WIJ ZIJN

ABC

25 jaar

1

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Voorwoord................................................................................... p.

3

2. Van de voorzitter.......................................................................... p.

4

3. Mensen van het eerste uur............................................................. p.

8

4. Verhalen van taalambassadeurs...................................................... p.

31

5. De afdelingen .............................................................................. p.

56

6. Terugblik van oud-bestuursleden..................................................... p.

78

7. Op naar de toekomst..................................................................... p. 104

Tussendoor:
- ABC-trofee

ABC bestaat 25 jaar.
De initiatiefnemers hebben er bij de start vast niet bij stilgestaan dat hun roep
om aandacht zo lang nodig zou zijn. Het aanpakken van laaggeletterdheid blijkt
een kwestie van lange adem. Er zijn nog steeds meer dan twee miljoen mensen
in Nederland die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en die digitaal niet
vaardig zijn.
In dit boek kijken we terug, maar werpen we ook een blik in de toekomst.
We laten zien hoe de ontwikkeling van Stichting ABC is verlopen.
Een aantal taalambassadeurs vertelt dat hun leven rijker is geworden toen ze
goed konden lezen en schrijven. Zo kunnen ze eindelijk volop meedoen aan de
samenleving: in hun gezin, op het werk en in vrije tijd, bij verenigingen, familie
en vrienden.
Lees hoe we ons, samen met ministeries en organisaties hebben ingespannen
om de stem van de laaggeletterden beter te laten horen.
Hoe we samen permanent aandacht blijven geven aan laaggeletterdheid en hoe
we doelgericht en succesvol onze goede ideeën permanent uitvoeren.

- Gedichtjes
Want we willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving.
- Felicitatiekaartjes
- Blik op het werk
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Van de voorzitter
ABC bestaat 25 jaar. Hoera!
Op naar de volgende 25?
ABC is jarig! Aan de ene kant is dat iets om
te vieren en aan de andere kant hadden we
natuurlijk liever gehad dat we niet meer
nodig zijn. Dat er overal lesmogelijkheden
zijn voor mensen die zich willen bijscholen
in taal. Dat er geen taboe bestaat op
laaggeletterdheid. Maar dat is nog even een
droom. Dat ABC de afgelopen 25 jaar nodig
was, merken we elke dag weer en blijkt uit
alle mooie verhalen in dit boek.
ABC begon in Noord-Brabant op te komen
voor de Nederlandstalige volwassenen die
problemen hadden met lezen en schrijven. Er was al contact met de politiek en
al snel volgden Limburg en als laatste is Friesland erbij gekomen. Wat mooi dat
al deze verhalen uit het verre en nabije verleden een keer gebundeld zijn!
Bij het vieren van het jubileum en het uitkomen van dit boek ben ik ruim
anderhalf jaar voorzitter van ABC. Wat ben ik trots dat ik mijn bijdrage mag
leveren om laaggeletterden een stem te geven op elke plek waar het nodig is.
Dat is waar ik in geloof. Dat we niet moeten staren naar een zogenaamde kloof
in de samenleving tussen meer en minder geletterden, maar samen bruggen
maken die de kloof doet verdwijnen. Dat zie ik op zoveel plekken gebeuren door
de Taalambassadeurs en ondersteuners die in gesprek zijn met ambtenaren,
communicatie-experts, politici en vele anderen. Door naar elkaar te luisteren en
samen te werken bereik je meer. Praat niet óver laaggeletterden maar praat mét
ze. Zoek ze op. Samenwerken kan op vele manieren: van advies in heldere taal
tot hoe je mensen werft voor cursussen of over inspraak in beleid. Het belang
van de training die Taalambassadeurs krijgen en de begeleiding hierin heeft zich
duidelijk bewezen! Ik word iedere keer weer blij als ik de mooie adviezen hoor
die door de taalambassadeurs worden gegeven. Daar doe ik het voor. Samen
staan we sterker en maken we de samenleving net wat mooier.

georganiseerd over het belang van heldere taal en velen zoeken elkaar digitaal
op. Hoe gaaf is dat! Wat een veerkracht en creativiteit!
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet de waarde van
ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid steeds beter. Dat heeft de minister zo
benoemd in haar visie over de aanpak ‘Tel mee met Taal’. We zijn in 2019 een
groot proefproject gestart op14 plekken in Nederland, waar geoefend wordt om
op een andere manier taalambassadeurs te werven en ze optimaal bij te scholen.
De wereld om ons heen is flink veranderd. En zo zullen wij als ABC ook mee
moeten veranderen om meer te bereiken. Zonder uit het oog te verliezen wat we
belangrijk vinden: de taalambassadeurs en de kracht van hun inbreng.
Eén ding is zeker: als ABC over 25 jaar nog steeds bestaat, dan zal de
organisatie er anders uitzien. Dat staat vast. Maar welke richting we op willen
gaan, dat is nog een vraag. Die vraag gaan we de komende tijd als ABC’ ers
samen beantwoorden en daar betrekken we onze partners bij. Gelukkig steunen
de betrokken ministeries ons hierbij door extra geld te geven voor goede
begeleiding.
Namens ABC wil ik iedereen die zich de afgelopen 25 jaar heeft ingezet om
laaggeletterden een stem te geven van harte bedanken. Dankzij jullie heeft ABC
een stevige basis, staat het belang van Taalambassadeurs beter op de kaart en
hebben we bruggen geslagen. Samen geven we de laaggeletterden een gezicht
en een stem op alle plekken waar het nodig is.
Arjan Beune
Voorzitter

Bijna het hele bestuur is de afgelopen twee jaar vernieuwd. Het was afgelopen
anderhalf jaar onder corona soms erg lastig om met elkaar contact te houden.
Niet iedereen kan online werken en we missen het persoonlijke contact enorm.
Tegelijkertijd ben ik blij verrast wat er de afgelopen tijd toch nog allemaal
is gebeurd. ABC is doorgegaan met testpanels. Er zijn online conferenties
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ABC-verhalen zijn ook te beluisteren!

Geschiedenis van de ABC-trofee

In het jubileumboek zijn de verhalen van ABCers opgeschreven. Naast
het boek zullen er ook verhalen van hen te belúisteren zijn. Arjan Beune
neemt de verhalen op. Je kunt dan luisteren naar inspirerende verhalen van
Taalambassadeurs over wat bijscholing hen heeft gebracht, naar verschillende
verhalen van ondersteuners over doorbraken die zijn bereikt en naar leerzame
verhalen van bestuursleden over de ontwikkeling die ABC heeft doorgemaakt.
De eerste verhalen zijn beschikbaar bij lancering van het jubileumboek. Daarna
zullen de verhalen verzameld blijven worden. Via de ABCnieuwsbief en sociale media weet je wanneer er nieuwe
verhalen zijn. Op deze manier kan iedereen op zijn of haar
manier meeluisteren, ongeacht leesniveau. De verhalen
staan op www.a-b-c.nu/luisterverhalen.
De verhalen zijn ook via de QRcode op deze pagina te
vinden.

De ABC-trofee is een jaarlijks terugkerende prijs voor personen of organisaties
die zich extra inspannen om de communicatie met hun laaggeletterde contacten
te vereenvoudigen. Laaggeletterden kiezen de winnaar zelf op de jaarlijkse
ABCdag. De trofee bestaat uit een kunstwerk van een professionele kunstenaar,
elk jaar geïnspireerd op een volgende letter van het alfabet. Verspreid door
het boek is de geschiedenis van de ABC-trofee te volgen. In 2021 zijn we bij de
letter W

ABC-trofee 1997
Het ging om vijf genomineerde bedrijven en instellingen die zichzelf
presenteerden: zorgverzekeraar VGZ, de Stichting Ideële Reclame, de
Tilburgse Woningstichting TWOS, het Centrum Gesproken Lectuur in Grave
en de Stichting Welzijn Deurne.
De winnaar: Ziektekostenverzekeraar VGZ
vanwege een intern en extern lees-team
dat teksten beoordeelde op gemakkelijke
leesbaarheid. Dat gold zowel voor teksten
die voor het bedrijf zelf waren bedoeld
als voor teksten die voor de verzekerden,
de klanten, waren geschreven. Alle
formulieren en brieven die naar klanten
gaan, worden eerst door het lees-team
beoordeeld. Zoveel mogelijk mensen
moeten het zonder hulp kunnen lezen en
begrijpen.
De prijs was een fotomontage met de letter
A van de kunstenaar Paul Kooijman uit
Bokhoven.
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Mensen van het eerste uur
Vanaf de jaren ‘70 werden alfabetiseringscursussen gegeven aan
volwassen Nederlanders die door omstandigheden de taal en soms ook het
rekenen niet goed onder de knie hadden gekregen. In het hele land kregen
zij thuis les van vrijwilligers. De landelijke Steungroep Alfabetisering
begon in 1978, gesteund door subsidie van het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.), met het opzetten van een
geïntegreerde onderwijs-welzijnsaanpak, uitgewerkt vanuit de basis.
In 1980 publiceerden de ministeries Onderwijs en Wetenschappen
(O. en W.), C.R.M. en Sociale Zaken (S.Z.) de uitvoeringscirculaire
‘Projecten ontwikkelingsbeleid volwasseneneducatie’ (alfabetisering en
educatieve activiteiten voor culturele minderheden). In de jaren daarna
werd een provinciale ondersteuningsstructuur opgezet en werden lokaal
begeleiders aangesteld. Het Landelijk Steunpunt Alfabetisering (L.S.A.)
ontwikkelde lesmaterialen. Dit systeem werkte tot tevredenheid,
totdat bij de oprichting van de ROC ’s minister Ritzen besloot dat het
alfabetiseringswerk als ‘afdeling educatie’ ondergebracht zou worden
bij deze nieuwe onderwijsinstellingen. De manier van werken stond
ver af van het gebruikelijke alfabetiseringswerk. Bovendien werden
grenzen gesteld aan het aantal lesuren en lesjaren voor cursisten. Dat
was aanleiding voor een aantal cursisten en begeleiders om daartegen
te protesteren. Zij richtten een groep op, die uiteindelijk uitgroeide
tot Stichting ABC. Hieronder het verhaal van twee cursisten en twee
begeleiders.

Henk van Iersel (taalambassadeur)
Hoe ik in aanraking gekomen ben met stichting ABC.
Toen mijn zoon 6 of 7 jaar was en op de lagere
school zat, moest ik bij de directeur komen voor
een gesprek over zijn leerprestaties. Hij zei tegen
mij dat mijn kind problemen had met lezen en
schrijven. Mijn eerste reactie hierop was ‘Dan valt
de appel niet ver van de boom’. In samenspraak
met de school hebben wij toen besloten om mijn
zoon naar het speciaal onderwijs te laten gaan,
zodat hij hier de extra begeleiding kon krijgen
die nodig was. De directeur van de lagere school

8

sprak mij ook persoonlijk aan. Hij vertelde dat er een groep was die lesgaf aan
slecht lezende mensen op oudere leeftijd. Deze groep zat in een wijkgebouw.
Daar zou ik een afspraak kunnen maken om deze lessen te gaan volgen. Dit heb
ik gedaan en ben meteen gestart.
Mijn moeder kwam bij mij en vroeg: ’Heb je er wat aan, aan die lessen?’ Ik zei
tegen haar: ’Ik vind van wel.’ Waarop ze zei, ‘Je weet dat ik er ook moeite mee
heb. Zou het iets voor mij zijn?’ Waarop ik weer zei: ‘Altijd proberen.’ En ze is
dus ook naar school gegaan; op zestigjarige leeftijd. Ze heeft enkele jaren op les
gezeten en ze is er veel mee opgeschoten. Voor ze op les ging las ze nooit. As er
iets gelezen moest worden deed mijn vader dit, maar toen ze een tijd op les had
gezeten begon ze zelf de post te lezen en later ook de krant.
Ik ben 7 jaar naar les gegaan en toen kreeg ik te horen dat de staat het een en
ander gewijzigd had, want 5 jaar leren vond de minister voldoende … à 2 uur
per week. Inmiddels zat ik volgens de staat dus al twee jaar te lang op deze
les en moest dus stoppen. In die tussentijd was ik Pieter de Graaf, op school,
tegengekomen. Hij zei tegen mij: ‘ik ben al meer mensen tegengekomen die
hetzelfde probleem hebben dat ze niet meer mogen doorleren’. Ik vond het niet
leuk om op dit tijdstip te stoppen, maar ja, wat doe je eraan?
We zijn toen een paar keer met enkele docenten en cursisten bij elkaar gekomen
en hebben een stevige brief geschreven naar de minister. Met de vraag of er een
mogelijkheid bestond om toch gebruik te kunnen blijven maken van de lessen.
Wij zijn toen ook een keer bij een minister geweest, maar die zei hetzelfde: ‘wet
is wet’. Uiteindelijk is de wet weer ingetrokken en kan er wel langdurig gebruik
gemaakt worden van de lessen.
Wij zijn destijds enkele keren bij elkaar geweest om te praten over het
oprichten van een stichting die zou opkomen voor de belangen van volwassen
laaggeletterde Nederlanders. Dit was het eigenlijke begin van ABC. Op de
internationale dag van de alfabetisering, deze is elk jaar op 8 september, hebben
we op die zondag in 1996 notaris Harrie van Iersel bereid gevonden om gratis
onze stichting mee van de grond te krijgen, wettelijk gezien. Hierbij was ook
Gerrie Eickhof van het NOS-journaal aanwezig.
Ik zat dus niet meer op les, maar bleef wel actief om de belangen van
laaggeletterden te behartigen. En toen is het bekendmaken van stichting ABC
begonnen. Wat zijn we vaak in Den Haag geweest in de afgelopen 25 jaar. In
2005 is prinses Laurentien actief geworden in het behartigen van de belangen
van volwassenen die moeilijk konden lezen en schrijven. Toen lukte het om meer
bekendheid te geven aan de problemen van laaggeletterden.
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Een paar jaar geleden vonden ze dat ik geen pionier meer kon zijn, maar
ambassadeur moest worden, met certificaat. Ik heb me toen opgegeven voor
een cursus ambassadeur ABC. De docent die deze cursus gaf vond het jammer
dat ik niet meer naar school ging. Ze heeft net zo lang gepraat totdat ik me weer
op school heb aangemeld om beter te leren lezen en schrijven. Inmiddels ga ik
weer 4 jaar één morgen in de week naar school. Het gaat goed vind ik.
Als ik terugkijk op 25 jaar ABC vind ik het jammer dat de politiek en de ministers
niet goed zien wat het probleem nou precies is. Ze denken dat als iemand op de
lagere school heeft gezeten, dat je dan minstens een beetje moet kunnen lezen
en schrijven, maar dat is niet waar. Ze hebben er inmiddels meer oog voor dan
25 jaar geleden, want ze houden nu de schoolverlaters iets meer in de gaten.
Maar volgens mij geven ze er nog niet voldoende prioriteit aan.
Laaggeletterd zijn is zo jammer, want je loopt tegen veel problemen aan,
helemaal als je ouder wordt: in het ziekenhuis, bij de apotheek, bij de dokter,
enz. Maar ik ben inmiddels al heel wat vrijer geworden in het praten met andere
mensen over mijn handicap. En dan word je wel beter geholpen. Dus praat over
je handicap en opent de mensen hun ogen. Ze zijn dan beter bereid om je te
helpen.
Ik schaam me er niet meer voor, maar kom er overal vrij voor uit. Je krijgt
dan ook meteen goede gesprekken met hulpverleners. En ze gaan je helpen,
bijvoorbeeld door filmpjes te geven in plaats van folders. Filmpjes zijn vaak veel
duidelijker dan geschreven teksten, ook voor mensen die wél kunnen lezen.
Kortom Stichting ABC ga zo door en ik hoop nog lang mede jullie belangen te
kunnen behartigen.

Theo Duymelings (taalambassadeur)
Optreden op TV bij de Ombudsman
Stichting A.B.C 25 jaar, wat is het snel gegaan. En wat
heb ik er veel van geleerd. Ik heb geleerd om voor
mezelf op te komen en met heel veel mensen om te
gaan. In lage en hoge kringen. Ik ben op plaatsen
geweest waar ik anders nooit zou komen. Door ABC
heb ik dat mogen doen en daar ben ik blij mee.
Samen met ABC heb ik dit mogen doen. In die 25 jaren
heeft ROC voor mij ook een steentje bijgedragen.
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Stichting ABC is
in 1996 opgericht
door 8 mensen
waarvan 6 pioniers
en 2 begeleiding en
bestuur. Daar zijn
er nog 4 van over.
Dat zijn Jacques
Baartmans, Pieter
de Graaf, Henk
van lersel en Theo
Duymelings.
Wij willen door
gaan van A tot Z en
nog langer als wij gezond blijven. Ik hoop dat de andere ambassadeurs ook nog
25 jaren ermee door gaan.
Ik als pionier en ambassadeur heb er een klein ABC-museum aan overgehouden
Daar ben ik heel trots op
Van de belangrijkste mensen, dat zijn er heel veel, wil ik er een paar opnoemen.
Op de eerst plaats mijn vrouw en ons gezin. Jan Willem Boumans van R.O.C. ter
AA. Bert Valleien van de gemeente Helmond. En Jacques Baartmans en Pieter de
Graaf van Stichting ABC Brabant. En al die anderen waar ik in die 25 jaar mee
gewerkt heb, zij zijn even belangrijk.

Achter het nieuws
Mijn eerste tv optreden was bij Johan van
Minnen, de ombudsman. Harrie en ik waren
de eersten die durfden uit te komen voor dat
we niet lezen, schrijven en rekenen konden.
Dat was moeilijk voor twee volwassen kerels,
maar we deden het dan toch maar. Johan
vond ons toppers. We blijven als pioniers de
kar trekken. Ik reken op alle ambassadeurs,
want samen staan we sterk. Met alle anderen
heb ik heel veel geleerd. Daar ben ik heel blij mee.
Bedankt ABC.
Ik ga door want het einde is nog lang niet bereikt.
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Jacques Baartmans (oud bestuurslid)
Stichting ABC, de eerste jaren, 1996-2001
Op 8 september 1996 stonden ze bij elkaar in
Eindhoven. Echte pioniers waren het. Ze volgden
cursussen lezen en schrijven. Dat deden ze in
Eindhoven, Tilburg en Helmond. Het waren allemaal
Brabanders. Hun namen: Petra Bartelen, Lidy van
Dijk, Theo Duymelings, Henk van Iersel, Annemiek
Leemans, Gerard van de Ven, Cees van Vugt.
Waarom waren het pioniers?

Nieuwe wetgeving alfabetisering
De regering in Den Haag had iets nieuws bedacht.
Voortaan mocht iemand niet langer dan vijf jaar
cursus volgen. Dat idee kwam van iemand die er
niets van begreep. Wie zou dat zijn geweest? Een
minister of een ambtenaar? Vijf jaar een dagdeel per week cursus? Dat is zowat
hetzelfde als een half gewoon schooljaar. Wie kan in die tijd goed leren lezen en

ABC-trofee 1998
Drie genomineerden.
*De gemeente Utrecht met de actie ‘Vertaal je taal’. Deze
actiegroep herschrijft ambtelijke stukken in eenvoudige taal en
bevordert toegankelijk taalgebruik door medewerkers van de
gemeente.
*Het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Daar is veel aandacht
besteed aan een gemakkelijke manier om de weg te vinden.
Dat gebeurt door middel van pictogrammen en zonder moeilijke
medische termen.
*De Stichting ‘Lezen voor iedereen’. Deze stichting geeft een
gemakkelijk te lezen krant uit: korte zinnen, korte artikelen,
grote letter en verduidelijking door illustraties en tekeningen.
De Utrechtse actiegroep ‘Vertaal je taal’ won de trofee, een
grafiek met voorstellingen rond de letter B van Paul Bogaert uit
Tilburg.
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schrijven? De pioniers kwamen daartegen in verzet. Pieter de Graaf, docent in
Eindhoven, bracht ze bij elkaar. Het plan was om een stichting op te richten. Die
stichting zou er zijn voor volwassenen met Nederlands als eerste taal. Mensen
die problemen hadden met lezen en schrijven. In die tijd werd nog het woord
‘analfabeten’ gebruikt. Of: ‘functioneel analfabeten’. Het ging om ‘alfabetisering’.
Het werd dus de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering. Die moeilijke
naam was voor de statuten. Al meteen was de gewone naam ‘Stichting ABC’. De
pioniers vormden een ‘beleidsgroep’.
Gerrit Kruis en Jacques Baartmans werden ook lid van de beleidsgroep.
Zij kenden de problemen van de doelgroep. Jacques als vrijwilliger bij de
‘voortrekkers’, Gerrit vanuit zijn beroep. Zij waren dus de eerste ‘ondersteuners’.
Die term werd toen nog niet gebruikt. Zij werden gewoon lid van de
beleidsgroep. Pieter de Graaf werd adviseur.

