Gooi 
en Vechtstreek en de ondersteuning bij de taalpunten van het Digi & Taalhuis. 

• Per organisatie worden enkele zorgprofessionals getraind door Stichting Lezen & 
Schrijven waardoor ze zelf in staat zijn om binnen hun organisatie hun collega's to 
coachen bij het herkennen van en communiceren met clienten die niet goed kunnen lezen 
en schrijven. 



(Schriftelijk) communiceren in eenvoudige taal 

• Toegankelijk maken van informatie/instructiemateriaal voor laaggeletterden, zowel bij de 
deelnemende organisaties als andere zorgorganisaties. 

Gezamenlijk verbeteren van werkprocessen die zich richten op het signaleren van 
laaggeletterdheid en de uitwisseling van gegevens omtrent laaggeletterdheid in de keten van 
thuiszorg Haar huisarts Haar apotheek Haar ziekenhuis en vice versa (incl. dietist). 
• Op basis van deze informatie passen huisarts, apotheek en ziekenhuis hun informatie, 

voorlichting en begeleiding aan. 

• In toenemende mate wordt bij intakes/eerste gesprekken in beeld gebracht of client laag 
taalvaardig is. 

• Binnen (getrainde) gezondheidscentra en geintegreerde eerstelijnszorg wordt gewerkt 
met een signaleringsprotocol en wordt het signaal `laaggeletterdheid' tussen de 
zorgdisciplines (elektronisch) uitgewisseld. 

• Thuiszorgorganisaties signaleren laaggeletterdheid en delen deze informatie (met 
toestemming van de patient) met huisarts, apotheek en ziekenhuis. 

Borging aanpak laaggeletterdheid 

• Ondersteunen van zorgorganisaties bij de (verdere) implementatie van de aanpak van 
laaggeletterdheid binnen hun eigen organisatie (o.a. via stappenplan). 

Inzet vrijwilligers in Tergooi 

• Taalpunten in Tergooi (2x per week): vrijwilligers helpen patienten en bezoekers bij het 
invullen van formulieren of vragenlijsten, het lezen van folders of bijsluiters. In 
2019/2020 worden vrijwilligers geschoold op digitate vaardigheden zodat ze patienten en 
bezoekers kunnen ondersteunen bij het zorgportaal mijntergooi. 

Gooise Praktijkschool 

GOOISE 
PRAKTIJKSCHOOL 

paprrzucnoeR~Nus 

• De Gooise Praktijkschool heeft een eigen taalmethode, gebaseerd op levensechte 
situaties ten behoeve van de zelfstandigheidsbevordering. 

• De school stimuleert de leesbeleving door het aanbieden van aansprekende, aangepaste 
literatuur. Rondom de actualiteit worden lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. 
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• De school biedt taalonderwijs op maat aan door verschillende methodes in to zetten. 

• De Gooise Praktijkschool heeft een intensief NT2 traject. 

• In verkiezingstijd wordt gebruik gemaakt van lessen/verkiezingskranten in eenvoudige 
taal. 

• In het nazorgprogramma wordt de leerlingen de kans geboden om hulp to krijgen bij de 
voorbereiding van het theorie examen voor het rijbewijs. Er wordt een cursus aangeboden 
op het gebied van taalvaardigheid en dig~vaardighede . 

• Alle ouders worden jaarlijks geinformee o er het Di i & Taalhuis. 

Ai ~ 

Humanitas 

l~um~.~itas 

• De medewerkers van Humanitas wijzen bij de 'Vriendschappelijke huisbezoeken' op het 
aanbod van de bibliotheken zoals Digisterker en Taalcafe. 

• Bij het project 'Thuisadministratie' werkt Humanitas onder andere met het lesmateriaal 
Voor't zelfde geld van Stichting Lezen & Schrijven. 

• Medewerkers en vrijwilligers worden gewezen op de workshop Herkennen & 
Doorverwijzen, Welke in company en op verschillende plekken in de regio wordt gegeven. 

Jeugd en Gezin 

G~ Jeugd en Gezin 
'/ ~ Gooi en Vechistreek 

• Medewerkers zijn alert op (digitate) laaggeletterdheid bij ouders van kinderen in zorg, 
inclusief hun vaardigheden op het gebied van taal, lezen, schrijven, rekenen en gebruik 
van de computer. 