Wat gebeurde er op die achtste september?
Die achtste september 1996 was een zondag. Het was de Internationale Dag
van de Alfabetisering. Daarom wilde de beleidsgroep op die dag de stichting
oprichten. Dat moet door een notaris gebeuren. Zo staat het in de wet. Jacques
Baartmans kende een notaris in Eindhoven: Harrie van Iersel. Die was zo
aardig om op zondag zijn kantoor te openen. Hij deed dat gratis. Samen met de
beleidsgroep stelde hij de stichtingsakte vast
Namens de groep ondertekenden Jacques Baartmans, Petra Bartelen en Gerrit
Kruis. Zij vormden het eerste bestuur.
Dat ‘vijf-jaren-idee’ van de minister ging gelukkig niet door. Protest daartegen
was dus niet meer nodig. Maar er was genoeg ander werk te doen. Met veel
energie en zin ging de groep aan de slag. Ferry Westerbrink, Hetty van den
Braak, Jeanette Snels
en Frits Vreven kwamen
erbij.
Gerard van de Ven
overleed op 13 mei
1998. Gerrit Kruis nam
afscheid, ook in 1998.
Petra Bartelen moest
door ziekte stoppen in
2000. Jeanette Snels en
Cees van Vugt namen
hun plaatsen over in het
bestuur.
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Ondersteuning

ABC-trofee

Het was een fijne groep vrijwilligers. De instelling ‘Prisma Brabant’ in Tilburg
wilde graag meewerken en zij konden een medewerker leveren voor een paar
uur per week. De provincie Brabant gaf daarvoor subsidie. Anke Vermeer was de
eerste ‘coördinator’. Op 1 februari 1999 volgde Francien Wouters haar op. Samen
met het bestuur regelden zij de vergaderingen. Die werden gehouden in het
gebouw van Prisma Brabant. Een keer per maand kwam de groep bij elkaar. Ook
gaf de stichting een Nieuwsbrief uit.

Vanaf het begin hielden we ons ook bezig met duidelijke taal. ‘Durf duidelijke
taal te vragen’ was de leus. Daarvoor diende elk jaar de ‘Taaltrofee’ of ‘ABCtrofee’.

Wat waren onze acties
in het begin?

De jaarlijkse deelnemersdag was telkens weer een hoogtepunt. Hij

Hier volgen er twee.
De eerste.
We schreven een brief aan
koningin Beatrix. Die ging over
de problemen met lezen en
schrijven van veel mensen. We
wilden er met haar over komen
praten. We snapten wel dat de kans daarop niet groot was. Op 28 november
1996 kregen we antwoord. De koningin had het helaas te druk. De brief was
doorgestuurd naar minister Ritzen van Onderwijs. De koningin en de minister
wisten nu dat Stichting ABC bestond.
De tweede.
We stuurden een vragenlijst naar alle cursisten van de lees- en schrijfgroepen
in Brabant. We vroegen wat we voor hen konden doen. Dat was een succes. We
kregen heel veel antwoorden. Die gingen over de kwaliteit van de lessen. Wat
goed was en wat beter kon. Ook waren er antwoorden over problemen thuis,
op straat en in winkels. En over problemen op het werk. Met al die antwoorden
konden wij als beleidsgroep aan de slag.

Stichting ABC werd bekend in Brabant.
En ook in de rest van Nederland. Tv, radio en kranten hielpen daaraan
mee. Vooral Petra Bartelen, Theo Duymelings en Henk van Iersel werden
mediasterren.
Een paar voorbeelden. Op 11 november 1997 waren ze op de radio (Dingen die
gebeuren, KRO). Ook op 1 maart 1998: De andere wereld van zondagmorgen,
IKON. Ze waren op TV in het programma van Catherine Keijl, RTL-4 (23-2-1998).
Theo zat op 10 maart 1998 bij Jos Brink, NCRV.
Na het programma van Catherine Keijl belden 2671 mensen op. Meer dan 600
gaven zich op voor een cursus.
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Een van de eerste winnaars was zorgverzekeraar VGZ. Op het kantoor in
Nijmegen had VGZ een ‘leesteam’. Hetty van den Braak en Cees van Vugt
werden lid van dat leesteam. Zij waren de voorlopers van de testpanels van nu.

was bedoeld voor cursisten van de lees-, schrijf- en rekengroepen. De eerste
was in Tilburg. Vanaf 1997 konden we hem houden in het provinciehuis in Den
Bosch. Dat was kosteloos. De provincie Noord-Brabant gaf alle medewerking.
We konden genieten van de prachtige hal en de grote zaal. Het aantal aanwezige
cursisten groeide naar ruim 300. Op het programma stonden algemene
informatie, werkgroepen, toneelstukjes, presentaties van cursisten.
De kanshebbers voor de ABCtrofee deden altijd enorm hun
best om het stemmende publiek
voor zich te winnen.
Op 6 november 1999 waren
de Gamma en de Rabobank
genomineerd. De Rabobank was
de winnaar. De RABO had een
eenvoudige folder gemaakt over
de Euro.
Maar ook wij werden verrast.
Gamma en RABO deden samen
een gift van 5000 gulden. Dat was
voor ons een kapitaal!

In 1998 begonnen we
met politieke acties.
We kozen twee leden van de
Tweede Kamer uit: Harry van
Bommel (SP) en Sharon Dijksma
(PvdA). Zij beloofden zich in
te zetten voor onze doelgroep.
Dus voor de mensen die moeite
hebben met lezen en schrijven.

Gedicht
…Zweet in mijn handen als ik iets moest
schrijven
Nu ben ik rustig
Zelfverzekerd
Ik lees de krant
En stuur mijn collega’s een kaart
Ik ga ervoor zitten
En het lukt me!
Ik kan nu mezelf zijn
Ik durf te leven
Ik krijgen nieuwe kansen
En sta beter in de maatschappij
Ik ben een gelukkig mens geworden:
in de tunnel van de taalduisternis
is het licht gekomen

cursisten basiscursus Nederlands
ROC Midden Nederland Amersfoort
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Vanaf dit jaar 1998 hadden we ook aandacht voor ‘rekenen’. Vooral Hetty van
den Braak spande zich daarvoor in. Voortaan ging het over lezen, schrijven en
rekenen.
Op 8 september 1998 gingen we naar Den Haag. Het was de Dag van de
Alfabetisering. De hele beleidsgroep was aanwezig. We reisden met de trein. De
tocht was een succes. Op het Binnenhof hadden we een gesprek met Harry van
Bommel en Sharon Dijksma. Zij zouden het thema ‘lezen, schrijven en rekenen’
op de agenda zetten in de Tweede Kamer. Pers, radio en tv waren erbij.

ABC trofee1999
De ABC-Trofee 1999 werd toegekend aan Rabobank Nederland vanwege een zeer
goed samengesteld voorlichtingsblad in begrijpelijke taal en met veel pictogrammen
en illustraties over de Euro. De andere genomineerde was de Gamma vanwege het
intern verwijssysteem met plaatjes, letters en cijfers.
Beide genomineerden schonken de Stichting ƒ 2500 uit erkentelijkheid voor het werk
van de stichting.
Het kunstwerk, de letter C, was een beeld van kunstenaar Jos van der Donk uit
Helmond

Naar de Tweede Kamer
Op 18 november 1998 diende Harry van Bommel in de Tweede Kamer een motie
in. Hij deed dus wat hij had beloofd. In de motie vroeg hij om een plan voor de
mensen met lees-, schrijf- en rekenproblemen. De motie werd niet aangenomen.
De SP, Groen Links en het CDA waren voor, maar de VVD, D’66 en de PvdA
waren tegen. We gaven Sharon Dijksma daarom een ‘rode kaart’. Dat vond
Dijksma helemaal niet leuk. Ze vroeg ons om weer op bezoek te komen. Dat
gebeurde in 1999, op 1 april. Ze beloofde beterschap en het was geen aprilgrap.
De bedoeling van de motie van 18 november kwam toch bij de minister
terecht. We trokken de rode kaart in. Deze actie kwam op tv, in het programma
‘2-Vandaag’.

Op 10 juni 1999 gingen acht leden van de beleidsgroep weer naar Den Haag.
Deze keer naar het Ministerie van Onderwijs. We hadden een lang gesprek
met de heer Maas. Hij praatte met ons namens de minister. Dat was toen Loek
Hermans. We konden het over alle problemen van onze doelgroep hebben. De
heer Maas deed een belofte, namens de minister. Er zou een landelijk actieplan
komen van het Ministerie van Onderwijs.

de Alfabetisering’. Henk Hofstede was de voorzitter van de groep. Minister Ritzen
wilde dat de commissie-Hofstede een plan zou maken. Tussen 1990 en 2000
moest het probleem ‘laaggeletterdheid’ worden opgelost. De minister dacht dat
dat in tien jaar kon! Op 16 maart 2000 waren die tien jaren voorbij. Francien
Wouters had de bijeenkomst namens de Stichting ABC goed voorbereid. De
bijeenkomst heette: ‘ABC …en de rest!’. Henk Hofstede moest bekennen dat van
het plan helemaal niets was terechtgekomen. Volgens hem waren de problemen
tussen 1990 en 2000 alleen maar groter geworden. De leden van de commissie
luisterden goed naar de pioniers van onze beleidsgroep.
Een paar namen van aanwezige leden van de commissie: Max van de Kamp,
Tineke Brinkman en Mohammed Rabbae. Tineke Brinkman was inspecteur van
het onderwijs voor volwassenen. Mohammed Rabbae was lid van de Tweede
Kamer. Max van de Kamp was de man die het percentage laaggeletterden
berekende. Het werd duidelijk. Uitvoering van een goed plan zou heel wat meer
tijd vragen dan tien jaar. Onze beleidsgroep beloofde aan de commissie-Hofstede
om een nieuw plan te maken.

Naar de minister

Plan van ABC zelf

Ook bij minister Hermans zelf konden we op bezoek. Dat was op 8 september
1999, weer op de Dag van de Alfabetisering. We gingen samen met cursisten
en docenten van de Taalschool Den Haag. We hadden briefkaarten bij ons. Die
waren geschreven door alle cursisten in het land. Dat waren er tienduizend!
Ze vroegen allemaal om meer aandacht voor hun problemen. Het maakte veel
indruk op de minister.

Een paar maanden later hadden wij ons plan klaar. Het was een ‘nota’ met de
naam ‘Alfabetisering autochtone Nederlanders 2000+’. Hij was bedoeld voor de
Tweede Kamer en de regering. Deze nota kreeg veel aandacht. Op 27 juni ging
de beleidsgroep naar Den Haag om hem aan te bieden. Mevrouw van der Hoeven
nam hem in ontvangst namens de Tweede Kamer. Zij was voorzitter van de
commissie voor onderwijs. En op 29 augustus 2000 was de beleidsgroep weer in
Den Haag. Toen kreeg minister Hermans de nota aangeboden.

Naar het Ministerie van Onderwijs

Stuurgroep Hofstede
Op 16 maart 2000 waren bijna alle leden van de beleidsgroep in Utrecht. We
hadden een bijeenkomst met de ‘Stuurgroep-Hofstede’. Die groep was in 1990
ingesteld door minister Ritzen. Dat jaar 1990 was het ‘Internationaal Jaar van
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In de nota van de Stichting ABC ging het om 5000 cursisten per jaar. Die
moesten met een goed plan worden geworven. En ze moesten goed worden
begeleid. Om te beginnen was het een vijfjarenplan voor ongeveer 10 miljoen
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euro per jaar. Dat lijkt veel, maar dat is het niet. Een goed uitgevoerd plan levert
tenslotte winst op: én geld én meer levensgeluk.

Taak voor de gemeenten
De regering vond tenslotte dat de gemeenten het moesten doen. Uiteraard met
minder geld. De cursussen werden gegeven door de ROC ’s. Maar die wilden
nieuwe, grote gebouwen. Veel cursisten voelden zich daar niet thuis en bleven
weg. In 1995 waren er ongeveer 50.000 cursisten. In 1999 nog ongeveer
10.000. Het aantal laaggeletterden met problemen hierdoor werd niet minder.
Stichting ABC bleef aan de bel trekken. We vroegen om een opleiding voor goede
docenten. We gaven ideeën voor werving van deelnemers. We maakten duidelijk
dat de cursussen gratis moesten zijn. Dat de lessen in een vertrouwde omgeving
moesten worden gegeven. Dat het moest gebeuren in kleine groepen.
Leren lezen, schrijven en rekenen is ‘geen voorrecht, maar een recht’. Dat was
de leus. De politiek was het daarmee wel eens. Maar het zou tot 2002 duren
voor het eerste landelijke plan van start ging.

Uitbreiding na 5 jaar
Tot 2001 bestond Stichting ABC nog steeds alleen uit de Brabantse beleidsgroep.
We hadden wel contact met mensen in Limburg, Den Haag en Noord-Holland. En
op de deelnemersdagen kwamen cursisten en docenten uit het hele land.
De provincie NoordBrabant hielp ons
financieel. We mochten
het Provinciehuis
gebruiken voor de
deelnemersdagen. Het
geld voor de coördinator
van Prisma kwam ook
van de provincie. En
we kregen per jaar
een subsidie, 10.000
gulden. Dat was
genoeg voor reiskosten,
vergaderkosten en onze
‘Nieuwsbrief’. En voor onze acties op markten, in gemeentehuizen en in Den
Haag.
Eigenlijk was ‘onderwijs’ of ‘educatie’ geen taak van de provincie. Maar er was
een aardige ambtenaar in het Provinciehuis. Die vond telkens een ‘potje met
geld’ voor ons. Dat heette dan ‘projectsubsidie’.
Het jaar 2001 was een bijzonder jaar voor de Stichting ABC.
Het belangrijkste in dat jaar was de start van de afdeling Limburg. Op 7
november 1998 was Theo van Kessel op de deelnemersdag geweest. Hij kwam
uit Tegelen. Theo maakte kennis met de beleidsgroep in Brabant. Zo kreeg hij
het idee dat er ook in Limburg een afdeling moest komen. Samen met Hannie
de Heus ging hij aan de slag. Ook Hannie woonde in Tegelen. Zij waren cursisten
van de Gilde-Opleidingen in Venlo. Twee docenten ondersteunden hen, Alga van
Haterd en Trees Janssen. En vanuit Brabant hielpen Pieter de Graaf en Jacques
Baartmans. Het plan lukte. In maart 2001 werd de afdeling Limburg opgericht.
De provincie gaf vanaf het begin een ruime subsidie. Daar zorgde gedeputeerde
Jan Haazen voor. De instelling ‘Symbiose’ zou voor ondersteuning zorgen. Zoals
‘Prisma’ dat in Brabant deed.
In september 2001 vierden de beleidsgroep Brabant en de afdeling Limburg
samen het eerste lustrum van de Stichting ABC. Dat was in de Week van het
Leren.
Op 7 september maakten sommige leden in Amersfoort kennis met prinses
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Laurentien. Zij wilden haar bij de Stichting ABC betrekken, als ‘erevoorzitter’.
Op de deelnemersdag, 24 november 2001, waren drie leden van de Tweede
Kamer aanwezig: Harry van Bommel (SP), Sharon Dijksma (PvdA) en Jan
Rijpstra (VVD). Zij werden keihard ondervraagd door veel aanwezigen. Zij
kregen een duidelijke boodschap mee. En alle drie beloofden ze dat er landelijk
beleid zou komen.
Stichting ABC werd een landelijke instelling met als eerste zelfstandige afdeling
Limburg.

Pieter de Graaf (adviseur)
In dit stuk schets ik vanuit mijn eigen perspectief en
werkzaamheden een beeld van de ontwikkelingen
in het alfabetiseringswerk vanaf 1975 die in 1996
geleid hebben tot de oprichting van de Stichting
Belangenbehartiging Alfabetisering, later kortweg
Stichting ABC genoemd. Ik geef vervolgens enkele
voorbeelden van belangenbehartiging die mij erg
hebben aangesproken. Tenslotte geef ik enkele
aanbevelingen voor belangenbehartiging waar ABC
zich de komende jaren hard voor zou kunnen maken.
In 1974 begon ik als net afgestudeerd onderwijzer in een Eindhovense
arbeidersbuurt als onderwijs-opbouwwerker.
Een van mijn eerste projecten was een voorlichtingsproject voor de ouders
van leerlingen die van de lagere school naar het voortgezet onderwijs gingen.
Het vermoeden was dat de ouders beperkte actuele kennis hadden van de
vervolgscholen en dat ze mogelijk hun kinderen niet konden helpen op de
nieuwe school. Om de problemen in kaart te brengen had ik gesprekken met zo’n
50 ouders. Tot mijn grote schrik bleken in deze eerste gesprekken 12 mensen
aan te geven dat ze hun kinderen niet zouden kunnen helpen omdat ze zelf
nauwelijks konden lezen en schrijven.

Oprichting Alfabetiseringsgroep
Daarom werd vanuit het buurthuis zo snel mogelijk een alfabetiseringsgroep
georganiseerd waaraan gelukkig 6 van de 12 mensen deelnamen. De groep werd
begeleid door 2 vrijwilligers; iemand met een onderwijsachtergrond en iemand

20

met een vormingsachtergrond. Dit omdat al
snel bleek dat het geen onderwijsprobleem
was, maar vooral angst, schaamte, onzekerheid
en achterstelling. We gebruikten weinig
kinderboekjes en schoolse taalrijtjes, maar
leerden met teksten die de mensen zelf
meebrachten. Cursisten verwoordden hun
eigen ervaringen.
Er werd in de groep veel gesproken
over de oorzaken en gevolgen van hun
laaggeletterdheid en langzamerhand kwamen
zij er dan achter dat niet zijzelf de dommerik
waren, maar dat het schoolsysteem voor hen
(en hun kinderen) faalde en dat er ook een
emotionele kant aan het verhaal zat. Leren lezen en schrijven werd zo ook een
beetje emancipatie en de deelnemers kregen een beter gevoel over zichzelf en
hun mogelijkheden.
Door het gebruik van eigen teksten waren de leerrendementen uit de groep
meteen toepasbaar in het leven van alledag. Al pratend erkenden ze de angst en
de schaamte en kwamen daar langzamerhand overheen. Zij durfden over hun
probleem te praten; aanvankelijk in de groep en later in de eigen familie, op het
werk of soms zelfs daarbuiten, zoals voor een radio- of kranteninterview. Dit
waren de ‘ambassadeurs’, de pioniers.
In de jaren daarna kreeg het probleem van laaggeletterdheid meer bekendheid,
vooral door het onderzoek ‘Analfabetisme in Nederland’ van Hammink en Kohlen
in 1977. Het aantal alfabetiseringsgroepen in Eindhoven groeide snel, maar ook
elders in het land.

ABC-trofee 2000
Genomineerden voor de ABC-trofee waren deze keer: Kompagne BV Utrecht, een
bedrijf dat computerprogramma‘s maakt, waarmee geschreven taal wordt omgezet
in gesproken taal. En het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV),
dat de mogelijkheid biedt voor mondeling examen voor mensen die problemen
hebben met lezen en schrijven.
De ABC-Trofee 2000, een geschilderde verbeelding van de letter D door Titus van
Goch uit Helmond, werd toegekend aan het NIBHV.
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Nieuwe methodieken
Brabant werkte vanuit Den Bosch en Eindhoven samen om voor volwassenen een
goede methodiek te ontwikkelen die gebaseerd was op twee uitgangspunten:
nieuwe leesopvattingen die beter aansloten bij volwassenen (o.a. van Frank
Smith) en emancipatorische opvattingen (o.a. van Paolo Freire) waardoor
mensen kritischer leerden kijken naar hun eigen situatie. Vanaf 1981 ben
ik samen met Jos Ruijs gaan samenwerken op het Brabants Steunpunt
Alfabetisering, waar de nadruk lag op ondersteuning van nieuw ontwikkelde
alfabetiseringsprojecten in Noord-Brabant. Er werd veel aandacht besteed
aan methodiek- en materiaalontwikkeling, scholing van vrijwillige begeleiders,
uitbouw van voorzieningen en vergoedingen, maar ook ontmoeting van
deelnemers op de jaarlijkse ABCdag in Tilburg.
Daarnaast waren er onregelmatige bijeenkomsten van deelnemers uit
verschillende plaatsen in Brabant, zoals Oosterhout, Tilburg, Den Bosch,
Eindhoven. Deze bijeenkomsten kwamen o.a. voort uit een cursus om zelf foto’s
en filmpjes te leren maken over de problematiek van laaggeletterdheid.