• Medewerkers kennen het Digi & Taalhuis van de Gooise bibliotheken, weten wat het 
ondersteuningsaanbod is voor volwassenen en brengen dit zo nodig ter sprake bij de 
ouders van kinderen in zorg. 
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Maatjesproject 

Stichting 
M TJESPROJECT 

Gooi en Vechtstreek 

• Stichting Maatjesproject organiseert het project Teens on a Mission (Hilversum, 
Wijdemeren en Gooise Meren). Dit project voorjongeren gaat onder andere om taalhulp 
maar is ook bedoeld voor jongeren met psychische problematiek die in een isolement 
zitten. Aan deze jongeren worden oudere jongeren "coaches" gekoppeld. 

• Stichting Maatjesproject is betrokken bij'~de Voorleesexpress 

• Stichting Maatjesproject heeft een taalgroep -met een koppeling tussen een 
taaldeelnemer en een taalmaatje. Het gaat rivet name om de verbinding tussen taal (met 
name spreektaal) en het socia~e element met als~doel het vergroten van de 
zelfredzaamheid. Het traject duurt gemiddeld aan jaar. 

• Stichting Maatjesproject voert het project Taal en Sociaal uit. Naar aanleiding van een 
pilot in 2018/2019 gaat dit project vanaf september 2019 van start. Er worden 
taalgroepjes gevormd met anderstalige deelnemers, waarbij sprake is van 
laaggeletterdheid en psychische problematiek. 

• Organiseren van diverse groepsactiviteiten binnen het Maatjesproject zoals de Wandel-
en Fietsclub en de Koffie-inloop, waarbij anderstaligen op een leuke manier in contact 
kunnen komen met Nederlandstaligen. 

MEE Utrecht, Gooi & Vecht 

mEE 
• MEE maakt meedoen mogelijk, ook voor inwoners die moeite hebben met lezen en 

schrijven. Ze zetten zich in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Door 
goed to luisteren, door naast de inwoner to staan en door steeds weer een vertaalslag to 
maken Haar wat nodig is. 

• De komende periode orienteert MEE zich op mogelijke acties voor het Taalakkoord. 
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Mozarthof 

mozarthaf -~• i
school voor zml ~~l 

• Er wordt een nieuwe taal/leesmethode ingevoerd voor de leerlingen tussen 4 en 11 jaar. 
De pilot die school heeft gedaan in het afgelopen schooljaar was succesvol en daarom 
wordt het gebruik van de nieuwe methode doorgezet en goed geborgd in het 
onderwijs. Hiermee wordt gewerkt aan de voorwaarden om to leren lezen. 

• Het uitvoeren van leesbevorderingsprojecten in samenwerking met de bibliotheek wordt 
voortgezet. Dit wordt onder andere gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Als Mozarthof 
werkt aan thema's worden hier ook boeken bij betrokken. Tevens doet de commissie die 
in school werkzaam is aan leespromotie. 

Qinas 

i nas 
• Qinas organiseert een taalarrangement voor statushouders in het voortgezet onderwijs. 
• Qinas ondersteunt nazorgavonden voor oud leerlingen van de Gooise Praktijkschool bij 

onder andere het invullen van formulieren, opstellen van mails Haar instanties etc. 
• Organiseren van een workshop Herkennen & Doorverwijzen van taalachterstand bij 

ouders in een bijeenkomst van de zorgcoordinatoren in schooljaar 2019-2020. 

~. ~.~m .~ 

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek 

RBL 
Gooi en Vechtstreek 

RBL heeft getekende filmpjes ontwikkeld voor ouders en jongeren waarin op eenvoudige 
wijze wordt verteld wat RBL doet. Zie: https://www.rblgv.nl/18 jaar-en-ouder/. Door 
middel van een QR code op alle post van het RBL kunnen jongeren en hun ouders 
eenvoudig een filmpje bekijken. Daarnaast worden deze filmpjes gebruikt om via sociale 
media jongeren en ouders to bereiken, en zullen ze onder andere gebruikt worden bij 
voorlichtingen op scholen. 
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• RBL heeft eenvoudig communicatiemateriaal ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt 
met kaartjes in plaats van brieven. Hierdoor hoopt RBL makkelijker in contact to komen 
met jongeren. 