Ontmoetingsdagen
De jaarlijkse ontmoetingsdag, was een hoogtepunt, waar mensen met dezelfde
problemen elkaar konden ontmoeten. Er werd in kleine groepjes gediscussieerd
over thema’s als: manieren van leren, hulp of tegenwerking van de partner,
angst en schaamte. Er waren bijvoorbeeld deelnemers die uit angst voor
herkenning liever 50 kilometer verderop lesnamen dan in hun eigen woonplaats.
Ook praktische problemen kwamen aan de orde, zoals slechte voorzieningen van
het openbaar vervoer op het platteland.
Het was duidelijk dat op de jaarlijkse ontmoetingsdagen in Tilburg vooral
cursisten kwamen die in groepen vanuit projecten werkten. Er waren nog steeds
enkele plaatsen waar individueel gewerkt werd. 1 Cursist met 1 begeleider. Maar
deze laaggeletterden waren nauwelijks in beeld.

Internationale ontmoeting
In 1990 is rond de Internationale Dag van de Alfabetisering
in ‘s-Hertogenbosch zelfs een meerdaagse internationale
ontmoeting georganiseerd met groepen deelnemers
uit diverse Europese landen, zoals België, Duitsland,
Frankrijk en Portugal. Zeer inspirerend om de ervaringen
uit de verschillende landen te horen en te merken dat de
oorzaken en gevolgen overal min of meer hetzelfde waren.

Nieuwe wetgeving

Vijfjarenmaatregel was afgekondigd. Dit hield in dat cursisten (om financiële
redenen) niet langer dan maximaal vijf jaar mochten deelnemen aan de lessen.
De redenering van de minister was dat als men het in vijf jaar nog niet onder de
knie had, dat het dan wel nooit meer zou gebeuren. Dit stuitte bij deelnemers
op grote woede en teleurstelling, omdat sommigen van hen soms al meer dan
10 jaar naar les gingen en nog steeds vorderingen maakten. Zij vertelden de les
niet te kunnen missen. In verschillende plaatsen in Brabant groeide de onrust en
weerstad tegen deze maatregel. Meerdere projecten verzetten zich tegen deze
inperking. Men redeneerde dat vijf jaar wel lang leek, maar dat de uren per jaar
maar zeer beperkt waren (40 weken x 2 uur = 80 uur per jaar = 2 à 3 normale
lesweken per jaar). Bovendien besteedde de overheid aan laaggeletterden maar
een fractie van het geld vergeleken met studiekosten van gemiddeld of hoger
opgeleide burgers. Dit is echt onrechtvaardig. Deelnemers schreven hierover
brieven aan de minister (met behoud van schrijf- en spelfouten), recht uit het
hart. Uiteindelijk is de maatregel van tafel gegaan.

Oprichting stichting ABC
Als symbolische datum voor de oprichting werd in
1996 gekozen voor de Internationale Dag van de
Alfabetisering: 8 september. Het was gelukt om het
NOS-journaal verslag te laten doen van de gebeurtenis
(zie QRcode).
Voormalig minister Ritzen, onlangs gevraagd naar
zijn reactie op de toenmalige maatregel, gaf het
volgende antwoord: ”Geletterdheid is goed voor het individu, maar ook voor de
samenleving. Helaas heb ik geen herinneringen aan het invoeren van zo’n snode
maatregel als die u aangeeft. Ik ben wel blij dat hij weer in 1996 is afgeschaft.
Ik kan de invoering ook niet plaatsen. Blijven leren is goed voor iedereen en
zeker voor laaggeletterden. Veel succes met de viering van ww jubileum en nog
heel veel jaren!”
Doelen ABC
De doelen van ABC kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:
Belangenbehartiging, Stimulering/voorlichting en Ontmoeting (BSO). Bij
belangenbehartiging ligt de nadruk meer op de voorzieningen en de voorwaarden
van het lesaanbod en op het bewustmaken van moeilijk taalgebruik door
organisaties (testpanels). Onder het kopje stimuleren vallen vooral activiteiten
die te maken hebben met informatie en voorlichting aan leden van de doelgroep
en de maatschappij. Ontmoeting is vooral gericht op het samenbrengen van
leden van de doelgroep.

Een probleem dat in 1994/95 speelde, was dat door minister Jo Ritzen de zgn.
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Voorlichting
We moeten constateren dat ABC vooral bekend is vanwege het tweede aspect,
voorlichting en informatie geven over de problematiek in de pers, radio & tv en
aan groepen en organisaties. Vooral nadat de Stichting Lezen en Schrijven werd
opgericht met prinses Laurentien als voorzitter, werd deze activiteit populair
onder leden van ABC. Ambassadeurs voelen zich erkend als zij hun levensverhaal
vertellen aan een groep mensen die de problematiek (nog) niet kent.
Uiteraard is voorlichting geven erg belangrijk voor iedereen, maar het lijkt erop
dat dit de aandacht voor directe belangenbehartiging verdrongen heeft. De
volle aandacht voor het recht op leren lezen en schrijven en de kwaliteit van het
lesaanbod NT1 (Nederlands als eerste taal) moet gewaarborgd zijn.

Acties
Er zijn de afgelopen 25 jaar sterke acties geweest op het gebied van
belangenbehartiging. Ik geef hiervan enkele voorbeelden.

Stickeractie: Een recht, geen voorrecht
Door het verspreiden van deze stickers werd aandacht
gevraagd voor het (veel te vrijblijvende) aanbod
van lessen aan laaggeletterden. Volwassenen waren
afhankelijk van goedwillende sociaal-maatschappelijk
werkers en leerkrachten.
De stickeractie probeerde duidelijk te maken dat
leren ook voor volwassenen een recht is, net als voor
kinderen. Laaggeletterden moeten gebruik kunnen
maken van dit grondrecht.

Nota deltaplan
In 2004 schreef ABC de nota: ‘ABC als Deltaplan’. De boodschap was dat het
water ons aan de lippen stond en dat zonder grootscheepse investeringen
geen structurele oplossing zou komen. Het was vooral dweilen met de kraan
open. De nota werd aangeboden aan de Tweede Kamerleden en in brieven aan
de Onderwijscommissie werd gereageerd op regelgeving. Dit heeft volgens
ingewijden
Geleid tot de basis van latere regelgeving. Helaas werd het individueel opeisbare
recht op leren lezen en schrijven door Nederlandstalige volwassenen niet
geregeld.
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Witte spandoekenactie (8 september 2012 Den Haag
Tweede Kamer)
Op de Internationale Dag van de
Alfabetisering in 2012 demonstreerde
een groep ABCers op het Plein voor de
Tweede Kamer voor het recht op leren.
Onder andere een Tweede Kamerlid van
D66 hoorde de klachten en bezwaren
aan. Gekozen was voor witte spandoeken
zonder leuzen, om de nadruk te leggen
op de maatschappelijke beperkingen van
laaggeletterden in onze samenleving.

Gratis informatienummer
Regelmatig wordt door ambassadeurs van ABC getest of het gratis
informatienummer voor lezen en schrijven nog wel werkt. Toen het nummer
beschikbaar was, werd het door medewerkers
van een telefooncentrale in Boxtel 24 uur per dag
opgenomen. Achter het nummer zat een actuele
database met namen en telefoonnummers van
professionele lees- en schrijfgroepen. Mensen die
het nummer belden werden binnen twee dagen
teruggebeld door een medewerker van de dichtstbijzijnde lesvoorziening en
vaak al diezelfde week konden mensen beginnen met de lessen. Het nummer
is overgenomen door de Stichting Lezen en Schrijven en is nu gekoppeld aan
voorzieningen voor NT2 en digitale vaardigheden via Taalhuizen. De effectiviteit
voor NT1 is nu onduidelijk. Dit geldt ook voor de ‘Taalzoeker’, een online kaart
van Nederland met de dichtstbijzijnde voorzieningen voor volwassenen met een
leerwens. Hierin zijn niet meer de actuele lesplaatsen zichtbaar, maar wordt
enkel gewezen op een aantal taalpunten en taalhuizen.

ABC trofee2001
Deze keer werden drie politici genomineerd, die op de deelnemersdag aanwezig
waren en met de zaal in discussie gingen. Het waren woordvoerders onderwijs van
hun fracties in de Tweede Kamer: Van Bommel (SP), Dijksma (PvdA) en Rijpstra
(VVD).
De ABC-trofee 2001 (de letter E) werd uitgereikt aan het Tweede Kamerlid voor
de SP Harry van Bommel. Hij deed volgens een stemming door de aanwezigen de
duidelijkste uitspraken voor een goed beleid.
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Leren lezen en schrijven voor volwassenen is een
Mensenrecht, Europees recht en Nederlands grondrecht.
ABC heeft gedurende de afgelopen 25
jaar meerdere keren deelgenomen aan
internationale bijeenkomsten van cursisten
aan lees- en schrijfgroepen in de eigen taal
(NT1). We hebben daar collega-cursisten
ontmoet uit o.a. Duitsland, België, Frankrijk,
Spanje, Engeland, Schotland en Ierland.
Behalve ervaringen uitwisselen over
manieren van leren, lesmateriaal en
begeleiding werd er gepraat over het recht op bijscholing.
We hebben de verschillende Europese en nationale documenten bekeken waarin
die rechten verwoord staan, zoals:
De universele verklaring van de rechten van de mens
Internationaal Convenant over Economische, Sociale en Culturele Rechten (VN)
Verdrag van de Fundamentele rechten van de Europese Unie
Unesco
Nederlandse Grondwet
ABC heeft dit verwoord in het document: INTERNATIONAAL MANIFEST: RECHT
OP ALFABETISERING (april 2010, Namen België).
In dit document staat dat ook volwassen Nederlandstalige laaggeletterden recht
moeten hebben om te leren lezen en schrijven in hun moedertaal, tot het niveau
van maatschappelijke redzaamheid. In gesprekken met landelijke politici wordt
dit recht wel vrijblijvend erkend, maar niet als individueel opeisbaar recht van
betreffende staatsburgers in Nederland.

Actiepunten voor de komende jaren
De belangrijkste taak van ABC blijft het behartigen van de belangen van de
doelgroep laaggeletterde volwassen NT1’ers. ABC is de enige belangenbehartiger
specifiek voor en met de doelgroep NT1. Geen enkele andere stichting spreekt zo
doelgericht in het belang van laaggeletterden.

kunnen spreken, lezen en schrijven, zo groot is het taboe rond de volwassene
met Nederlands als moedertaal die het lezen en schrijven niet voldoende
beheerst.
Door meer rekening te houden met achterliggende complicaties en
belemmeringen zullen mensen niet alleen beter technisch leren lezen of
schrijven, maar zullen ze zich als laaggeletterd persoon gehoord weten. Als
gewoon mens, met alle angst en schaamte die daarbij horen. Betere lees- en
schrijftechniek verandert niet automatisch het zelfvertrouwen dat nodig is om
volwaardig te participeren in deze ingewikkelde maatschappij.

Concrete speerpunten belangenbehartiging
Afdwingen van het fundamentele en individueel opeisbare recht op leren lezen en
schrijven.
Na het nauwkeuriger definiëren van de minimale eisen waaraan zo’n cursus
zou moeten voldoen, zou ABC als belangenbehartiger van de doelgroep NT1laaggeletterden een proefproces tegen de overheid moeten aanspannen om
af te dwingen dat zowel in de stad als op het platteland een professioneel en
kwalitatief lesaanbod beschikbaar komt, zonder lange wachttijden en langdurig
beschikbaar.
Controleren of het overheidsbeleid (momenteel Tel mee met taal) kwantitatief
voldoende Nederlandstalige laaggeletterden bereikt en activeert om lessen te
volgen en zo niet, acties ondernemen om dat af te dwingen.
Controleren of het aanbod van lessen en voorzieningen voor
Nederlandstalige laaggeletterden professioneel en van voldoende kwaliteit is om
effectief genoemd te kunnen worden. Dus: homogene groepen, aandacht voor
taal én sociaal-emotionele elementen, aandacht voor het toepassen van het
geleerde in de dagelijkse praktijk, professionele docenten, goede lesmaterialen,
enz.
Uiteraard ondersteun ik ook van harte het project Ervaringsdeskundigen, waarbij
de doelgroep zelf probeert de belangen te behartigen op gemeentelijk niveau.
Ook moeten de testteams hun goede werk voortzetten.

We zien de laatste jaren in de politiek, bij veel nieuwe taalaanbieders en in de
publieke opinie de trend om het onderscheid tussen laaggeletterde NT1ers en
NT2ers te doen vervagen. Uit onwetendheid en om financiële of organisatorische
redenen. Men denkt dat het probleem van beide groepen slechts bestaat uit het
minder goed kunnen lezen en schrijven en dat de oorzaken en de achtergronden
er niet toe doen.
Zo normaal en geaccepteerd als het is om in een nieuw land de taal niet te
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Blik op het werk
Testpanels
•
•
•

Zijn de folders van ons ziekenhuis makkelijk te lezen?
Is onze website duidelijk en kan iedereen vinden wat hij zoekt?
Zijn onze bewonersboekjes zo duidelijk voor onze huurders?

Veel gemeenten, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen en andere organisaties
hebben deze vragen. Ze willen heldere taal gebruiken om hun boodschap goed
over te brengen. Ze doen hun best, maar dat is toch vaak lastig.
Dan is het fijn dat er testpanels zijn van ABC. Zij beoordelen die teksten. Deze
panels geven tips voor verbetering.

Wat is een testpanel?
Een testpanel beoordeelt samen met een begeleider teksten op heldere en
duidelijke taal.
• Zijn de woorden niet te lang?
• Zijn de zinnen niet te ingewikkeld?
• Is de opmaak van de tekst overzichtelijk genoeg?
In het testpanel zitten ervaringsdeskundigen(taalambassadeurs):
mensen die zelf vroeger moeite hadden met lezen.
Ze zijn getraind om kritisch te kijken naar de teksten.

Wat wordt er getest?
Een testpanel test folders
van gemeentes, de
looproutes in ziekenhuizen,
websites, formulieren van de
overheid en nog veel meer.

Hoe gaat het testpanel te werk?
In een (online) bijeenkomst worden teksten gelezen en besproken.
Als er een website beoordeeld moet worden, wordt er bijvoorbeeld gelet op;
• Is de startpagina duidelijk ingedeeld?
• Is er een voorleesknop?
• Kun je makkelijk iets vinden op de site?
Maar ook:
• Is de taal gemakkelijk te begrijpen?
• Staan er moeilijke woorden en zinnen in?
• Worden er pictogrammen gebruikt bij de tekst?
De tips die taalambassadeurs geven, worden gebruikt om de tekst duidelijker te
maken.
Elke tekst kan worden aangepast, zodat deze te begrijpen is door mensen die
moeite hebben met lezen. Eigenlijk zijn de teksten dan voor iedereen goed en
snel te lezen.

Felicitatiekaartje Stichting Lezen en Schrijven
„Van harte gefeliciteerd met deze belangrijke mijlpaal. Al 25 jaar komen jullie
geweldig op voor de belangen van laaggeletterden. Door ervaringsdeskundigen
op verschillende manieren in te zetten, maken jullie Nederland bewust van het
probleem van laaggeletterdheid. Via de testpanels helpen jullie organisaties
duidelijker te communiceren, zodat iedereen brieven, formulieren en andere
informatie beter kan begrijpen. En natuurlijk helpen jullie als ervaringsdeskundigen
om anderen over de streep te trekken om weer te gaan leren. Dat doen jullie op
een hele inspirerende en respectvolle manier. De afgelopen jaren hebben wij met
velen van jullie samengewerkt. Altijd met een open vizier, met veel plezier en met
hetzelfde doel voor ogen: om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Laten
we dat vooral zo blijven doen!“
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven
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Verschillende testpanels
Sommige gemeentes en organisaties hebben een “vast” testpanel dat alle
teksten van die organisatie test. Dit panel is vaste groep van taalambassadeurs.
Er zijn ook organisaties die af en toe een testpanel inhuren om hun teksten te
beoordelen op heldere taal.

Wat levert een testpanel op?
Hieronder een aantal zinnen, wat het organisaties heeft opgeleverd om samen te
werken met een testpanel.
“Het commentaar van de taalambassadeurs heeft ons echt geholpen. We kijken
nu met andere ogen naar teksten. Het was voor ons enorm leerzaam”
Testpanel Woningbouwvereniging Staedion (maart 2021 Willen van de Ven)
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“Door met de testpanelleden samen de brieven en de website te bekijken en te
laten voorlezen, zag ik letterlijk wat informatie met de laaggeletterden deed. Ze
raakten in paniek of haakten af. Hun lichaamstaal was meer dan duidelijk.”
Testpanel UWV (januari 2020 Marco Boonstra)
“Je maakt zelf een invulling van hoe je denkt dat laaggeletterden kijken en lezen.
Maar in de praktijk blijkt dit toch heel anders te zijn. Het is goed om met eigen
ogen en oren te ervaren hoe zij werkelijk met teksten omgaan”

Eline Venema van VZVZ
Liesbeth den Heijer, Testpanelbegeleider ABC Drenthe
Winnie Postma, Testpanelbegeleider ABC Gelderland
(Met dank aan testpanelleden Addy en Marchien.
Zij hebben gekeken of de tekst duidelijk is.)

ABC trofee 2002
De ABC-trofee 2002 was een kunstwerk, gemaakt door Jenny Roost uit Hoensbroek.
De F stelde zij voor als de zesde trede van de door haar gemaakte ladder naar
boven. Ook in de menselijke figuur die de ladder beklimt, is de letter F herkenbaar.
Er waren drie genomineerden. De gemeente Den Haag vanwege de Stedelijke
Voorziening ‘de Nederlandstalige Hagenaar‘. De gemeente geeft subsidie voor een
schoolgebouw, speciaal voor basiscursussen lezen, schrijven en rekenen.
Vormgever Lieke van Gool was genomineerd met haar project ‘Licht is communicatie’.
Met kleur, licht en vormen kunnen mensen dankzij haar project de weg vinden in
gebouwen als een ziekenhuis of een ROC. Vooral bedoeld voor mensen die niet goed
kunnen lezen.
Als derde Prisma Brabant met het project ‚Ambassadeurs Alfabetisering‘.
Laaggeletterden die ‘ambassadeur’ willen worden, kunnen een cursus volgen,
waarin ze training krijgen in het spreken in het openbaar over de problemen van
laaggeletterdheid. Prisma Brabant verzorgt de cursus.
Na de presentatie volgde de stemming door alle aanwezigen. De ABC-trofee 2002
werd toegekend aan Prisma Brabant.
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Verhalen van taalambassadeurs
ABC heeft een unieke positie in het educatieveld in Nederland.
Het is de enige organisatie die van en voor de doelgroep is en
door deze wordt bestuurd, met hulp van een beperkt aantal
ondersteuners. ABC komt op voor de belangen van laaggeletterden.
De taalambassadeurs proberen andere laaggeletterden over te
halen om ook te gaan leren. Ze houden voordrachten bij gemeenten,
instellingen, bedrijven en op scholen om mensen te laten zien dat
laaggeletterdheid bestaat, hoe je het kunt herkennen en aanpakken.
De persoonlijke verhalen van taalambassadeurs emotioneren en
spreken aan. Zij laten zien dat zij veel moeite hebben moeten doen
toe te geven dat zij niet of beperkt konden lezen en schrijven. En
zij laten zien dat het kunnen lezen en schrijven hun persoonlijk
leven geweldig heeft verrijkt en hen ook meer mogelijkheden heeft
gegeven om zich in werk en samenleving te ontwikkelen.

Hetty van de Braak
Het verhaal van Hetty van de Braak (1997 – heden)
Ik ben in 1997 bij de stichting ABC gekomen via de
deelnemersdag. Ferry wilde niet zonder mij gaan.
Ik moest er eerst over nadenken, maar ik heb toch
het besluit genomen om bij de stichting ABC te
komen.
Ik ben toen naar de vergaderingen gegaan.
Ook ben ik naar Den Haag geweest bij de minister
van onderwijs.
Veel bijeenkomsten bijgewoond, bondgenoodschap,
thuisopnames, 2 vandaag.
We zijn ook in Herpen geweest en ik was penningmeester bij de
bestuursvergadering. We gingen naar Limburg en Charles vroeg aan Ferry
hoeveel tijd het kostte voor stichting ABC te werken? Ongeveer een kwartier,
twintig minuten en Charles vond dat tegenvallen.
We zijn bij veel bijeenkomsten geweest voor stichting ABC en hebben er veel
voor gedaan.
Ik ben er al 24 jaar bij en Ferry is 23 jaar bij stichting ABC.
Dat is samen al een hele tijd.
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laaggeletterden tegen aangelopen wordt. Ik heb het geluk dat ik een bad in
mijn hotelkamer heb waar ik dan ook dankbaar gebruik van maak. Na een paar
dagen ben ik volledig met informatie overstroomd. Ik moet echt opletten dat ik
bij de les blijft. We krijgen een rondleiding in een school die voor een hoop geld
is omgebouwd naar een geheel nieuwe school. Het nieuwste van het nieuwste
komen we tegen. En technieken waarvan ik het bestaan niet wist. De leerlingen
krijgen zelfs nog een appel mee naar huis. Daar is, niet zoals bij ons, een
leerplicht, maar is het een recht om jezelf te kunnen ontwikkelen. Als ik thuis
kom duurt het zeker een week voordat ik weer ben bijgetrokken. Nooit zal ik dit
vergeten.

Koos Vervoort
Over de grens als ambassadeur.
Mag ik mezelf even voorstellen, mijn naam is Koos Vervoort.
Ik ben op latere leeftijd naar school gegaan en ben ambassadeur voor ABC en
Stichting Lezen en Schrijven geworden om te vertellen over mijn ervaringen.
Heb het altijd spannend gevonden, maar er toch ook heel veel vruchten van
mogen plukken. Ik kon mezelf ontwikkelen en heb zeker ook de angst weten
te overwinnen. Zo ben uitgenodigd mee te gaan naar Denemarken. Ik heb
meteen ja gezegd. Ik ga met 4 dames op stap voor een week. Het wordt hard
werken. Ik heb erover gesproken met mijn vrouw Edith, omdat ik nog nooit zo
ver alleen gereisd heb. We gaan met de trein naar Sonnenborgh. Gudrun is onze
ondersteuner. De ervaringsdeskundigen zijn: Sonja, Anke, Nezahat en ik, Koos.
Ik heb wat Deense woorden geleerd, omdat ik echt interesse heb in hoe en
welke gewoontes ze in Denemarken hebben. De eerste dagen moet ik erg op het
vertalen letten van Gudrun. Er zijn een paar landen aanwezig. Er wordt ook Duits
gesproken en dat kan ik wel aardig verstaan. Spreken is een ander verhaal,
maar na drie dagen komen de woorden langzaam maar zeker uit mijn mond.
Het Deens is niet te volgen met de paar woorden die ik heb geleerd. Als ik ze
echter uitspreek zijn ze aardig verrast. De andere ochtend word ik op mijn beurt
ook verrast. Uit het niets zegt een dame in het Nederlands goedemorgen. Nu
weet ik ook hoe goed dat voelt. Als we uit eten gaan, krijgen we de geschiedenis
van de streek te zien, maar ook te horen. Het is er echt heel mooi. Maar van
‘s morgens vroeg tot laat in de avond wordt er ook gesproken over waar door
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Na een jaar krijg ik de vraag of ik mee wil naar
Brussel. Nou dat wil ik wel. Ik moet eerst met
de trein om daarna door Kees en Jos te worden
opgehaald. Er gaat ook een dame mee; Josje
heet ze. Het is in een klooster en meteen ben ik
al onder de indruk hoe groot het is. Nog nooit
ben ik in een klooster geweest, laat staan een
nonnenklooster. Ik slaap met Jos op een kamer.
Jos ken ik al een poosje en ik vind het een
geweldige man. Hij is een paar jaar ouder dan
ik. De dag van aankomst zijn er al andere landen
zoals Zweden, Frankrijk, Spanje en natuurlijk
mensen uit België zelf. Nog nooit heb ik zoveel mensen uit verschillenden
landen ontmoet als hier. Ik dacht in de koers van Denemarken, maar hier zijn
de groepen veel groter en zitten we in een grote zaal. Kees moet meteen aan

Felicitatiekaartje Pharos.
Samenwerken met de Taalambassadeurs van
Stichting ABC is onmisbaar in het werk bij
Pharos.
Ze zijn onze belangrijke adviseurs om
informatie over zorg, en daarmee de toegang
tot goede zorg te verbeteren.
Thea Duijnhoven
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de bak met vertalen. Ik heb bewondering voor hem, omdat we tussendoor
ook veel vragen aan hem stellen. Na drie dagen kan hij er bijna geen geluid
meer uit krijgen. Josje gaat naar huis, omdat ze ziek is geworden. Jos en ik
ontmoeten nu de mensen. Ik probeer in het Duits te praten met de mensen en
in het Engels. Spannend, maar zo gaaf, wie had dat nu gedacht van iemand
zoals ik die meestal op de bank te vinden was. Nu praat ik zelfs in andere talen.
Er ontstaan goede vriendschappen, vooral met dames uit Zwitserland. Steeds
worden we in groepen bij elkaar gezet om te praten over problemen waar je als
laaggeletterde tegen aanloopt. Geld, afstanden maar vooral ook schaamte is
erg groot. Het is niet anders dan bij ons thuis. Tijdens een groepssessie wordt
er aan mij gevraagd, hoe dat was; dat het leren me niet goed af ging. Op dat
moment voelde ik mij veilig genoeg om mijn verhaal te vertellen. Ik vertel over
eenzaamheid omdat niemand mij echt begreep. De afrekeningen waar ik mee
te maken kreeg waren gemeen en zwaar. Toen ik klaar was met mijn verhaal
werd het even stil. Ik voelde me rot, omdat mijn verhaal iedereen zo aangreep.
Het kostte zelfs Jos zijn spreektijd. Hij liet me weten wat hij er van vond hoe ik
mijn verhaal deed. Iedereen
had mijn schaamte begrepen.
Er waren meer ambassadeurs
met indrukwekkende verhalen
en ineens had ik de wens dat
Prinses Laurentien er was.
Wat is gelukkig zijn
We zaten niet ver van haar
woning af. Wat zou zij vinden
Samen praten
van de berg aan werk wat hier
Samen lezen
is verzet. Ik vraag of ik wat
Samen schrijven
drank kan kopen, omdat ik
Dat maakt mij gelukkig
jarig ben en om 11 uur willen
Het geeft mij energie
we wat drinken. Het wordt
een groot feest. We zingen
Ik ben begonnen met een succesboek
liederen in onze eigen taal en
Daarin schreef ik over leuke dingen
al snel hebben we door dat
Zo heb ik mijn geluk gevonden
er hetzelfde gezongen wordt
Lezen en schrijven
in de andere talen. Frans,
Ik werd er gelukkig van
Spaans en zo weer Nederlands
of Zwitsers. Het is gezellig
Het succesboek is een dag boek geworden
met elkaar. We missen wel de
Nu schrijf ik over alles
vertaling van Kees; die moeten
Over dingen waar ik blij van word
we echt met rust laten. Er
En over verdrietige dingen
komt een dame uit België om
te vertalen voor ons. Ze is
Soufia Doulaki
heel aardig en vertaalt goed,

Gedicht
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ook al heet ze geen Kees. We gaan ook met zijn allen stappen in Brussel zelf. We
moeten met de metro en dat gaat heel anders dan bij ons. We moeten ook een
stuk lopen en verdwalen nog even. Maar met een telefoon komen we dan op de
plaats van bestemming. Onze nacht brengen we door in een hotel. Nu delen we
de slaapkamer met alle andere mannen. Het is leerzaam en ook heel gezellig. Ik
ben dankbaar dat ik het heb mogen meemaken.
Er is nog heel veel werk te doen als het over leren lezen en schrijven, maar
ook over rekenen, gaat. Laat de kinderen niet in de steek en help ze met hun
problemen. Laat de verhalen maar aan ons over. Laat ons de laatste zijn die er
zoveel moeite mee hebben en (de schaamte erover) hebben gehad. Geef ook
de mensen een kans als ze het verziekt hebben voor zichzelf, maar straf ze niet
voor het leven.
Er is werk zat, het vraagt om inspanning en ook om kansen. Ik heb mezelf
aardig weten te ontwikkelen, maar je heb diploma’s nodig om kans te maken op
een baan, ook die bedrijven niet gevuld krijgen. Meer weten? Neem contact op
met ABC en ze helpen u graag!

Anita Ossewaarde
Ik hoorde bij de eerste
taalambassadeurs
Wat gaat het snel. Nu ik erop terug kijk heb ik veel
gedaan. Op ROC Kellebeek zijn we begonnen met 10
mensen aan een cursus ‘zegt het voort’. Zo heet de
cursus voor Taalambassadeurs.
Op 2 April 2000 kregen we uit handen van Prinses
Laurentien onze papieren. We waren de eerste
Taalambassadeurs van Nederland. Ik was er
ontzettend trots op.
In hetzelfde jaar had ik voor de tweede keer een ontmoeting met Prinses
Laurentien. Dat was in Amsterdam om de week van de alfabetisering te openen.
Dat was het begin van mijn Taalambassadeurschap.
Wat je in 20 jaar kunt doen: samenwerking met stichting Lezen en Schrijven,
ROC, bibliotheken en ook met andere afdelingen van stichting ABC en met de 5
gemeentes van West-Brabant. Het openen van Taalpunt en taalhuizen. O ja, ik
was ook nog de eerste voorzitter van de afdeling ABC Noord-Brabant. Ik heb in
die tijd veel geleerd en veel mensen ontmoet. En dat vond ik heel leuk.
In 2017 was een Lagerhuisdebat in Etten-Leur in de bibliotheek Nieuwe Nobelaer.
Met wethouders van gemeenten die uit West-Brabant kwamen.
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ABC trofee 2003
De ABC-trofee 2003 werd uitgereikt aan de enige genomineerde,
Prinses Laurentien, voor haar activiteiten inzake alfabetisering in Nederland.
Het kunstwerk, uitgaande van de letter G, was gemaakt door de Amsterdamse
kunstenaar Jur Ringers. Hij had de G als een bronzen golf uitgebeeld, een golf van
letters die je kan bedelven, maar ook dragen.
Prinses Laurentien bedankte de zaal uitvoerig voor de trofee en beloofde zich te
blijven inzetten voor de alfabetisering.

Ik wilde mijn verhaal vertellen maar er was een wethouder uit Geertruidenberg
die wilde weggaan. Waarop ik zei: “Nu ik mijn verhaal wil vertellen gaat u weg,
terwijl het belangrijkste van het verhaal nog moet komen. U wacht maar tot ik
klaar ben”. Hij heeft netjes gewacht. Rietje en ik werden gelijk uitgenodigd om
op gesprek te komen in het gemeentehuis te Geertruidenberg. Binnen een week
zat ik met mensen uit Geertruidenberg van de WMO en met een oud-journaliste
de website te testen op begrijpelijke taal. De nieuwe website van gemeente
Geertruidenberg ging op 5 december 2016 in de lucht. Op sinterklaasavond met
een jaarmarkt van bedrijven en verenigingen van gemeente Geertruidenberg.
In maart 2016 was ook een verkiezing op lokaal niveau bij de gemeente
Moerdijk. Ik mocht het PvdA verkiezingsprogramma, dat in eenvoudige taal was
geschreven, geven aan mevrouw Koch van de PvdA afdeling Moerdijk.
Ik heb naast websites ook andere dingen getest. Zoals gebruiksaanwijzingen van
medicijnen, huisartsenpraktijken, formulieren en folders en de looproute van het
nieuwe Amphia.
Ik heb zoveel gedaan samen met ABC, dat het teveel is om hier allemaal op te
schrijven. Ik wil dit nog heel lang blijven doen.
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Jos Niels
Je kunt het!
Ik ben Jos Niels en heb op 50-jarige leeftijd pas beter
leren lezen en schrijven. Daardoor heb ik ABC leren
kennen en nu ken ik ABC al 20 jaar.
ABC heeft mij heel veel gebracht. Na een jaar al een
stuk in de krant om te vertellen hoe veel ik al geleerd
heb en dat ik al veel op de computer kan. Daarvoor
was het een probleem. Na 2 jaar de prinses ontmoet,
een boekje mogen schrijven en uitgenodigd om mee te
gaan naar Brussel om met mensen uit Europa te praten
over hoe doen wij het in Nederland. Daarna een week lang in een klooster, met
mensen uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Spanje, België,
Nederland. Een mooi begin van mijn loopbaan bij ABC.
Intussen in het bestuur ABC landelijk. Super: praten bij de minister en ook bij de
provincie. Met ABC naar Zwitserland om te bepraten wat het opgebracht heef in
Brussel, samen met Kees Hammink. Toen ook nog op de radio met Wil van Dijk
in een nachtuitzending. Wat zijn er veel mensen ’s nachts op.
Daarna heb ik de ambassadeursdag mogen opzetten met mensen van stichting
Lezen & Schrijven. Het jaar erop mocht ik het alleen doen, maar wel met
mensen die alles op papier zetten. Zij doen dat graag voor mij. Het was
een topdag voor mij, alle ambassadeurs en de andere mensen van ABC. Er
tussendoor heb ik ook nog ABC Gelderland opgezet, samen met Martin Linthorst.
Ook kreeg ik de opdracht bij het congres van ‘Tel mee met taal’ dagvoorzitter te
zijn. Wat een mooie uitdaging! Op het podium met 950 mensen in de zaal. Zoiets
vertrouwen ze mij toe om te doen. Meneer Hendriks van ‘Tel mee met taal’ zegt:
‘Je kunt dat’ en ja, ik kan het ook. Van ABC kreeg ik daarna nog eens de taak om
de volgende ambassadeursdag te organiseren. Ik wilde iets heel speciaals doen:
H.K.H. Prinses Laurentien uitnodigen.
Ik was in den Bosch en de prinses was er ook en ik dacht: ‘Nu of nooit!’ en ik
heb haar gevraagd. Ze wilde wel komen, maar het mocht niet uitlekken. Ze zou
privé komen. Dat moest ik beloven en ja, dat doe ik dan ook. Maar hoe moet je
vertellen dat er een speciaal persoon komt en je mag niet zeggen wie het is? Dus
zei ik maar dat er een schrijver zou komen die iedereen kent. Het kan een man
of vrouw zijn. Wat is dat lastig geweest, maar het is me gelukt en wat was het
mooi toen de prinses binnenkwam, terwijl zelfs het bestuur van niets wist. Top
van mij!
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En nu meewerken aan een boek 25 jaar ABC.
ABC heeft van mij een persoon gemaakt die alles aanpakt.
Dankjewel ambassadeurs van ABC, dit heb ik aan jullie te danken. Wat het
bestuur voor mij heeft betekent, daarvoor zeg ik van harte dankjewel.
Aan alle mensen die dit ook willen bereiken zeg ik nu: “Je kunt het”.

Gedichten boeken en muziek
Sommige taalcursisten zijn zo enthousiast dat ze
de taal ontdekt hebben, dat ze er niet alleen in het
dagelijks leven met veel plezier gebruik van maken,
maar ook gedichten en liedjes gaan maken. Enkele
schrijven hun ervaringen zelfs op in een boek. Theo
Duymelings, Koos Vervoort en Jos Niels zijn daar
voorbeelden van. Ria van Ras leverde hoofdstukken
aan voor een boek over haar woonplaats Helmond
‘Helmond in stukskes’.
Tijdens de taallessen wordt ook geoefend in het
maken van gedichten. In dit boek zijn een aantal
voorbeelden opgenomen.
Op de landelijke ontmoetingsdagen
worden workshops gegeven waarin
de deelnemers samen gedichten en
liedjes maken. Na een korte uitleg
over rijmwoorden gaat de groep
aan de slag met maken van een
lied of gedicht. Binnen een uur leidt
dat tot prachtige res ultaten.
Via de QRcode op deze pagina kunt
u meegenieten van het resultaat.
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Charles Thijssens (Erelid ABC Limburg)
Een stevige handdruk
Ik kom uit een gezin van elf kinderen en ik heb
vijf broers en vijf zussen. Op vroege leeftijd
kwamen ze erachter dat ik moeite had met lezen
en schrijven. Twee keer ben ik blijven zitten op
school. Hier heb ik heel veel bijlessen gekregen
van mijn tante. Ruim zeven jaar moest ik leren,
terwijl alle kinderen om mij heen gingen spelen.
Op een dag heb ik alle s heel snel ingevuld en op
de post gedaan. Hier was mijn tante heel kwaad
over en zij heeft mij geen les meer gegeven. Na
de school ben ik meteen gaan werken als leerling
akker. Vandaar ben ik als leerling-kok verder
gegaan. Ik ben in verschillende restaurants en
hotels gaan werken, als leerling en later als kok
en veel later als chef-kok. Ik kan je vertellen,
dat ging met bloed zweet en tranen. Als ik moest schrijven vroeg ik aan mijn
collega of hij dat deed terwijl ik zijn werk over nam. Ik werkte dus meer dan die
52 uur die we moesten werken, alleen omdat ik die grote moeite had. In 1998
werd ik afgekeurd als chef-kok. Ik was 52 jaar en had een voedselallergie. Ik
ben toen teruggegaan naar school om mijn Nederlandse taal te leren. De lessen
waren van 19.00-21.00 uur. Later heb ik ook computerlessen gehad. Ook heb ik
een cursus voorzitter gedaan. Op een avond vroeg de leraar of wij met een paar
mensen en twee docenten naar een vergadering in Roermond wilden komen,
met de bedoeling in Limburg, met nog twee mensen, een ABC-afdeling op te
zetten. Binnen ABC ben ik alles geweest zoals: bestuurslid, voorzitter, notulist,
secretaris, penningmeester en ambassadeur. Toen ik moeite had met schrijven,
als notulist, heb ik zeven notulisten om mij heen gehad die mijn brieven moesten
lezen en verbeteren. Mijn dank was groot.
In 2012 werd ik ernstig ziek en was meer dood dan levend. Ik moest Stichting
ABC Limburg loslaten. Tussendoor heb ik nog een brief geschreven aan Prinses
Laurentien, met hulp van mijn vrouw. Hier heb ik een hele mooie brief op
terug gekregen. Vanaf toen heb ik weer gevochten om terug te komen in mijn
leven. Daarna ben ik nogmaals naar een nieuwjaarsbijeenkomst geweest om
definitief afscheid te nemen van iedereen. Groot was mijn verbazing dat Prinses
Laurentien tegen mij zij: “Niets afscheid nemen, je hoort erbij en ik zie je wel
weer bij de volgende bijeenkomst”. Ze legde haar hand stevig op die van mij. Als
ik er aan terug denk voel ik het nog. Het deed me zo goed. Toen ik thuis kwam
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dacht ik aan alle jaren die achter me lagen en hoeveel het mij heeft gebracht.
ABC heeft me geholpen te zijn wie ik nu ben. Stichting ABC heb ik intussen
wel op een laag pitje gezet. In 2015 kreeg mijn vrouw darmkanker en na vele
operaties darmkanker met uitzaaiingen. Helaas is mijn vrouw 13 januari 2021
overleden na bijna zes jaar gevochten te hebben. Ik heb haar overal bij gesteund
als mantelzorger. Ik ben blij dat mijn vrouw geen pijn meer heeft, maar vooral
heel verdrietig omdat ze weg is.

Rob Weijers
Geheim
Ik heb een heel moeilijk en angstig leven geleid met heel veel schaamte. 45 jaar
lang heb ik het verborgen kunnen houden dat ik niet kon lezen en schrijven. Ik
heb het (maar) 2 jaar kunnen verzwijgen voor mijn vrouw. Zonder haar had ik
het niet gered in deze maatschappij. Ik heb heel veel steun en warmte gehad,
ook toen zij wist dat ik niet kon lezen en schrijven. Haar antwoord was: “ík ga
jou leren lezen en schrijven”. Maar dat ging niet, ondanks alle energie die zij erin
stopte. Mij lukte het niet om te leren lezen en schrijven door de harde wereld die
er vroeger was. Want je werd zomaar voor domme jongen uitgemaakt zo gauw
ze het wisten. Mijn vrouw zei op een gegeven moment: “Ik ga jou beschermen”.
Ze heeft mij ondersteund in allerlei dingen. Het was eerst een geheim van mij
alleen en toen was het een geheim van mij en mijn vrouw. De gezondheid van

ABC trofee 2004
De trofee was deze keer gemaakt door Rina van Leest uit Fijnaart.
De letter H was uitgebeeld op een boekvorm in keramiek. Er waren twee
genomineerden. De eerste: ‚Vizier’/ ‚MEE Noordoost Brabant‘. De krant ‚Vrije Tijd‘ is
een gezamenlijke uitgave van Vizier (Dienstverlening voor mensen met een handicap)
en MEE Noordoost Brabant (Ondersteuning bij leven met een beperking). Het is een
blad met informatie over bij voorbeeld uitgaan, evenementen, sport, cursussen etc.
Het is in begrijpelijke taal voor iedereen, ook voor mensen die moeite hebben met
lezen.
De tweede genomineerde was de Rabobank. ‚Steffie.nl‘ is een initiatief van de
Rabobank. Het is een internetsite om de producten van de bank
toegankelijk te maken voor iedereen. Ook mensen die moeite
hebben met lezen, kunnen hier gemakkelijk gebruik van maken.
De deelnemers kozen voor de krant ‚Vrije Tijd‘ van ‚Vizier‘ en ‚MEE
Noordoost-Brabant‘.
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mijn vrouw ging snel achteruit door een verkeersongeval. Ik verzorgde haar
volledig, dat zou ik gelijk zo weer over doen, maar de rest van mijn leven op het
gebied van lezen en schrijven; om dat geheim te houden, zou ik nooit meer over
willen doen.