• Laaggeletterdheid en het beschikken over voldoende vaardigheden op het gebied van 
taal, rekenen en computer hangt nauw samen met succesvol zijn op school en het 
behalen van een startkwalificatie. RBL medewerkers zijn hier alert op bij de begeleiding 
van jongeren en zorgen voor ondersteuning. 
Het team van het RBL nodigt eenmaal per jaar een deskundige uit om zich to laten 
informeren over het educatieaanbod en over ontwikkelingen met betrekking tot 
laaggeletterdheid. 

Regio Gooi en Vechtstreek 

r Regio 
Gooi en Vechtstreek 

• Regio Gooi en Vechtstreek informeert de eigen medewerkers over signalers van 
laaggeletterdheid via de Binnenband, kenniscarrousels en leerlunches. 

• Er wordt voorlichtingsmateriaal (filmpjes en folders) gemaakt voor de doelgroep en voor 
professionals. 

• Regio Gooi en Vechtstreek organiseert jaarlijks enkele netwerkbijeenkomsten voor alle 
taalaanbieders en organisaties die in hun werk inwoners tegenkomen die moeite hebben 
met lezen en schrijven. 

• Inkoop en contractbeheer van trajecten volwasseneneducatie (in het kader van de Wet 
Educatieberoepsonder "s) voor alle gemeenten. 

ROC van Amsterdam 

van amsta~dam 

• Het ROC van Amsterdam maakt zich sterk om lessen to verzorgen voor mensen die extra 
taalonderwijs nodig hebben om goed to kunnen functioneren in de maatschappij. 

• Het ROC van Amsterdam richt zich in het bijzonder op mensen die extra taalonderwijs 
nodig hebben om een mbo-kwalificatie to kunnen behalen. 

14 



• Het ROC van Amsterdam ontwikkelt samen met het mbo en werkgevers trajecten voor 
mensen met een anderstalige achtergrond zodat zij via de route Taal -> Vak -> Werk 
volwaardig kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Het combineren van taalonderwijs 
met een beroepsopleiding en stage geeft mensen een kickstart in Nederland. 

• Het ROC van Amsterdam staat klaar om mee to denken, kennis to delen en trajecten to 
ontwikkelen die mensen met een taalachterstand verder kunnen helpen in het 
waarmaken van hun ambities. 

~~ 

Schuldhulpmaatje 

SchuldHul ~ ~~ 
Maat~e~ 

Hilversram a~ Cknslreka~ 
'Samen Ira'ct f.. " 

• Organiseren van een (terugkerende) themabijeenkomst over laaggeletterdheid voor een 
van de bijeenkomsten voor vrijwilligers in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. 

• De getrainde vrijwilligers gaan met hulpvragers werken met het materiaal van Stichting 
Lezen & Schrijven onder andere Voor't Zelfde Geld. 

• Schuldhulpmaatje brengt het thema laaggeletterdheid op verschillende manieren onder 
de aandacht. De Landelijke Vereniging heeft een (online) module over laaggeletterdheid 
voor alle Schuldhulpmaatjes ontwikkeld. Schuldhulpmaatje Hilversum en Omstreken 
zorgt voor de implementatie van deze module. Er worden themabijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Ook krijgt het aandacht 
tijdens de gezamenlijke casuistiekbespreking. 

Sherpa 

----~~~` - t7 
ondenleunt menscn 
met ecn beperking 

• Tijdens het nieuwe cursusjaar levert Sherpa extra inspanningen om in samenwerking met 
Versa en Philadelphia de activiteiten op het gebied van taal en digivaardigheden 
laagdrempeligerto maken voor clienten en omwonenden. De jaren erns zullen deze 
activiteiten verder uitgebouwd worden. 
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• Sherpa bouwt komend jaar aan een website voor clienten. Daarbij is begrijpelijke taal van 
cruciaal belang. Het doel van de website is het vergroten van de toegankelijkheid uan 
kennis en informatie voor clienten en verwanten. 

• Sherpa zet de komende jaren ervaringsdeskundigen in om het belang van taalvaardigheid 
en begrijpelijke taal onder de aandacht to brengen, zowel binnen als buiten de 
organisatie. 