Stap
De stap die ik op 45-jarige leeftijd heb gemaakt
om te gaan leren lezen en schrijven was een
drempel waar bijna niet overheen te komen was.
Door de hulp van mijn vrouw en onze huisarts
werd de drempel om weer terug naar school te
gaan steeds lager. Slapen was al een probleem,
maar doordat ik weer naar school ging en bang
was mensen tegen te komen die mij kenden,
kon ik nachten voor de grote stap niet slapen.
Er kwamen heel veel herinneringen weer boven
van vroeger. Maar juist van de school kreeg ik
veel steun. Ze hadden zoveel geduld met mij en
hielpen mij om te leren lezen en schrijven. En ook
te tonen wat voor mens ik was. Want dat had ik ook altijd verborgen gehouden.
Het leren lezen en schrijven ging op en af, er waren momenten dat ik dacht:
“Ik leer niks meer”. Maar door de steun van mijn vrouw hield ik het vol. Door te
leren lezen en schrijven begon ik steeds meer te voelen dat ik angst kwijtraakte.
Ik zag steeds meer dat ik niet de enige was. Ik begon, onbegrijpelijk, een heel
ander mens te worden, ik begreep het zelf ook niet. Toen vroegen ze op een
gegeven moment of ik Taalambassadeur wilde worden. “Ja”, zei ik, “want ik heb
ook heel veel te danken aan jullie geduld met mij. En ook dat ik nu erg begin te
voelen dat ik bij deze maatschappij mag horen als laaggeletterde”. In het begin
zei ik nog: “Ik wil wel meehelpen in groepsverband”. Maar al heel snel hingen
er foto’s van mij overal in bushokjes in heel Nederland. De grootste verandering
in mijn leven kwam in een life-uitzending op tv bij Max. Toen vertelde ik de
hele wereld wie ik werkelijk was. Het is voor mensen niet te begrijpen hoe het
moment was toen ik het zei dat ik laaggeletterd ben. Het was of ik terugkwam
op aarde van een andere planeet. Plotseling werd ik van 2 personen 1 persoon.
Ik kon laten zien bij Max wie ik werkelijk was.

Hulp
Nu leid ik een leven, helaas zonder mijn vrouw, maar ik voel dat mijn vrouw
mij nog steeds steunt van bovenaf. Vroeger durfde ik niet mee te doen aan de
simpelste dingen zoals met kaarten. Ik wilde wel maar durfde niet omdat ik bang
was dat ik moest lezen of schrijven.
Nu doe ik mee in vogel-verenigingen, vis-verenigingen en ik doe aan
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gemeentepolitiek. Het is een droom die uitgekomen is. Ik hoor erbij in deze
maatschappij en ik beteken iets erin. Het allerbelangrijkste in mijn leven is dat ik
ook geleerd heb om hulp te vragen. Dankzij ABC, ROC, GGD en alle mensen die
mensen helpen met lezen en schrijven, maar ook alle instanties die de deuren
geopend hebben om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, dankzij hen ben ik
een heel ander mens geworden. Daardoor kan ik ook beter met mijn gezondheid
omgaan. En ik ben trots dat ik al veel zelf met de post doe en dan klop ik
mijzelf op mijn schouder en denk: “dankjewel vrouwtje”. Mijn advies tegen alle
laaggeletterden is: “klop jezelf wat vaker op je schouder en laat zien wie je
werkelijk bent. Dan kun je weer een makkelijk vrolijk leven leiden en lachend
door het leven gaan”. En als laatste hoop ik dat door mijn inzet geen enkel kind
dit mee hoeft te maken.

Piet van Horrik
Wie had dat gedacht.
In 1966 haalde ik bij Philips het diploma
fijnmechanische machinebankwerker. Daarna
kwam ik terecht op de mechanische proeven
werkplaats van de Röntgenafdeling. In het,
Klokkengebouw van Philips’’.
Nu zijn daar verschillende bedrijven in
gevestigd. Met veel plezier heb ik daar
gewerkt tot mei 1967. Ik werd toen
opgeroepen voor militaire dienst.
Daar ben ik 19 maanden ingedeeld bij de technische dienst als eerste klas
wapenhersteller. Helemaal niets voor mij om dat wapentuig te repareren. Ik
zwaaide als enige soldaat af zonder strepen eind 1968.
En zo ging ik weer terug naar Philips. Maar ik kon niet de hele dag tussen 4
muren werken en zeker niet op 4 hoog ik was aan het platteland gewend bij ons
op het agrarisch bedrijf.
In 1969 ging ik met pijn weg. Het werk lag mij wel maar ik kon niet wennen.
En ik waagde de grote stap om ondernemer te worden in het vervaardigen van
stalen spanten. Maar ik had een probleem met schrijven en in de Nederlandse
taal was ik slecht. Ik had wel gouden handen, maar niet om te schrijven. Voor
die tijd was dat geen probleem tot dat de faxen kwamen En als iets op papier
moest komen te staan. Daar liep ik op vast, niet op de praktijk. Maar niettemin,
is het mij altijd goed gegaan.
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In 2008 ging ik weer naar school omdat ik een weddenschap had verloren,
omdat ik de mensen niet liet uitpraten. En ging ik een cursus communicatie
volgen en een ambassadeurscursus bij het ROC te Helmond. En ben daar 6 jaar
geweest.
In 2013 ging ik naar de Stichting ABC en Lezen & Schrijven. En gingen we onze
verhalen vertellen over laaggeletterdheid. Bij scholen, bibliotheken en bedrijven
en lezingen geven in dorpen en steden.
Op 21 oktober 2019 was er een doelgroepen onderzoek over stemmen. Het was
tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. En het was in Studio óók waar we
een kieswijzer moesten beoordelen om een partij te kunnen kiezen. Dit was in
het Klokgebouw waar ik vroeger 50 jaar geleden het laatste heb gewerkt. Na
afloop een rondleiding van alle Nederlandse ontwerpers.
Omdat Studio óók goed tevreden was kregen we op 25 oktober een uitnodiging
in het restaurant de, Kazerne in Eindhoven’’.
En ontmoeten we daar Prinses Laurentien en Wim Daniels.
Daarna gingen we naar de voormalige melkfabriek Campina voor een hapje en
een drankje. Heel onverwachts werden wij, Geran, Toon en ik door onze Prinses
Laurentien gevraagd om naar voren te komen.
En het interview ging over laaggeletterdheid. En dit was het mooiste van ABC
wat ik heb meegemaakt.
Na afloop liep ik weer langs het Klokkengebouw en mijn gedachte gingen vijftig
jaar terug.
En dacht toen dit had ik vroeger nooit verwacht.

Blik op het werk
Bijdrage ROC Helmond
ROC Ter AA en de strijd tegen laaggeletterdheid.
Al 25 jaar inspireert ABC ons om ons in te blijven zetten voor educatie
aan laaggeletterden. In het verleden kenden we in onze regio een groot
aantal alfabetiseringsgroepen en school voor volwassenengroepen voor
Nederlandssprekende laaggeletterden. Daarbij bereikten we diverse doelgroepen,
zoals Sinti en mensen met een licht verstandelijke beperking. In alle dorpen
binnen de regio hadden we eigen herkenbare locaties, waar deze groepen les
kregen. De afgelopen jaren is het budget enorm teruggelopen en zijn vele eigen
locaties gesloten. Ook de kaders van het beschikbare budget zijn veranderd,
waardoor het niet meer aangewend mocht worden voor wervingsactiviteiten. Dat
leidde tot een grote afname in cursisten, met name binnen de doelgroep NT1.
Ondanks deze terugloop van Nederlandstalige deelnemers blijven we cursussen
speciaal voor hen aanbieden. ROC Ter AA maakt zich er hard voor dat niet
het hele budget ingezet wordt voor makkelijk bereikbare NT2-doelgroepen. In
samenspraak met de gemeenten in de regio is het aanbod zo flexibel mogelijk
gemaakt. We bieden lessen aan op verschillende dagdelen, in diverse dorpen
en wijken en de deelnemers kunnen op een locatie naar keuze een persoonlijk
maatwerktraject volgen. Ondanks organisatorische en administratieve
uitdagingen kiezen we ervoor om deelnemers op elk moment te kunnen laten
in- en uitstromen. Nederlandssprekenden krijgen altijd voorrang bij plaatsing
en andere drempels zoals een omslachtige aanmeldprocedure en intake worden
weggenomen.
Om ons hard te kunnen blijven maken voor de NT1 doelgroep hebben we
meegewerkt aan verschillende landelijke onderzoeken naar het rendement
van educatie en de gevolgen voor de sociale inclusie van deelnemers. Door de
uitkomsten van deze onderzoeken kunnen we de gemeentes overtuigen van de
meerwaarde van het educatie aanbod bij het ROC Ter AA.
Om de doelgroep beter te bereiken heeft het ROC Ter AA in deze regio het
initiatief genomen met betrekking tot de ontwikkeling van taalhuizen. Op dit
moment participeren we in verschillende taalhuizen. Samen met de regionale
ketenpartners blijven we (politieke) aandacht vragen voor deze doelgroep. Daar
waar mogelijk worden extra middelen geworven. Dankzij deze middelen kunnen
we de doelgroep bereiken via de werkgevers. Door middel van het aanbieden
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van workshops en proeflessen op de werkvloer willen we zowel werkgevers als
werknemers kennis laten maken met de mogelijkheden en werkwijze van het
beschikbare taalaanbod. Dit vanuit de gedachte: Onbekend maakt onbemind.
Ook intern binnen het ROC Ter AA blijven we het belang van educatie en NT1
onder de aandacht brengen en benadrukken daarmee dat we ook als ROC
een maatschappelijke taak hebben. Hiermee willen we voor deze doelgroep
een doorlopende leerlijn creëren naar het mbo. Op dit moment zien we al een
toename van deelnemers die doorstromen naar Entree en mbo-2. Komend
schooljaar willen we ook examens gaan afnemen en erkende certificaten
uitschrijven voor Nederlands als 1e taal (op niveau 1F en 2F) in het kader van
de formele educatie. We denken dat hierdoor het aantal deelnemers en de
doorstroom verder zal toenemen.
Vanuit de bestaande lees- en schrijfgroepen hebben we een aantal deelnemers
na hun opleiding een ambassadeurstraining aangeboden. Deze ambassadeurs
laaggeletterdheid zetten we in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en
de doelgroep te benaderen. Zij hebben hun vleugels verder uitgeslagen en zijn
inmiddels ook actief binnen de stichting ABC. Wij zijn hen en andere vrijwilligers,
die bijdragen aan de strijd tegen laaggeletterdheid enorm dankbaar voor de inzet
van Nico Anker en Rudolf Staal.

Wim Sabel
Het mooiste is dat ik er een baan aan heb overgehouden.
Ik ben na jaren hard werken als cv-monteur/ loodgieter ontslagen omdat mijn
baas digitaal ging, en dat kon ik niet!
Ik ben toen naar het UWV gegaan om een uitkering aan te vragen. Ik zei dat ik
liever wat wilde leren om wat van mijn leven te maken.
Dus ik heb, met het aanvragen van een uitkering, ook gevraagd of ze me konden
helpen dat ik naar school kon om bij te leren. Zo is het balletje gaan rollen. Het
UWV ging zoeken en op een dag werd ik gebeld om opnieuw langs te komen.
Ze hadden voor mij een plek gevonden waar ik kon gaan leren, zonder dat ik
iets hoefde te missen van mijn uitkering en wat gratis was. Dat was ABC LEER
MEE in de bieb in ’s-Hertogenbosch, waar ik ook woon. Ik ben er gelijk naar toe
gegaan en werd heel goed opgevangen door twee leraressen, Marjon en Willeke.
Zij stelden mij op mijn gemak en gaven een rondleiding door de school. Het
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voelde gelijk heel vertrouwd en ik mocht, als
ik wilde, gelijk mee draaien. Ik voelde me
meteen thuis en op mijn gemak bij Willeke
en Marjon.
Dus gelijk leren om aan een toekomst te
bouwen en na vele lessen ging het goed.
ABC LEER MEE vroeg aan Willeke en Marjon
of ik misschien zin had om bij Stichting
ABC Noord-Brabant te gaan helpen om de
laaggeletterdheid in Nederland in beeld
te brengen. Dat heb ik met twee handen
aangegrepen.
Het werd mijn lust en leven. Heel veel leuke
en mooie dingen mogen doen met heel
veel passie en liefde. En zo werd ik dus
ambassadeur
In september 2016 was ik 1 van de 12
genomineerde toppers en mocht ik bij
het Festival van het leren in Breda meedingen om topper van het jaar te worden.
Ze vonden dat ik na alles wat ik voor de stichting had gedaan dat zeker had
verdiend. Dat vond ik een hele eer en al werd ik niet de topper van het jaar het
was een superleuke dag.
Wel heb ik een mooie oorkonde gekregen waar ik heel trots op ben, en ook mijn
vrouw was trots op mij dat deed me heel goed.
Ik heb ook heel veel andere dingen gedaan zoals, Pabolezingen over
laaggeletterdheid, bij bejaarde mensen uitleg gegeven, ook heb ik me ingezet
voor het ontwikkelen van folders voor ziekenhuizen, dokters en bedrijven. Ook
heb ik in een testpanel gezeten om te kijken of we ingewikkelde brieven konden
veranderen in een taal, die voor laaggeletterden ook te begrijpen is.
  
In 2017 is er een boek uitgebracht waarin mijn levensverhaal door Jace van de
Ven werd verwerkt in een gedicht met tekeningen gemaakt door Jop van Gelder.
Dat boek werd overhandigd door Karin Giphart, heel leuk omdat mee te maken.
Het boek heet ‘Lokale liefde’.
Ik heb zoveel mooie dingen mogen doen waaronder een Taalpunt mee geopend
in het Jeroen Boschziekenhuis en meegeholpen aan hun de website, lezingen
gegeven bij Weener XL en nog veel meer te veel om op te noemen.
Hoe verrassend was het om door Oss te rijden en mezelf levensgroot op een
billboard te zien met een boodschap voor alle laaggeletterden in Brabant.
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Maar het hoogtepunt was in 2018 toen ik werd verkozen tot taalheld van NoordBrabant!!
Daarna ging alles in een stroomversnelling
Ik werd gevraagd om interviews te geven op de radio en was te gast bij Kraak,
een tv- programma van Omroep Brabant met als klap op de vuurpijl dat ik
Brabander van de dag werd genoemd.
Het mooiste dat ik aan dit alles heb overgehouden is dat ik eind 2018 een baan
heb gevonden.
Ik werk nu bij een lekdetectie bedrijf en mijn werk bestaat uit het opsporen
van allerlei soorten lekkages. Ik doe dit met veel plezier. Ik moet voornamelijk
met een iPad werken om een verslag te maken en foto‘s uploaden van wat
ik heb ontdekt. In dat verslag moet ook staan hoe het probleem verholpen
moet worden. Wie had dat ooit kunnen bedenken. Ik ben iedereen die mij
daarbij heeft geholpen en de kans heeft gegeven zeer dankbaar.
Als laatste wil ik kwijt dat jullie mij kunnen volgen op Twitter onder mijn naam
Wim Sabel.

ABC-trofee 2005
De kunstenaar Rob Scheen uit Monnickendam was de maker van het kunstwerk. Hij
had in albast negen keer de letter I gevormd, telkens verschillend van grootte.
Er waren drie genomineerde instellingen.
Pier Tholen van het bedrijf Brevidius uit Amsterdam zoekt met zijn bedrijf naar
een nieuwe manier van informatie uitwisselen. Dat gebeurt met videoberichten.
Beeld en geluid worden toegevoegd aan geschreven taal of komen in de plaats van
geschreven taal.
De gemeente Dordrecht met als woordvoerder Marianne van Kalmthout. Zij vertelde
over de manier van werken in haar gemeente. Alle medewerkers van de gemeente
moeten op een eenvoudige manier informatie geven aan de burgers. Zoveel
mogelijk mensen moeten het kunnen begrijpen. Dordrecht is de eerste gemeente
waar dat verplicht is. Zij gaf daar een paar goede voorbeelden van.
Als derde genomineerde kwam notaris Nick van Buitenen aan het woord. Op zijn
notariskantoor in Utrecht (Grafhorst & Van Buitenen) is afgesproken ‚duidelijke taal‘
te gebruiken. Voor een notaris is dat heel bijzonder, zei Nick van Buitenen. Hij liet
zien dat het ook in zijn vak veel eenvoudiger kan dan meestal gebeurt.
De ABC-trofee werd gewonnen door de gemeente Dordrecht.
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Vera Moet
Een brief van prinses Laurentien
Mijn naam is Vera Moet.
Ik had nog nooit over ABC gehoord.
Tien jaren terug werd ik taalambassadeur van
stichting ABC. Ik ging mijn verhaal vertellen.
En ook testen; dat doe ik al tien jaar.
Voor bijvoorbeeld Pharos en Arriva. Vanaf
september 2019 werk ik voor ABC Friesland.
Het mooiste vind ik dat we elk jaar elkaar weer
zien op de landelijke dagen van ABC. Dan kunnen
we ervaring uitwisselen wat we mee hebben gemaakt.
Het mooiste ding als taalambassadeur wat ik heb mee gemaakt?
Dat ik prinses Laurentien heb ontmoet. Ik was voorgedragen als taalheld.
Maar ik had niet gewonnen. Daarom was ik heel verdrietig.
In de pauze trof ik prinses Laurentien. Ik had een boek mee. Dat heet
Topvrouwen. Over vrouwen die iets bijzonders hebben gedaan in hun leven. Daar
staat mijn verhaal ook bij. Prinses Laurentien had niet over mij gelezen. Ik zei:
”Dat moet je wel doen. Dat is belangrijk.”
Later kreeg ik een brief van prinses Laurentien.
Een koninklijke brief met een mooie ketting erbij.
Zij had mijn boek gelezen.
Ze zei:” Vera, jouw achternaam is Moet met een “t” op het eind.
Ik vind dat dit met een “d” moet.
Jij bent een moedige vrouw!
Ik ben heel erg onder de indruk.”

49

Trudy Jeninga
Hier mijn bevindingen uit het hoofdbestuur van ABC.
Zelf vond ik het heel interessant om in het bestuur te zitten omdat ik de kans
kreeg om te luisteren wat er zich zoal afspeelde op landelijk gebied. De uitleg,
strategie en het overstijgend denken van onze voorzitter, Wil van Dijk, daar kon
ik enorm van genieten. Heel jammer
vond ik dat de vergaderingen voor mij
te ver weg waren. Ruim 2 uur was ik
onderweg als ik een snelle verbinding
had. De mantelzorg voor mijn moeder
en mijn werk in de zorg heeft mij
doen besluiten om te stoppen in het
bestuur.
Nu zit ik in het bestuur van NoordHolland en heb het daar enorm naar
mijn zin.

Ria van Ras
Leren heeft me sterk gemaakt.
Ik ben genomineerd voor Taalheld van Brabant, dat is
een hele eer.
Het was spannend, griezelig en fijn. Maar wie zou
mij kiezen, niemand toch. Wij waren met 4 personen
uitgekozen. Dat ik daarbij zat vond ik al een feestje.
Maar verder zal ik niet komen, was mijn gedachte.
Dus ik stond daar en dacht dat het iemand anders zou
worden, geen rare gedachte, toch? Teveel pijn, teveel
geplaag, maar ik had dit al bereikt dat was al goed.
Ik die niet vooraan wilde staan, stond voorop in het
zonnetje. Dat ik weer wilde lezen en durfde schrijven vond ik al heel gaaf. Ik had
van mijzelf nooit gedacht dat ik nog eens taalheld werd.
Ik dacht: “dat is niets voor mij, wie wil er nu luisteren naar mij?” Dat had ik
mis…..
Ik heb heel lang gedacht, ik ben niet belangrijk, ik ben niets. Ja kleren maken
ging goed, voor mijn gezin zorgen prima, maar verder niets. Op mijn 55ste
verjaardag ben ik weer naar school gegaan. Het was moeilijk, eng en alles wat
maar negatief was, dat was het. Maar na één les dacht ik er al anders over,
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ABC-trofee 2006
Drie genomineerden:
OZ Zorgverzekeringen Breda geeft trainingen aan medewerkers om duidelijke taal te
gebruiken in de drie miljoen folders die jaarlijks de deur uitgaan. Ook de website is
kort en duidelijk. Bij de telefoon wordt niet met een bandje gewerkt, maar met een
medewerker zelf. Dat is een belang van OZ en van de klanten.
AFM (Autoriteit Financiële Markten) uit Amsterdam wil iedereen kunnen bereiken die
een verzekering of een lening of een bankrekening heeft. Dat moet gebeuren met
duidelijke voorlichting, die iedereen moet kunnen snappen. Alle overbodige taal wordt
weggelaten. De medewerkers worden getraind door het ‘Bureau Taal’.
Domein, een woningcorporatie in Eindhoven. Domein werkt met een dvd, waarop
gesprekken staan met bewoners. Zo krijg je voorlichting over kopen en huren. De
voorlichting wordt gegeven bij mensen thuis. Dat is beter dan werken met folders en
Internet.
Domein werd winnaar van de trofee, de J van Evert Slegers uit Helmond. Hij vertelde
over zijn werk, een groot schilderij. Rondom de letter J had hij kleine voorstellingen
gemaakt. Iedere voorstelling beeldde de letter J uit.

schrijven en lezen was wel leuk. Het was moeilijk, ik durfde niet, het was mijn
geheim dat ik niet zo goed kon lezen en schrijven. Maar na een tijd op school te
zijn, vond ik het heel fijn om te lezen. Dat ik erachter kwam dat ik niet alleen
was maar nog 2,5 miljoen mensen meer in Nederland. Dat vond ik niet te
begrijpen.
Toen ben ik me gaan inzetten voor nog meer mensen die naar school moesten.
Via Thea kwam ik zo bij ABC terecht. Dat vond ik toen al heel eng, met de trein
naar Tilburg, mensen ontmoeten die ook niet goed konden lezen en schrijven.
Mensen die vrijwillig ons helpen en met ons regionale en landelijke ontmoetingen
organiseerden. Er ging een wereld voor me open toen ik mensen ontmoette die
hetzelfde probleem hadden als ik. Je laat elkaar in je waarde. Als je een fout
maakt waar je je voor schaamt word je niet geplaagd of voor de gek gehouden.
Je doet weer mee, je staat niet meer aan de kant, je groet en je bent vrolijker.
Zo werd ik gekozen tot Taalheld van Brabant. Het deed me zo veel, het was alsof
ik een diploma had gehaald. Er was een uitzending van Omroep Brabant; daar
werd ik ook voor geïnterviewd, alle aandacht was voor mij. Dat ik weer ging
leren heeft me sterk gemaakt. Ik wil me nu inzetten voor mensen die ook moeite
hebben met lezen en schrijven en met de PC. Je wordt er zo een ander mens
van, je doet weer mee. Waarom durfde ik dit niet 30 jaar eerder……..dat weet ik
niet.
Had ik maar eerder geweten dat het zoveel zou brengen, dan had ik een diploma
gehad en was het leven een stuk anders gegaan.
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Hans Kasser en Liesbeth de Wit
Geen taalheld, wel verliefd….
Hallo wij zijn Liesbeth en Hans en doordat we beide als taalambassadeur werken
bij ABC hebben we elkaar ontmoet. De vonk sloeg over tijdens de landelijke
taalheldenverkiezingen in 2019. We werden geen landelijke taalheld, maar we
kregen iets veel beters; elkaar.
Beiden zijn we laaggeletterd en na enige aarzeling hebben wij een taalcursus
gevolgd. Liesbeth in Heesch en Hans in Beuningen. Nadat we de cursus
voltooid hadden zijn we beiden taalambassadeur geworden. Liesbeth was
taalambassadeur voor Brabant en in 2017 werd ze genomineerd voor taalheld.
Helaas kreeg iemand anders de titel taalheld Brabant.
Hans is taalambassadeur voor Gelderland. Hans werd ook in 2017 genomineerd
als taalheld, maar dan voor Gelderland en hij won zelfs. Daarom mocht Hans ook
meedoen voor de titel landelijke taalheld, maar de keuze viel op iemand anders.
Wel werd Hans gevraagd om als razende reporter op te treden voor stichting
Lezen en Schrijven, wat hij met veel plezier heeft gedaan.
We zijn beide fanatieke vierdaagselopers. In
2018 vroeg Hans aan Jos Niels of er bij ABC
nog meer vierdaagselopers waren, en zo kreeg
hij het telefoonnummer van Liesbeth. We
maakten een afspraak omdat Hans shirts had
met ABC erop en hij die naar Liesbeth wilde
brengen. Na aangebeld te hebben deed een
heel schuchter iemand de deur open, ze vroeg
of Hans binnen wilde komen. We spraken af
om tijdens de vierdaagse contact te houden en
vrijdags samen binnen te lopen, maar helaas
Liesbeth raakte geblesseerd en was pas laat
binnen. Hans is toen met een bloemetje naar
Heesch getogen om Liesbeth te feliciteren met
haar prestatie. Tijdens het gesprek vertelde
Liesbeth dat ze graag een keer met Hans mee
wilde naar stichting Lezen en Schrijven in Den Haag. Van het een kwam het
ander. In 2019 vroegen ze of wij tijdens de landelijke taalhelden verkiezing in de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag een stukje wilde doen. Voor 750 mensen
vertelden we over hoe het kwam dat we laaggeletterd waren. Het was een groot
succes.
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Vanaf dat moment sloeg de vonk over en zijn we een koppel. Zo kun je zien dat
laaggeletterd zijn ook iets moois kan brengen. We zijn nog steeds heel gelukkig
samen en hopen dat nog heel lang te blijven.

Ab Reijgersberg
Waarom een brief schrijven aan de minister?
Die vraag was eigenlijk niet zo moeilijk te beantwoorden, de aandacht die
laaggeletterdheid in de politiek kreeg was naar mijn mening te algemeen, er
werd niet over de NT1 groep gesproken. En deze groep was ook nergens in de
beleidsnota‘s te vinden. Ik vond het dus hoog tijd om Minister van Engelshoven
hierover te schrijven en dat heb ik gedaan in 2018, met de bedoeling dat er
meer aandacht zou komen voor de NT1 groep en dat deze ook genoemd wordt in
haar beleidsnota.
Ik was ervan uit gegaan dat er geen reactie zou komen, maar tot mijn verbazing
kreeg ik een uitnodiging om op het Ministerie met Minister van Engelshoven
hierover te komen praten, We zijn er met z‘n drieën geweest in januari 2019. Wil
van Dijk, Jos Niels en ik. Wij hadden een goed gesprek, al was de koffie ver te
zoeken. Schijnbaar een Haags gebruik.
Jos had het met de minister over het touwtje. Zij begreep direct waar Jos het

Felicitatiekaartje CINOP
In 2006, bij de aanvang van het ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid, van A tot Z
betrokken’, ontstond er een structurele samenwerking tussen stichting ABC en
stichting CINOP. Vanaf dat moment organiseerden we jaarlijks een ambassadeursdag,
werd het Zeg het Voort materiaal doorontwikkeld, trainden we samen ambassadeurs
en werd het Krachtenspel regelmatig gespeeld. De bestuursvergaderingen van het
landelijke bestuur van Stichting ABC en de lokale afdelingen vonden een paar keer per
jaar op zaterdag bij ons in Den Bosch plaats. Dat was voor een aantal bestuursleden
bekend terrein: die hadden immers bij Stichting CINOP gewerkt! Denk maar eens aan
Kees Hammink, Martin Linthorst, Rita van Eck en Jan Jongeneelen. Nu, alweer vele
jaren later, volgen we jullie vanaf een afstandje. En zijn we trots op het mooie werk
dat jullie samen mét en vóór alle ambassadeurs verrichten. Van harte proficiat met
jullie 25-jarig jubileum!
-Stichting CINOPMarieke Hanekamp
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Hendrik de Kubber
Ik ben lid geworden in 2007. Ik was als taalambassadeur mijn verhaal aan het
vertellen in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht.
Charles Thijssens was toen bestuurslid van ABC Limburg en hij vond dat ik het
goed heb gedaan; zo goed zelfs dat hij mij gevraagd heeft om bestuurslid te
worden. En daar heb ik volop ja tegen gezegd.
Als bestuurslid en als ambassadeur heb ik veel mooie dingen mogen doen zoals
lid te zijn geweest van het forum van A tot Z waar veel bekende mensen bij
waren. Als lid van A tot Z heb ik in 2009 mijn verhaal kunnen doen bij Pauw en
Witteman.

over had. Het hield in dat wij vaak aan het kortste eind trekken, de verliezer zijn.
Wat we bereikt hebben met dit gesprek is dat de NT1 groep genoemd is in haar
beleidsnota en dus meer aandacht krijgt.
Het is goed om je mening te laten horen bij de politiek, zodat er niet óver
ons gesproken wordt, zonder dat wij mogen meepraten over het beleid. Dan
verandert en er wat.

QRcode:
Brief aan de minister

Gedicht

In 2011 is helaas onze voorzitter Hannie de Heus overleden aan een vreselijke
ziekte. Toen ze op haar sterfbed lag heeft ze gevraagd aan de anderen
bestuursleden of Hendrik het voorzitterschap mocht overnemen. Het was
Augustus 2011 toen ik met mijn vrouw in de auto zaten om terug te reizen
vanuit Italië toen Charles mij opbelde om te zeggen dat Hannie de Heus was
overleden en te vragen of ik het voorzitterschap wil over nemen. Natuurlijk heb
ik er niet lang over nagedacht en heb volop ja gezegd. Twee maanden later is
onze dochter Resa geboren. Ik dacht altijd dat lezen en schrijven het mooiste is
in mijn leven, maar een geboorte meemaken van je eigen kind is met geen pen
te beschrijven. In 2016 is onze zoon Max geboren en nu is onze gezin compleet.
Ik lees mijn kinderen elke dag voor en dat vinden ze geweldig. Ik weet namelijk
dat voorlezen heel belangrijk is op jonge leeftijd. Ik ben nu 10 jaar voorzitter
van ABC Limburg en blijkbaar doe ik het goed want 10 jaar is een hele tijd. Als
voorzitter krijg je veel mailtjes van gemeentes, maatschappelijke organisaties,
enzovoort. Ik ben blij dat ik nu goed kan lezen en schrijven want anders had ik
de mailtjes nooit kunnen beantwoorden.

TAAL
Zonder taal zal mijn stem verloren gaan
In de duistere nacht
Zonder taal alleen maar grenen
Zonder taal geen hartenwensen
Zonder taal geen muziek geen boeken
geen gedicht
Zonder taal is er alleen maar stilte
Taal is alles en alles is taal
W. Pedro
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De Afdelingen
ABC is begonnen als een Brabants initiatief. De initiatiefnemers waren
echter actief in het hele land en ze zochten contact met de Haagse
politiek. Na verloop van tijd werd ook in Limburg een initiatiefgroep
opgericht en in de jaren daarna ontstonden in vrijwel heel Nederland
provinciale afdelingen. In 2012 werd naast de stichting ABC een
vereniging ABC in het leven geroepen waarin de afdelingen hun plek
kregen.
De afdelingen en de landelijke vereniging worden bestuurd door de
taalambassadeurs. De vereniging vormt een personele unie met de
stichting die de landelijke belangenbehartiging verzorgt en de financiën
beheert.

Afdeling Noord-Brabant
Vanaf de oprichting van Stichting ABC in 1996 tot ongeveer 2001 was de
geschiedenis van de afdeling Noord-Brabant ook de geschiedenis van de stichting
als geheel. Het was een Brabants initiatief.
Daarna volgde de afdeling
haar eigen weg. Dat deed
ook het groeiend aantal
afdelingen van andere
provincies. In de periode
tot het tienjarig bestaan
waren dat Limburg, NoordHolland, Overijssel en
Gelderland. Het onderling
contact werd natuurlijk
zo goed mogelijk in stand
gehouden. Er kwam een
landelijk bestuur dat elke
maand vergaderde. De afdeling Brabant probeerde ook in Zuid-Holland een
afdeling van ABC tot stand te brengen. Daarvoor waren er contacten met BAN
(Belangenbehartiging Autochtone Nederlanders) in Den Haag.
Er was een hoogtepunt in de samenwerking tussen de afdelingen. Dat was
de conferentie in het Willem II-stadion in Tilburg, die bij het tienjarig bestaan
van Stichting ABC op 8 september 2006 door de afdeling Noord-Brabant werd
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georganiseerd. We konden de ruimten in het stadion tegen tamelijk lage prijs
gebruiken. Een van onze ambassadeurs, Mien van de Pol, was steward bij de
voetbalclub Willem II. Dat hielp. De provincie Noord-Brabant subsidieerde en de
ING-bank in Tilburg sponsorde. De conferentie was een succes. Ambassadeurs
van alle landelijke afdelingen waren aanwezig met hun begeleiders. Ook waren
er vertegenwoordigers van een aantal Brabantse gemeenten en ROC ‘s. In
de ochtend stond een forumdiscussie op het programma met de Tilburgse
wethouder Hugo Backx, ROC-docent Jan-Willem Bouwman, ambassadeur
Theo Duymelings en ABC-voorzitter Jacques Baartmans. Het thema was:
‘in samenwerking met gemeenten, ROC ‘s en Stichting ABC komen tot een
doorbraak in de bestrijding van laaggeletterdheid’. Er was een Intentieverklaring
opgesteld, waarin gemeenten zich na ondertekening bereid verklaarden binnen
vier jaar bepaalde doelen te verwezenlijken. Tijdens en binnen een korte periode
na de conferentie ondertekende ongeveer tachtig procent van de Brabantse
gemeenten deze Intentieverklaring. ’s Middags waren er werkgroepen die zich
bogen over de daadwerkelijke invulling van de punten van de Intentieverklaring.
Een Tilburgse zanger, naar eigen zeggen zelf ‘laaggeletterd’, bracht muzikale
intermezzo’s. Ook de lunch, verzorgd door de catering van het stadion,
verhoogde de sfeer.

ABC trofee 2007
Jos Deenen uit Venlo maakte de elfde trofee, de K.
Jos heeft de letter K heel speels op drie manieren
verwerkt. In de vorm van een ‚ka‘, dus als een
vogel. ‚Ka‘ is een ander woord voor de vogel ‚kauw‘.
Ook in de vorm van twee stukken kaas. En in de
derde plaats als drie ‚Kapitalen‘, dat wil zeggen drie
hoofdletters K.
Hij werd gewonnen door de afdeling EHBO uit Brunssum, in de persoon van Jo
Scheren. Ook laaggeletterden moeten het diploma kunnen halen, vindt Scheren.
Daarom wordt veel moeite gedaan om de theorie eenvoudig te presenteren. Dat is
gelukt, de eerste zes laaggeletterde gediplomeerden waren aanwezig,
Een andere genomineerde was ‘Brugmedia’ uit Kampen. Dit bedrijf geeft een huisaan-huisblad uit. Elke maand wordt een halve pagina ter beschikking gesteld aan
de Werkgroep Laaggeletterden in Kampen. Een eigen redactie van de werkgroep
verzorgt informatie voor laaggeletterden.
De derde genomineerde: Signaal Wijzer Oncologie, een uitgave van drie
verpleegkundigen uit Breda en Tilburg. Voorlichting over kanker door middel van
korte zinnen en symbolen. De signaalwijzer wordt gebruikt bij gesprekken van
dokter en patiënt over verschijnselen van de ziekte en over de behandeling.
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Anke van
de Reijt
Je bent nooit
te oud om
te leren.

Ferry
Westerbrink
Iedereen heeft
het recht om te
leren lezen en
schrijven.

Geran Rooijackers
van de Westerlo
Niet twijfelen,
gewoon doen.

Christ Franken
Ga niet in een hoekje
zitten. Blijf leren.
(foto: Brigitt Albers)

Anita
Ossewaarde
Taal maakt
niet dom.
Maar slim
en wijs.

Ria van Ras Krijnen
Met ABC doe
ik weer mee.

Paul Leliveld
Als je niet goed kunt
lezen en schrijven
hoef je je daar niet
voor te schamen.

Frans Jilesen
Je bent nooit
te oud om
te leren.

Wim Sabel
Ik heb leren
lezen en
schrijven op
latere leeftijd,
ik hoop dat u
dat ook gaat
doen.
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Jolanda van
DulkenBroekhoven

Hetty van
den Braak

Ik voel mij er echt bij
horen. Ik zit midden in
mijn droom.

Ook rekenen is
belangrijk in het
dagelijks leven.

Achteraf moeten we als afdeling Brabant
en ook landelijk, constateren dat zo’n
Intentieverklaring papier blijft.
ABC ging gemotiveerd en actief door. We
werden een aantal jaren geholpen door
een coördinator van de provincie. Francien
Wouters en vervolgens Jeanne van Leijsen
van Prisma Brabant. We konden onze
maandelijkse werkvergadering houden in
het gebouw van Prisma Brabant, vlak bij
het station in Tilburg. Na enkele jaren werd
Prisma Brabant opgeheven en opgevolgd
door Stichting ZET. Joost Andrik werd onze
coördinator. Voor de afdeling Brabant bleef
hij de dagelijkse gang van zaken beheren tot
2017. We konden wel blijven vergaderen in
een ruimte van ZET, in de Lange Schijfstraat
in Tilburg. Tot ook dat stopte. Daarna konden
we terecht in het gebouw van de Fraters van
Tilburg, tot aan de ‘coronatijd’.
Sinds 2012 bestond het bestuur van de
afdeling steeds meer uit ambassadeurs. Eerst
was Anita Ossewaarde voorzitter, daarna Ria
van Ras. Andere bestuursleden waren of zijn
Ferry Westerbrink, Hetty van de Braak en Piet
van Horrik.
Het aantal ambassadeurs bleef goed op
peil. Sommigen moesten om persoonlijke
redenen stoppen, maar dat waren er niet
veel. We hadden onze ‘pioniers’, zoals Theo
Duymelings, Petra Bartelen, Cees van Vugt,
Annemiek Leemans en Henk van Iersel, die
al ambassadeur waren voordat de term, met
de erbij horende training, gebruikt werd.
Deze pioniers, ook die uit Limburg, kregen
een vergelijkbaar certificaat van Stichting
ABC. Anita, Ferry en Hetty zijn al genoemd.
Langzamerhand kwamen er ambassadeurs
bij vanuit diverse trainingen en cursussen

Piet van
Horrik
Blijf bij de tijd.

Theo
Duijmelings
Leer lezen en
schrijven. Dat
maakt je blij,
echt waar!

Karin
Ekamp
Ook al ben je
oud of jong,
je kunt leren
lezen en
schrijven.

Johan
van Hoorn
Na corona
eindelijk aan
de slag.

Toon
Heijms
Nu ik kan lezen
en schrijven,
heb ik een
eigen bedrijf.
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van ROC ‘s. Vanuit ROC Ter Aa in Helmond Geran
Rooijakkers, Piet van Horrik en Ria van Ras; van De
Leygraaf kwamen Toon Heijms, Frans Jilesen, Ramon
van Maren en Johan van Hoorn; van Den Bosch Wim
Sabel; vanuit Eindhoven Karin Ekamp; van ROC WestBrabant Anke van de Reijt, Anneke Kooman, Jan
Kemps, Christ Franken en Jolanda van Dulk en uit Zuid
Brabant Rietje Toonen. De groep ondersteuners bestaat
nu uit Truus van der Veer, Maritsa Perton, Pieter de
Graaf, Jacques Baartmans en Jan van Kessel.
Deze ploeg gaat op pad voor allerlei activiteiten.
Ons testpanel werkt in bedrijven, instellingen en
gemeenten. Jaarlijks geven we voorlichting aan de
nieuwe studenten van de PABO’s in Brabant. We geven
voorlichting bij wijkteams, taalhuizen, gemeentelijke
werkgroepen, bondgenootschappen, basisscholen,
vrouwenverenigingen. Onze ‘mystery guests’ gaan
op bezoek in ziekenhuizen en bij apothekers. Bij
gemeenteraadsverkiezingen geven we adviezen voor de
programma’s van politieke partijen.

Afdeling Limburg

Henk van Iersel
Leren geeft voldoening.