SIPI 

• • Taalschool 
I ~ I Jeugdhulp 

Zorg&welzijn 

v 
• In opdracht van organisaties checkt Sipi brieven op 61-niveau. Dit gebeurt door een 

cursistenpanel. 

• Sipi zet zich in om meer taalaanbod voor NT1-ers to creeren. 

• Sipi gaat meer professioneel taalaanbod creeren voor analfabete NT2-ers, waarbij ook de 
zelfredzaamheid vergroot wordt en aansluiting wordt gevonden bij de eigen leerstijl. 

• Sipi gaat taalvrijwilligers werven en opleiden. 

Stichting Lezen & Schrijven 

r ~t-1 Z 

Nt~ `~~ 7 
~~ SCN~̀

• Ondersteuning Taalakkoordorganisatie en advisering en ondersteuning partners bij de 
uitvoering van hun ambities. 

• Gemeenten hebben een belangrijke rol in het organiseren van netwerken en het sluiten 
van Taalakkoorden met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om 
taalachterstanden in alle (arbeidsmarkt)regio's aan to pakken. Eris een Tel Mee Met Taal 
stimuleringsbudget voorextra praktijkgerichte taalscholing voor medewerkers van 
bedrijven. 

• In elke regio kan met behulp van Stichting Lezen & Schrijven bij maatschappelijke 
organisaties en bedrijven op aanvraag de Taalmeter en overige basismeters ingezet 
worden om laaggeletterden to vinden en hun taalniveau in beeld to brengen. 

16 



• Ondersteuning en advies aan gemeenten en alle overige organisaties bij het maken van 
beleid en netwerkopbouw bij de aanpak van laaggeletterdheid en de bevordering van 
basisvaardigheden. 

• De stichting biedt ondersteuning aan alle betrokken partijen, zoals: 
aanbod taal- en basistraining Taal voor het Leven voor vrijwilligers en Train de Trainer; 
trainingen herkennen en doorverwijzen voor professionals; aanbod lesmaterialen en 
begeleiding bij implementatie voor non formeel aanb d voor alle doelgroepen. 

• Het team van Lezen & Schrijv -ot~ders t de regiq bij de onitoring van de voortgang 
van de acties uit het Taal oord. 

Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 

~ycorp 
pad/. 

Het Gooi en Omstreken 
~f 

• Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken past haar communicatie zoveel 
mogelijk aan de doelgroep aan. Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 
streeft ernaar dat de uitgaande brieven en brochures voldoen aan taalniveau B1 
(eenvoudig Nederlands). 

• Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken werft schrijfcoaches binnen de eigen 
organisatie, die worden getraind om volgens taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands) to 
schrijven. 

• De website van Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken wordt gecheckt op 
taalniveau en de websiteteksten worden in ee ge taal geschrev~ . 

• Stichting Woningcorporatie Het Goo' Omstreken zoekt iciteit is social media en 
in lokale media om de doelgro to ber~kep. 
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Taalmannen 

Taallersen in de Gooise Meren 

• Tijdens de taallessen oefenen de taalmannen allerlei facetten van de Nederlandse taal 
gedurende twee keer per week in Bussum. Het gaat hierbij om lezen, schrijven, luisteren 
en spreken waarbij ongeveer 20 a 25 mannen per jaar bereikt worden. 

• Er wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen waarbij actuele onderwerpen in de 
les~errb~s~rokken worden. Er zijn goed opgeleide docenten. 

Team Sportservice 't Gooi 

Team 
Sportscrvice 

+~,,'".~ 

• Team Sportservice't Gooi controleert alle schriftelijke communicatie op taalniveau om de 
specifieke doelgroepen zo goed mogelijk to bereiken en to stimuleren tot sporten en 
bewegen. Het gaat hier om brieven, mails, folders, brochures, website en social media. 

Tomingroep 

GROEP
IN

• Tomin Academie breidt het taalaanbod voor laaggeletterden uit. 
• Tomin organiseert workshops voor medewerkers die niet of nauwelijks met een PC 

kunnen werken. 

18 



c 

Binnen Tomin worden vrijwilligers gezocht onder medewerkers (collega's) die bereid zijn 
om laaggeletterden to helpen bij het invullen van formulieren, lezen en begrijpen van 
privepost, rekeningen, e-mails via een vast inloop spreekuur en/of door de koppeling met 
laaggeletterde als taalmaatje. 
Interne informatieve teksten worden gecheckt door Stichting ABC. 
Tomin kan voor statushouders, in overleg met gemeenten, Taal op de Werkvloer 
organiseren. 
Er worden activiteiten georganiseerd om taal to bevorderen, bijvoorbeeld in spelvorm 
(geen bingo maar een scrabble of kruiswoordpuzzelavond). 
Medewerkers worden doorverwezen Haar een sociale kaart op het gebied van 
taalonderwijs aan laaggeletterden~.----~, 

.. 
TopTaal ~ ~ i 

• TopTaal biedt opleidingen en cursussen Nederlands voor anderstaligen en voor personen 
waarvan Nederlands de moedertaal is. De opleidingen of cursussen zijn gericht op 
(vrijwilligers)werk, opleiding en participatie. Ook biedt TopTaal trajecten Taal & 
Ouderbetrokkenheid en Taal & Thuisadministratie. 

• TopTaal zet zich actief in om het onderwerp beperkte basisvaardigheden bekendheid to 
geven en samen met de taalpartners van het taalakkoord to zorgen voor een passend 
aanbod. 

• TopTaal is aanwezig op netwerk bijeenkomsten en sluit aan bij initiatieven en overleggen 
over het onderwerp als actieve gesprekspartner. TopTaal heeft veel kennis over de 
doelgroep en deelt deze graag met het netwerk. 

0 
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TWiNburgering 

TWiNburgering 
Taal en Werk in Nederland 

• TWiNburgering organiseert twee keer per jaar een 2T-traject voor tenminste 10 
laaggeletterden per traject. 2T staat voor het maken van een Toekomstplan en het 
oefenen van de Taal voor die toekomst. Dit gebeurt in de meeste gevallen in 
samenwerking met de klantmanagers van de gemeente. 

• TWiNburgering organiseert 20 taalstages per jaar voor mensen die bij een bedrijf of 
organisatie werkervaring willen opdoen of aan het werk willen. 

• TWiNburgering organiseert 4-8 keer per jaar 3 tot 5 workshops over'Participatie/ 
meedoen' ter voorbereiding op de ondertekening van de Participatieverklaring voor een 
groep nieuwe vluchtelingen die in de gemeente zijn komen wonen. 

• Uitwerken van nieuwe projecten in overleg met deskundigen en gemeenten. 

UNITA 

• 

unrta 
• Unita organiseert een workshop Herkennen & Doorverwijzen van taalachterstand bij 

ouders in een bijeenkomst van de IB'ers in schooljaar 2019-2020. 
• Unita laat de eigen website checken door een ervaringsdeskundige/iemand dleminder 

taalvaardig is. 
• Unita organiseert een workshop herkennen en doorverwijzen op de dag van de 

leesspecialist op school. 
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UWV 

UWV werken aan perspectief 

• Alle adviseurs van het UWV hebben deelgenomen aan de workshop Herkennen & 
Doorverwijzen om niet taalvaardige clienten to herkennen en op de juiste wijze door to 
verwijzen. Het UWV werkt in het kader van dienstverlening nauw samen met de 
bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven. 

• Clienten krijgen actieve ondersteuning tijdens de inloop door een taalconsulenten van het 
Digi & Taalhuis. 

• Het UWV biedt de workshop gebruik Werkmap aan voor mensen die minder digivaardig 
zijn. 

f 

Versa Welzijn 

J CVersa 
WELZ[JN 

• Versa Welzijn stimuleert in Gooise Meren en Huizen ouders en kinderen van 2-6 jaar om 
taalvaardiger to worden met het effectieve programma Opstap en Opstapje. Versa werkt 
hierin samen met de bibliotheek. 

• Versa Welzijn ondersteunt in Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Huizen ouders bij het 
voorlezen en kinderen van 4 tot 12 jaar bij het meelezen met het effectieve programma 
"de Voorleesexpress". Medewerkers van Versa brengen regelmatig met deze ouders een 
bezoek aan de bibliotheek. 