Ik zat op school toen wij een uitnodiging
kregen van de afdeling Brabant. Er werd
ons gevraagd of er iemand interesse had
om mee naar Tilburg te gaan op een
zaterdagmiddag.
En omdat niemand zich meldde zijn
Harry Heymans en ik samen naar Tilburg
gegaan. Wij hebben toen veel informatie
gekregen over laaggeletterdheid en wat
zij er aan deden.
En na afloop had ik zoiets van: ‘Dit zou
ik ook graag mee naar Limburg willen
nemen’. Maar dit lukte mij het eerste jaar niet omdat Brabant mij niet serieus
nam. Maar het tweede jaar toen wij weer een uitnodiging kregen ben ik mij meer
gaan inzetten voor dat draaiboek waar zij de stichting op hadden gebouwd.
Een paar maanden later zijn ze met vier personen naar mijn school gekomen
op zaterdagmorgen. En toen hebben zij mij dat draaiboek overhandigd. En
daarop ben ik samen met Alga van Haterd en Trees Janssen het draaiboek gaan
bekijken.

Anneke Kooman
Het testpanel in Breda is de inspiratie en de voorloper
‘Schrijven is als
van het landelijk project Ervaringsdeskundigen met 14
tekenen’ zei een juf van
innovatietafels.
vroeger. Aangezien ik
wel
van tekenen hield,
Op het gebied van audiovisuele producties hebben
was
dit niet tegen
we ons steentje bijgedragen door een videocursus
dovemans oren gezegd.
te produceren over hoe ambassadeurs hun werk
voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Dit deden we met setjes van steeds twee
filmpjes waarin enkele acteurs het goed of fout deden. Vooral de fout-filmpjes
waren flink overdreven en met grapjes. Hilarisch!
In 2019 hebben we met subsidie van de gemeente ’s Hertogenbosch en in
samenwerking met ROC Koning Willem 1 College een aantal zgn. Soapspotjes
kunnen maken. Dit zijn korte voorlichtingsfilmpjes voor verschillende sectoren in
de maatschappij, zoals garages, bibliotheken, fysiotherapeuten, enz.
Met subsidies van verschillende Brabantse centrumsteden organiseerden we een
dag voor alle Brabantse ambassadeurs, ook die van buiten de Stichting ABC, in
Helmond.
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En daarop zijn wij begonnen om te kijken of het zich wel loonde hier in Limburg
om er iets mee te doen.
Door dat kleine onderzoek vonden wij dat het zich wel loonde om het te
proberen. Achteraf bleek het toch een groot succes en zodoende hebben we
mensen uitgenodigd in Roermond.
En daarop is er een artikel in de krant komen te staan over laaggeletterdheid
waar ik al twee jaar mee bezig was.
En toen kwamen de meldingen binnen met mensen die daar ook wel interesse in
hadden. Maar er waren er bij die dachten dat dit een betaalde baan was en toen
zij hoorden dat het vrijwillig was bedankten ze.
Hannie de Heus en Charles Thijssen toonde wel interesse hierin. Toen was ik er
al twee jaar mee bezig om hier bekendheid aan te geven en als ik terugblik op
die 22 jaar ben ik super trots op mijzelf.

Afdeling Noord- Holland
ABC al 25 jaar zo bijzonder.
Een kroon op het werk voor iedereen die zich al jaren vrijwillig inzet voor de
belangenbehartiging van laaggeletterden.
Ik zal het nooit vergeten, de eerste keer dat ik via Pieter de Graaf kennis maakte
met Jacques Baartmans. Dat was ergens op een manifestatie bij de gemeente
Rotterdam.
Pieter: “Hank mag ik je voorstellen aan Jacques. Want Jacques is bezig
een aantal Limburgers en mensen uit Brabant een stem te geven als
belangenbehartigers voor Laaggeletterden.” Ik was meteen onder de indruk van
het verhaal van deze twee mannen!

We moesten nog heel veel leren. De
Taalambassadeurs uit het Zuiden werden
ons voorbeeld.
Later kwam Martin Linthorst in beeld
(bestuurslid ABC). Hij zag hoe we ons met
al onze energie inzetten voor een eigen
school voor laaggeletterden in Amsterdam.
Dat werd “HET KAN”. Een veilige en
herkenbare plek voor cursisten om weer te
leren lezen en schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden. De plek waar cursisten
uit Lees- en schrijfgroepen zich in elkaar
herkennen elkaar versterken. Martin zei:
“Hank mag ik jou coachen bij al dat werk
en met het groot maken van ABC in NoordHolland?” En daarin zijn we geslaagd.
De afdeling ABC Noord-Holland is sinds 20
jaar uitgegroeid tot een goed draaiende
afdeling. We hebben nu 22 actieve
Taalambassadeurs. De Ervaringsdeskundigen
die ieder op hun eigen manier, met eigen
kwaliteiten, superactief zijn. Nog steeds
krijg ik kippenvel bij elk verhaal van iedere
Taalambassadeur!
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Digitale
vaardigheden...
we kunnen er niet
meer buiten.

Dick
Gingnagel
Taalheld 2016.
Waar ik kan
helpen kunnen
ze op mij
rekenen!

Dwi Kikkert
Leren vind ik
nog steeds
leuk, je bent
er nooit te
oud voor.

Corrie v
Bruxvoort
Ik draag graag
mijn steentje bij
voor het ABC.

Al snel mocht ik met Dick Gingnagel een vergadering van de taalambassadeurs
in Brabant bijwonen. Terug in de trein naar Amsterdam waren we enorm onder
de indruk van wat we daar tijdens die vergadering zagen en hoorden.
We zeiden tegen elkaar: “Het kan dus wel. Mensen die
moeite hebben met Lezen en Schrijven laten hun stem
horen! Dat willen wij ook in Noord-Holland.
Dick laten wij ook starten met een afdeling ABC te beginnen
in Amsterdam!?!”
Dick: “Ja, laten we dat doen Hank” En dat werd het begin
van ABC Noord-Holland.

Trudi Jeninga

Riek Zoelen
Ik schaam me
nergens voor. Ik ben
gewoon
een brutaal mens.

Rahama Emboïe
In Marokko ging ik niet
naar school.
In Nederland pakte
ik mijn kans.
Doe jij dat ook!

Wil
Ruisendaal
Ik ben helemaal
gelukkig als ik
weer iets kan
doen voor ABC.
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Tine Overmeer
Theo
Warmenhoeven
Er komt een dag dat ik
kan lezen en schrijven.
Dat ik nooit meer zeg...
‘Even aan mijn
dochter vragen’.

Fred den Heijer
Zoals jullie zien, sta ik
ook op deze bladzijde.
Dat vind ik leuk, des
te meer omdat ik
Taalambassadeur mag
zijn. Gefeliciteerd ABC,
ga zo door!

Fatiha Essalmy
Door testen betekent
het dat ik besta, dat er
rekening met ons wordt
gehouden

Rietje Jonker

Fernando Lopez

Ik sta klaar voor
ABC. Iedereen mag
mij altijd overal voor
vragen.

Veel succes voor
alle taalambassadeurs
van ABC.

Lorette
Kallendorf
Ik ben trots om
taalambassadeur
te zijn. ABC ga
door met de
laaggeletterden te
ondersteunen.

Hans van Dijk
Taalambassadeur
2019. Trots op mijn
volkstuin!

Ton Grooteman
Komop! Ga voor die
banaan! Leer lezen,
schrijven, rekenen
en omgaan met de
computer.

Gerrit Kwakkel
Dankzij ABC kan
ik nu schrijven
„Ik hou van jou!“

Ik leerde zo veel als
taalambassadeur. Door
testen en presenteren kom
je overal waar je anders
nooit zou zijn geweest.
En dat is geweldig!

Trudi is de secretaris van het bestuur ABC. Iedere vergadering wisselen we van
voorzitter. Zo komt iedere Taalambassadeur, die dat wil, een keer aan de beurt.
De vergadering gebruiken we om elkaar te informeren over onze activiteiten.
We ruimen ook altijd een trainingsmomentje in tijdens deze ontmoetingen. De
vergaderingen worden goed bezocht. Iedereen kijkt er steeds meer naar uit om
elkaar te ontmoeten.
Het Testpanel ABC Noord-Holland draait op volle toeren. Daarbij werken we
aan heldere taal voor iedereen. Denk aan: UWV, gezondheidszorg, gemeentes,
rechtsbijstand, websites, looproutes en veel meer. Bij het testen werken we heel
goed samen met Pharos en andere onderzoeksbureaus.
Jullie Taalambassadeurs zijn het
goud van ABC.
Taalambassadeurs van ABC, de
ervaringsdeskundigen als het gaat
om laaggeletterdheid. Iedere
afdeling, iedere Taalambassadeur
kent zijn eigen kwaliteiten. Iedere
ABCers staat daarmee in zijn
eigen kracht. Daarin waarderen we
elkaar en leren we van elkaar. We
versterken elkaar en blijven elkaar
stimuleren. Daarin is ABC al 25 jaar
zo bijzonder!
PROFICIAT ABC

Paméla Melkert
Mijn wens is om als
Taalambassadeur in
de tweede kamer te
praten over wat er moet
veranderen. En ook
graag praten met
prinses Laurentien.
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Ab Spoor
Trots dat ik
taalambassadeur
mag zijn!

Enkele leden uit het bestuur:

Rietje, Jeanne, Dwi, Trudi,
Wibo, Hank en Fred.
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Blik op het werk
Taalambassadeur op pad
Corrie de Koster
Ik heb hier een hele leuke middag gehad. Dit is gehouden in het stadskantoor
zelf. Waar artsen, verpleegkundigen, diëtisten, dokters enzovoort online mee
konden luisteren wat mijn verhaal is en waar ik destijds tegenaan liep. Ze
konden mij allemaal vragen stellen over hoe ik deze tijd beleefd heb. Een van
die artsen was erg onder
de indruk van mijn verhaal.
Zij gaf aan dat zij hierdoor
nu meer gaat opletten op
haar patiënten, om hen te
ondersteunen waar nodig.
Ik werd geïnterviewd door
Jeroen van Kersbergen die
het ontzettend knap van mij
vindt dat ik taalambassadeur
ben en dat ik al aan zoveel
projecten heb meegewerkt.
Er zijn namelijk nog genoeg
mensen in de wereld die
de stap nog niet durven te
zetten om hun verhaal te vertellen en het probleem naar buiten te brengen.
Taalpunt vind ik belangrijk, omdat er veel vrijwilligers werken die er alles aan
doen om ons in de maatschappij bij te staan en te helpen. Als ik kijk naar
mijzelf, hoe ik binnenkwam bij Taalpunt en waar ik nu ben, zie ik mezelf met
meer zelfvertrouwen, pak ik eerder dingen aan en durf ik mijn verhaal te doen.

Afdeling Gelderland
Jos Niels was al een paar jaar taalambassadeur ABC en was veel op pad met
Martin Linthorst, naar ABC Limburg en Brabant. Jos wilde ook een afdeling
in Gelderland. Samen gingen ze aan het werk. In samenwerking met ROC
Nijmegen en ROC Arnhem organiseerde Jos een bijeenkomst om kennis te
maken met alle mensen die een ABC-afdeling in Gelderland wilden helpen
oprichten. Op 5 maart 2015 zou de start zijn, op de 60ste verjaardag van Jos, dus
dubbel feest. Jos Niels werd voorzitter voor het buitenwerk en Joop Moorman
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voor intern. Ad Rijsberg bestuurslid
en 25 mensen lid van deze ABCgroep. Martin was ondersteuner
met Jet Weiderveld voor Nijmegen
en Mirjam Lukassen voor Arnhem.
Dat was het ontstaan van ABC
Gelderland. Elf jaar later hebben wij
in Gelderland veel bereikt.
Twee taalhelden en een bestuurslid
in het hoofdbestuur. Meepraten met
de Provincie Gelderland en werken aan TaalTime. Gelderland heeft intussen een
groep enthousiaste, opgeleide, taalambassadeurs.
Wij van afdeling Gelderland wensen Stichting ABC heel veel wijsheid om nog
meer bekend te worden in Nederland
De afdeling Gelderland wordt gevormd door Michel van Gils - Janice Gonzalis Ine Hinne - Rinie Janssen - Hans Kasser - Linda Kuijpers - Joop Moorman Leo Peters - Tonnie Toonen - Rob Weijers - Addy van Meerten-Ernste - Anisa
Aijuobi - Ab Reijgersberg - Rick Scholten - Chris Vrogten - Bas Coenders - Jan
Groenen - Evelyn van den Hof - Ria Lücke - Jos Niels - Liesbeth de Wit - DirkJan Scharrenburg - Nellie Dombeek-Bouman - Jose Brunselaar - Grazyna
Dziegielowska

ABC trofee 2008
Deze keer waren er drie kandidaten.
‘Menzis zorg en inkomen’ is er zich van bewust dat iedereen verzekerd moet
zijn. Daarom ziet Menzis het als plicht begrijpelijke taal te gebruiken in brieven,
polissen, folders en website. Menzis vraagt daarbij hulp aan de klanten en ook aan
toevallige voorbijgangers op straat. eNT Computer Trainingen heeft met stikkers
het eerste Nederlandstalige toetsenbord gemaakt. De Engelse termen, bijvoorbeeld
‘home’, zijn vertaald in het Nederlands (‘thuis’). Ook heeft dit bedrijf een speciaal
woordenboek gemaakt met de vertalingen van de Engelse termen.
Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Amsterdam traint met behulp van
ambassadeurs alfabetisering zijn medewerkers aan de balie. Die moeten het kunnen
signaleren als er klanten zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Ze moeten
ook weten hoe deze mensen het beste kunnen worden geholpen.
Het CWI won de prijs, een kleurrijk schilderij van Joke Smeets uit Vught.

67

Afdeling Utrecht
In 2016 zijn we begonnen met taalambassadeurs uit Utrecht stad. Na een
training voor taalambassadeurs in Amersfoort zijn er ook vijf ambassadeurs uit
Amersfoort en Soest bijgekomen.
Enthousiast hebben we de afdeling opgericht. De groep taalambassadeurs
bestaat uit 16 actieve personen en drie begeleiders.
Het bestuur bestaat uit DirkJan, voorzitter en bestuursleden Irma, Frans en
Marga. Er is ondersteuning van Annetje, Mariet, Gerrie.

Wat hebben we gedaan en wat waren hoogtepunten
in ons vijfjarig bestaan?
*2017	Op 16 januari is onze afdeling opgericht en dat jaar hielden we onze
eerste vergaderingen.
*2018	We organiseerden een training testpanel en weten nu waar we op
moeten letten. We hebben collega’s ‘Botschafter’ uit Oldenburg in
Duitsland ontvangen.
*2019	De mediatraining verzorgd door ‘RAAKBEELD’ was een groot succes.

Felicitatiekaartje Thomas Berse
Zelfstandig adviseur, bibliotheekcentrale NB
Weerbaarheid en strijdlust
Het ministerie van OCW vond aan het begin van deze eeuw Stichting ABC
maar een lastige club die moeilijk tevreden was te stellen. Vanuit Cinop was
ik destijds projectleider van het ‘landelijke actieplan alfabetisering autochtone
Nederlanders’. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Dit vanwege de veelheid
van betrokken partijen, zoals de ROC ‘s, bibliotheken, gemeenten, provincies,
ondersteuningsinstellingen, het ministerie van OCW, de Tweede Kamer en zelfs het
Koninklijk Huis. De bestrijding van laaggeletterdheid was het gemeenschappelijke
doel, maar iedereen had daarbij zo zijn eigen opvattingen en belangen. Met
Stichting ABC heb ik altijd met heel veel plezier samengewerkt. Stichting ABC
was kritisch en strijdvaardig, maar tegelijk ook positief en constructief. Goede
herinneringen bewaar ik vooral aan de ABC-deelnemersdagen in het provinciehuis
in Den Bosch. Vanuit alle delen van het land kwamen groepen deelnemers, soms
zelfs met een gehuurde bus. De bomvolle zaal zinderde van positieve energie.
Stichting ABC geeft stem aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Stichting ABC is daarom een onmisbare partner in de gezamenlijke strijd tegen
laaggeletterdheid. Ik wens Stichting ABC nog vele gezonde jaren van weerbaarheid
en strijdlust.
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*2020	Naast de vele vragen om informatie en testen (bijna 50) hebben wij
ons ook de digitale wereld meer eigen gemaakt. Taalambassadeurs
bedachten bedankteksten voor kaarten.
*2021	Covid 19 maakte ons digitaal erg actief in de appgroep
Taalambassadeurs testten de beeldposters die door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken verspreid werden.
In de vijf jaren van ons
bestaan bezochten we
samen heel veel activiteiten,
we hebben voorlichting
gegeven en zijn over onze
podiumvrees heen gestapt.
Elk jaar melden wij een
ambassadeur aan voor de
landelijke verkiezing van
taalheld. Eerst Johan, ook
Graddie, DirkJan, Irma en
Ben werden voorgedragen.
We gingen gezellig met
Taalambassadeurs en begeleiders afdeling
de trein naar de landelijke
Utrecht: Anneke, Annetje, Ben, Ben, DirkJan,
vergaderingen. In de
Driss, Frans, Gerrie, Graddie, Irma, Johan,
zomer is de jaarlijkse
Khaira, Marga, Mariet, Melvin, Nico, Rien,
pannenkoekendag.
Sieneke.
Bijzondere gesprekken
vonden plaats met mensen van o.a. de pers en directeuren van grote bedrijven.
We hebben ervaren dat er soms een grote afstand is in taalgebruik, maar konden
elkaar altijd vinden in het gesprek. Belangrijk hierbij is dat er aandacht is en
komt voor mensen die de Nederlandse taal niet altijd goed begrijpen.

ABC trofee 2016
Dit jaar werd, vanwege de viering van het 20-jarig bestaan, afgeweken van de
gebruikelijke procedure om de zaal te laten kiezen uit drie genomineerden. De ABCtrofee, een olieverfschilderij geïnspireerd op de letter S, ging naar alle vrijwilligers
die de afgelopen 20 jaar hadden bijgedragen aan het succes van ABC. Pieter de
Graaf, medeoprichter en vrijwilliger van het eerste uur, nam de wisseltrofee in
ontvangst. Hij beloofde volgend jaar een andere vrijwilliger van ABC met deze
trofee in het zonnetje te zetten. In 2017 werd dat Jet Wijdeven, in 2018 Lisanne
Veraart en in 2019 Hank Gronheid.
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Interview met Anneke Kragten en Rien Brakele
In de provincie Utrecht hebben we 3 getrouwde ‘stelletjes’: Ben en Sieneke Loef,
Marga en Frans Veenendaal en Anneke Kragten en Rien Brakelé. Anneke en Rien
hebben elkaar echt ‘op school’ (Prago) ontmoet. Het leek ons leuk om hen te
interviewen. We hebben aan beiden dezelfde vragen gesteld:
Hoe ben je bij Prago terechtgekomen?
Anneke: Dat was via een kennis van me. Zij kende Prago. Maar dat is best lang
geleden. Het was toen 2002 of 2003, dat weet ik niet meer precies
Rien: Dat was via mijn baas, dus via mijn werk. Ik was fietsmonteur. Mijn baas
had gemerkt dat ik moeite had met lezen en schrijven. Hij wilde me helpen en
vond het belangrijk dat ik dat beter ging leren. Ik vond het in het begin best
lastig om weer naar school te gaan. Anneke was daar trouwens ook. Zij hielp de
docente.
Kun je je nog de eerste keer herinneren dat jullie elkaar zagen?
Anneke: Oh, dan moeten we een heel stuk verder in de tijd. Dat was een stuk
later dan 2003, het was namelijk in 2011. Het was bij Prago en ik hielp daar als
vrijwilliger.
Rien: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat was bij Prago, daar hielp
Anneke met lesgeven.

bloemen in m’n hand. Dat waren kunstbloemen, dus die heb ik nog.
Rien: Ik droeg een nette broek, bloes, en een strikje. Er was ook wat familie bij
van Annekes kant. We waren op het gemeentehuis van Nieuwegein.
Wat vind je leuk aan de ander?
Anneke: Rien is heel behulpzaam. Hij is bijvoorbeeld heel goed voor mijn
moeder geweest. Hij heeft gewoon een heel goed karakter.
Rien: Nou dat is een lastige om te kiezen. Eigenlijk vind ik alles leuk aan
Anneke. Ze helpt me met allerlei dingen, soms ook nog met lees- en schrijfwerk.
Heb je nog een tip voor alle andere Taalambassadeurs?
Anneke: ‘Wees jezelf’. En probeer goed over te brengen wat het is, als je moeite
hebt met lezen en schrijven. Wij staan voor de mensen die daar moeite mee
hebben. Ik kan gelukkig wel makkelijk praten. Ook als het een grote groep is,
denk ik gewoon: ‘het is net alsof je op visite bent’.
Rien: Nou, gewoon zonder spiekbriefje daar gaan staan. Je weet toch nooit met
welke vragen ze gaan komen. Ik vertrouw erop dat ik altijd wel een antwoord
heb.