• Versa Welzijn organiseert in Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Huizen taalgroepen voor 
schoolkinderen bij wie de taalontwikkeling gestimuleerd kan worden of waar extra 
ondersteuning gewenst is. Dit gebeurt in samenwerking met scholen. 

• Bij het algemeen maatschappelijk werk en juridische dienstverlening wordt altijd 
gevraagd in hoeverre iemand taal- en schrijfvaardig is. Waar gewenst wordt iemand met 
begeleiding verwezen Haar taalgroepen of een taalcafe. Groepen inwoners ondersteunen 
elkaar bij het taalvaardig maken. 

• Bij Taalmaatjes ondersteunt een maatje iemand thuis bij het aanleren en verbeteren van 
het schrijven van de Nederlandse taal. 
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• Versa Welzijn ontwikkelt in Gooise Meren taalgroepen, waarbij vluchtelingen/ 
statushouders elkaar versterken in zowel de eigen taal als ook het Nederlands. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van materialen van Stichting Lezen & Schrijven. 

• Versa Welzijn organiseert de volgende activiteiten: 
o speelinloop bijeenkomsten voor kinderen tot 4 jaar en ouders van verschillende 

culturen. Het doel hiervan is dat ouders met elkaar in gesprek gaan over 
onderwerpen rondom de opvoeding. Kinderen kunnen met elkaar spelen en de 
taal leren. 

o voorleesactiviteiten (Kinderwerk) in samenwerking met de bibliotheek. 
o taalcafe. 

• Versa Welzijn onderhoudt contact met Taalcoaches van Vluchtelingenwerk in verband 
met het aanbieden van een oefenplek voor het aangaan van sociale contacten en het 
beoefenen van de taal. 

Voedselbank Gooi & Omstreken 

' VOEDSELBANKEN . ~~ ~. ~ ~ , 

• De Voedselbank zorgt voor aanwezigheid van informatiemateriaal in de uitgifte ruimte. 
• De medewerkers van de Voedselbank attenderen klanten op de mogelijkheden die er zijn 

voor het verbeteren van laaggeletterdheid. 
• Uitgiftecoordinatoren worden voorzien van informatiemateriaal om aan klanten to geven. 

C~ 
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Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent 

.NL 
~ Naarden/Bussum/Hilversumse Meent 

• De Voedselbank zorgt voor aanwezigheid van informatiemateriaal in de uitgifte ruimte. 

• De medewerkers van de Voedselbank attenderen klanten op de mogelijkheden die er zijn 
voor het verbeteren van laaggeletterdheid. 

• Intakers worden voorzien van informatiemateriaal om aan klanten to geven 

• De Voedselbank organiseert een training Herkennen & Doorverwijzen voor de intakers. 

,~ 
.. 

~~ 

~~ 

Werlcgevers 
Servicepunt ~Gooi en Verhtstreek 

• WSP organiseert een VCA cursus (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 
Aannemers) voor laaggeletterden (inclusief de werving van kandidaten). 

• WSP past de eigen website aan middels het plaatsen van een link/verwijzing voor 
laaggeletterden. 

• WSP ontwikkelt een folder voor laaggeletterden over WSP, banenafspraak, kansen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt in de regio etc. 

• WSP organiseert een jaarlijkse themasessie voor accountmanagers van het WSP over 
laaggeletterdheid en mogelijkheden van doorverwijzen van laaggeletterde kandidaten 

• Ontwikkelen van een werkgelegenheidsproject voor anderstaligen met een praktijk- en 
leerroute richting werken in de zorn. 
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YOUKE Jeugd 

Youke 
sterke jeugd 

• Youke zorgt ervoor dat in de plannen van aanpak en de doelen de taal van de client zelf 
wordt gebruikt. 

• De website is in opbouw. De teksten worden geschreven met zo min mogelijk jargon en 
goed to begrijpen taal. 

• Youke checkt publiciteit over de organisatie via social media en in lokale media om de 
doelgroep to bereiken op taalniveau. 

• In teamvergaderingen is laaggeletterdheid een onderwerp metals doel extra bewustzijn 
to verkrijgen in de communicatie Haar ouders toe. 

r 

4 

24 

R 