Was het liefde op het eerste gezicht of groeide het langzaam?
Anneke: De liefde is langzaam gegroeid. Ik had het in die tijd best druk,
bijvoorbeeld met de verzorging van mijn moeder.
Rien: Nou, dat groeide langzamerhand. We moesten toch eerst even kijken wat
we aan elkaar hadden.
Hoe hebben jullie elkaar beter leren kennen?
Anneke: Ik zei voor de grap tegen Rien: ‘Ik kom wel langs op je verjaardag’.
Rien zei: ‘Oh prima, kom maar langs’. Dus dat heb ik gedaan. Daarna volgden er
nog meer afspraakjes. En zo is de liefde langzaam gegroeid.
Rien: Dat was op m’n verjaardag, ik had haar ook uitgenodigd.
Wanneer zijn jullie getrouwd? Hoe was die dag?
Anneke: We zijn in 2016 getrouwd, op 4 juli. Het was een beetje een hectische
dag. We kwamen daar binnen in de trouwzaal en dachten: nou krijgen we eerst
wel een praatje. Maar zo ging het niet. We gingen zitten en toen moesten we
meteen gaan staan om het ja-woord te geven. Het ging allemaal van snel, snel,
snel. Onze kleinzoon heeft trouwens de ringen gegeven. Ik had een mooie rozewitte jurk gekocht bij ‘Bon prix’. En ik had een bloem in m’n haar en een bosje
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Interview met Thea Duijnhoven van Pharos
Door Annetje Enklaar

Van zwakte naar kracht
Taal Ambassadeurs ABC Utrecht gaan vaak naar Pharos.
Bij Pharos worden teksten over gezondheid en ziekte makkelijk leesbaar
gemaakt. Daarbij is de hulp van de taalambassadeurs onmisbaar.
Thea Duijnhoven werkt bij Pharos, met haar heb ik een gesprek.
Ik ben benieuwd naar de rol van de taalambassadeurs.
Hoe wordt een folder gemaakt met informatie over bv. diabetes?
Thea krijgt dan een tekst van het ministerie, met veel te veel moeilijke woorden.
Zij maakt er dan eerst een beter leesbaar verhaal van.
De taalambassadeur gaat die tekst dan testen en aangeven wat er moeilijk is.
Samen wordt dan gekeken hoe de tekst kan worden aangepast. ‘Dat is niet zo
makkelijk’, zegt Thea, ‘want de boodschap in de tekst moet wel hetzelfde blijven’.
Zo komt de folder tot stand die iedereen kan lezen. Dat is belangrijk want de
informatie is voor iedereen bedoeld.
Thea geeft ook cursussen over
laaggeletterdheid, bv. aan
huisartsen.
Daar zijn taalambassadeurs bij
die vertellen over de problemen
die zij tegenkomen. Daar leren
huisartsen veel van. Zij kunnen
daardoor een betere dokter
worden.
De taalambassadeurs kunnen
ook raad geven bij het omgaan
met computerprogramma’s.
Thea kan dat dan weer
doorgeven aan mensen die
websites bouwen.
Ook wordt getekend
materiaal van Pharos door
taalambassadeurs getest.
Zij kijken dan of het duidelijk is
en herkenbaar.
Het komt ook voor dat

72

Gedicht

taalambassadeurs zelf materiaal meenemen naar Pharos. Ze zijn dan soms
boos over de moeilijke taal daarin. Pharos kan daar natuurlijk niet altijd iets
mee doen. Maar het geeft wel aan hoe serieus TA’s hun werk opvatten. En hoe
belangrijk zij het vinden dat alles goed leesbaar is.
‘Het is een gelijkwaardige samenwerking met de taalambassadeurs. Dat is
belangrijk’, zegt Thea aan het eind van het gesprek. Misschien hebben de
taalambassadeurs hun laaggeletterdheid lange tijd ervaren als een zwakte. ‘Nu is
het hun kracht’.
Ik ben onder de indruk van het belangrijke werk van de taalambassadeurs.
Fantastisch dat zij daarmee zoveel anderen kunnen helpen.

Afdeling Drenthe
In mei 2019 werd de afdeling ABC Drenthe opgericht. Daarvoor waren we al
actief, maar sinds mei 2019 georganiseerd in een afdeling. We zijn met 16
ervaringsdeskundigen en 1 ondersteuner. We hebben inmiddels een testpanel en
verzorgen regelmatig presentaties en interviews. We zijn nodig. Het verhaal van
Marchien Brinksma illustreert dat. Tijdens een presentatie over laaggeletterdheid
was er ook een foto gemaakt. Daar moest een toestemmingsformulier voor

TRUCJES
Is het mogelijk om altijd gelukkig te zijn?
Denk eens terug aan toen je niet kon
lezen en schrijven
Je bedacht allerlei trucjes
‘Ik ben mijn bril vergeten’, zei je dan
Dat is nu uit den boze
Je hebt het juiste gekozen
Met je certificaat op zak
Help je mensen met gemak
Je voelt je niet meer klein
Het is toch mogelijk
Om gelukkig te zijn
Leo Dietvorst
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worden ingevuld om hem te mogen plaatsen. Dat was een erg ingewikkeld
formulier met veel moeilijke woorden. Marchien vroeg dan ook of de ander wilde
vertellen wat er in het formulier stond. De reactie was: ‘dan leest u het toch
even door?’ Het duurde even voordat de ander doorhad dat een laaggeletterde
juist moeite had met het begrijpen van formulieren.
Een mooi resultaat: nog voor ABC Drenthe en het testpanel bestond brachten
we een bezoek aan het waterleidingbedrijf in Assen. We bekeken rekeningen
en gaven tips over duidelijke taal. Kort geleden gaf een ervaringsdeskundige
aan dat ze een rekening van het waterleidingbedrijf had gekregen. Deze was zo
duidelijk en overzichtelijk dat ze het nodig vond dit te benoemen. Het kan dus
wel! We hebben ze gebeld om ze een complimentje te geven.

Afdeling Overijssel
Hallo ik ben Amy Visscher,
Waarom ben ik in het bestuur gekomen van Overijssel?
Ik had moeite met lezen en schrijven ik wilde er iets mee doen en wilde
het bestuur versterken. Eerst was ik bestuurslid, later heb ik het stokje
overgenomen van iemand en ben ik vijf jaar voorzitter geweest. Wat een
fantastisch bestuur met taalambassadeurs Berry Koster, Roelof Prins, Wilfred

ten Have en Janny Prins als ondersteuner. Als voorzitter heb je natuurlijk een
verantwoordelijke taak. Deze heb ik met groot plezier gedaan. Na vijf jaar heb
ik het overgedragen en ben ik in het bestuur als secretaris verder gegaan wat ik
ook erg veel met plezier doe. Dit gaf mij de doorstart om mensen te helpen om
zich niet te hoeven te schamen dat je laaggeletterd bent. “We zijn een team”,
zeg ik altijd.

Afdeling Zeeland
ABC-Zeeland is ontstaan door een “korenavond”.
Op 12 november 2012 is er een korenavond in de Schouwburg De Mythe te
Goes georganiseerd. Aan deze avond hebben verschillende koren uit Zeeland
deelgenomen. De korenavond is georganiseerd door vier Zeeuwse Clubs van
Soroptimist International, een wereldwijde organisatie van vrouwen. Zij zetten
zich in voor de rechten van vrouwen en kinderen.
Om de twee jaar organiseren de Zeeuwse Clubs een activiteit. In 2011 is
het thema: laaggeletterdheid. Met de opbrengst van de korenavond zijn vier
taalambassadeurs getraind. Op 25 oktober 2013 hebben zij uit handen van de
bekende taalambassadeur Koos Vervoort een diploma ontvangen.
In 2014 is ABC-Zeeland officieel opgericht.
ABC-Zeeland bestaat uit vier taalambassadeurs en hun begeleider. Zij vormen
samen het bestuur.
Voordat er Taalhuizen in
Zeeland kwamen, gingen de
taalambassadeurs met hun
coach vaak op stap om hun
verhaal te doen. Ze bezochten
medewerkers van gemeenten
in Zeeland. Er werden flyers op
straat in Middelburg en Goes
uitgedeeld. Soms werden de
taalambassadeurs uitgenodigd
op bijeenkomsten om in kleine
groepjes te praten over hun ervaringen. In de hele maand december 2020 waren
er spotjes over laaggeletterdheid op Omroep Zeeland TV.
Door de komst van Taalhuizen in Zeeland werkt ABC-Zeeland samen met
Stichting Lezen en Schrijven. Lezen en Schrijven organiseert activiteiten. De
ABC-taalambassadeurs zijn als ervaringsdeskundige vaak bij de activiteiten
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aanwezig. Het is fijn dat Stichting Lezen en Schrijven steunpunten in Zeeland
heeft geregeld.
Sinds 2013 is er wel wisseling van de
wacht geweest. We zijn een hecht team.
Regelmatig komen we bijeen. Wij zijn trots
dat we taalambassadeur zijn.
We nemen ook deel aan de bijeenkomsten
van landelijk ABC. Altijd een gezellig
uitje. Momenteel heeft ABC-Zeeland vier
taalambassadeurs. Ons doel is om in
2021/2022 tien taalambassadeurs te werven. We hebben er alle vertrouwen dat
dit gaat lukken. Dit doel is een jubileumcadeau aan ons zelf.
Diny – Ada – Dave – Danny en Bep

Afdeling Friesland
It giet oan (= het gaat beginnen)!!!
September 2019
Na een bevlogen oproep van (ex) laaggeletterde Jos Niels en onder het zorgzaam
toeziend oog van Joost Huiskens (stichting Lezen & Schrijven) worden de Friese
ervaringsdeskundigen verenigd in een nieuwe afdeling van ABC. ABC Fryslân is
een feit!
8 Taalambassadeurs staan te
trappelen om te vertellen hoe zij
door Nederlandse les te volgen
weer vertrouwen in de toekomst
hebben. En vooral ook in zichzelf.
Hoe dat hun leven ingrijpend
veranderd heeft. Dat wensen ze
iedere andere laaggeletterde toe.

It giet oan (= het gaat door)!!!

ABC trofee2009
De letter M was weer een kunstwerk van Jenny Roost, evenals de letter F. De mens
slaat de Mantel, een wirwar van letters, open en krijgt Macht.
‘De Slimme Nieuwslezer’ was genomineerd. Laaggeletterden kunnen op hun
taalniveau afgestemde digitale krantenberichten lezen. Ze kunnen moeilijke
woorden laten uitspreken en daarmee oefeningen doen. De software selecteert
dagelijks meer dan 1200 teksten en deelt die automatisch in bepaalde leesniveaus
in.
Tweede genomineerde: Wonderboek, een product dat het mogelijk maakt
geluidsfragmenten te koppelen aan een pagina van een boek. Zo kunnen
laaggeletterden een pagina door geluid mee laten lezen. Iedereen kan het thuis of
waar dan ook gebruiken. Er is geen computer of speciale kennis nodig.
De Vertelmuur van vestigingen van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam was
eveneens genomineerd. Op de muren staan verhalen die bekeken en beluisterd
kunnen worden. Met hulp van een aanraakscherm kunnen de verhalen gekozen
worden.
De Vertelmuur is gratis toegankelijk. Wonderboek won de trofee.

April 2021
Een team van 10 Taalambassadeurs dat er voor gaat. Een greep uit wat
ze doen: Ze testen brieven van incassobureau Syncasso, Pharos, scripts
toneelstukken, reclamespots. Ze geven voorlichting en werken mee aan
trainingen aanpak laaggeletterdheid bij: Achmea, zorgverzekeraar Friesland,
vrijwilligers (brandweer, politie, thuiszorg) in Jubbega, vrijwilligers Bethelkerk,
studenten in de zorg (ROC Friesland College en ROC Friese Poort), Vrouwen
van Nu, Rabobank, basisscholen in Noord Friesland, VVE’ s. Ze denken mee
met beleid van gemeenten. Ze adviseren bij Arriva Heerenveen, bij het MCL in
Leeuwarden. Ze geven interviews voor krant (Sneeker Nieuwsblad) of radioOmroep Fryslan, voor de
NOS. Ze werken mee in
filmpjes voor gemeente
Heerenveen, studiemiddag
onderwijskoepel Roobol. Ze
komen zelfs op tv bij BNN
VARA en werken mee aan
een landelijke videoclip!
De 3 ondersteuners van
ABC Fryslân zijn bijzonder
trots op hun team
Oant Sjen (= Tot ziens).
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Terugblik van oud-bestuursleden
In dit hoofdstuk geven oud-bestuursleden en ondersteuners een
schets van de ontwikkeling van ABC. Ze laten zien hoe de organisatie
zich gaandeweg ontwikkelde van een Brabants initiatief tot een
landelijke organisatie. Het wordt een hechte vrijwilligersorganisatie
van laaggeletterden en ondersteuners, grotendeels uit de hoek van
onderwijs en welzijn, die samen proberen om andere laaggeletterden
over te halen om te gaan leren. Om overheden, instellingen en bedrijven
erop te wijzen dat ze aandacht aan de problematiek moeten besteden.
Op den duur ontstaan er provinciale afdelingen die bestuurd worden
door de Taalambassadeurs zelf. ABC heeft lang onder de vleugels van
Stichting Lezen en Schrijven geleefd, maar is de laatste jaren door
erkenning binnen het programma Tel mee met Taal uitgegroeid tot een
zelfbewuste vakbond voor laaggeletterden. De ‘pioniers’ van het begin
ontpoppen zich als ‘superman’.

Aart Kleijer
Wees een luis in de pels
Aanleiding.
Begin jaren 2000 werd ik geconfronteerd met het probleem
laaggeletterdheid. Ik was directeur van een school voor speciaal
basisonderwijs De Trimaran te Kampen. De bovenbouw van mijn school was
gevestigd in een dependance waar ook het ROC Deltion volwassenonderwijs
gaf. Tot mijn verbazing zag ik dat oud-leerlingen volwasseneducatie en
digitale vaardigheidstrainingen volgden bij het ROC Deltion. Het fenomeen:
„use it or loose it“ kwam hard bij mij binnen. Veel oud-leerlingen hadden
we weliswaar leren lezen en schrijven maar omdat zij deze vaardigheden
niet meer gebruikten zodra ze de school hadden verlaten, zakte de kennis
weg. Met de docenten van de volwasseneducatie van Deltion zijn we toen
begonnen dit onderwijs te stimuleren en onder de aandacht te brengen.
De plaatselijke werkgroep „Kampen met taal“ ondernam veel initiatieven
door de verantwoordelijken (de gemeente als financier en eigenaar van
de problematiek), de vrijwilligersorganisaties (welzijn Kampen), onderwijs
(Deltion: deskundige op het gebied van dit onderwijs), de bibliotheek
(deskundige op het gebied van leesbevordering) en Rotary Kampen samen te
brengen.
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Stichting Lezen & Schrijven (L&S).
Intussen ontstonden er ook contacten met Stichting Lezen & Schrijven (L&S)
die onder leiding van prinses Laurentien bezig was met de landelijke aanpak
laaggeletterdheid. Aan „Taal voor het leven“ mocht ik, als regionaal coördinator
L&S voor IJssel-Vecht, een steentje bijdragen. Met de regionale gemeenten
sloten we convenanten voor een lokale aanpak door in bibliotheken taalpunten
op te zetten. Een taalpuntcoördinator was de spin in het web van de aanpak
van laaggeletterdheid. Deze taalpuntcoördinator werd ondersteund door de
regiocoördinator en door de taalregisseur van het regioteam „Taal voor het
leven“.
Lokale taalinitiatieven (Kampen) werden ook elders (Hardenberg) uitgerold.

Oprichting afdeling
Vanwege het regionale succes werden
grote bijeenkomsten belegd in het
provinciehuis in Zwolle waarbij veel
van de 25 Overijsselse gemeenten en
bibliotheken aanwezig waren. Probleem
was dat we niemand hadden die de
verantwoordelijkheid wilde dragen.
Toen hebben we contact gezocht met
de stichting ABC. Met Hannie de Heus
en Jacques Baartmans hebben we in
een goed gesprek besloten de afdeling
ABC Overijssel op te richten. Ik kreeg
als ondersteuner van ABC Overijssel
ook zitting in het landelijk bestuur van
ABC. We vergaderden in Hertogenbosch
(consistorie van de protestantse kerk
aldaar). Door de slechte verbinding
moest ik echter steeds vroegtijdig (9
uur) de vergadering verlaten. Ja het
kwam zelfs voor dat mijn vrouw mij uit Zwolle moest ophalen omdat de
laatste trein naar Kampen niet meer reed. De provinciale afdeling kreeg een
heus bestuur en organiseerde activiteiten. Jaarlijks hielden we provinciale
ambassadeursdagen, waarin ontmoeting en deskundigheidsbevordering
centraal stonden. We wisselden jaarlijks van plaats van samenkomst. Zo
waren we te gast in Kampen, Zwolle, Deventer, Hardenberg. De laatste jaren
kwamen we bijeen in Raalte vanwege de centrale ligging en de goede locatie.

Activiteiten
Het werven en opleiden van nieuwe ambassadeurs was een voortdurende
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uitdaging. De certificeringen in Kampen, Zwolle, Deventer en Steenwijk
waren feestelijke hoogtepunten. Voortdurend waren we bezig het probleem
laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Vele malen trokken we
met een groep de provincie in. Essentieel daarbij was de ambassadeur die
als ervaringsdeskundige de toehoorders kon vertellen wat het betekent
laaggeletterd te zijn en welke consequenties dit heeft. Ook het aanwezig
zijn op evenementen (wereldalfabetiseringsdag, jaarmarkten, culturele
openingen van het seizoen en optochten) waren van belang. Zo reden we
met ambassadeurs die flyerden met de promotiekar („loempiakar“) mee, in
optochten (Koninginnedag e.d.).
De laatste jaren was het in het leven roepen en scholen van een testpanel
een nieuwe activiteit waarmee bedrijven en organisaties geholpen konden
worden bij het leesbaar opstellen van documenten.
Voor de taalambassadeurs waren de landelijke bijeenkomsten hoogtepunten.
Aanvankelijk troffen we elkaar in het provinciehuis van Brabant in
’s Hertogenbosch. Later werden deze bijeenkomsten meer centraal in het
land gehouden. Ook hier waren scholing en ontmoeting centrale thema‘s.

Ten slotte.
Na 25 jaar ben ik niet meer werkzaam voor ABC, maar duidelijk is dat
belangenbehartiging voor laaggeletterden essentieel is. Tijdens mijn
werkzaamheden voor zowel ABC als L&S heb ik het altijd een gemis gevonden
dat we niet één organisatie vormen met maar één doel: De aanpak van de
problemen van laaggeletterden. Ik wens stichting ABC een voortvarende
geïnspireerde toekomst toe om de belangen van de laaggeletterden voortdurend
voor het voetlicht te brengen: wees een luis in de pels.

ABC trofee 2010
In 2010 waren er drie genomineerden, waarvan er een verhinderd was om de
presentatie te verzorgen. Bleven over: de gemeente Schijndel en het gemeentelijk
vervoersbedrijf Amsterdam. De gemeente Schijndel geeft laaggeletterden de
gelegenheid zich te laten bijscholen met een cursus ‘Lang zullen ze lezen’. Het gaat
om lezen, schrijven, rekenen en computervaardigheden. Ook het bedrijfsleven
wordt daarvoor benaderd.
Het gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam heeft een speciaal eenvoudig
informatiepakket gemaakt over de ov-chipkaart. Daarmee worden laaggeletterden
geïnformeerd over deze belangrijke wijziging in het openbaar vervoer. De gemeente
Schijndel won de trofee, gemaakt door Lieuwke Loth, n.a.v. de letter N.
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Felicitatiekaartje Ina den Hollander
(voorheen CINOP)
„Ik leerde ABC kennen toen ik bij CINOP kwam werken op het Aanvalsplan
Laaggeletterdheid van A tot Z. Dat was in 2005, een hele tijd en alweer
3 voorzitters voor de huidige! Was betrokken bij allerlei activiteiten rond
ambassadeurs. De ambassadeursdagen en het geven van workshops. De trainingen
voor de ROC-begeleiders van de ambassadeurs van ABC en de ontwikkeling van
het ‚Krachtenspel‘. Samen met voormalig CINOP-collega en oud-bestuurslid Jan
Jongeneelen van ABC hebben we ook nog een bijdrage geleverd aan de nieuwe
bestuursstructuur van de Stichting. Na mijn pensioen werkte ik vanuit mijn eigen
bedrijfje samen met diezelfde Jan Jongeneelen als projectleider aan het „Onderzoek
inrichting inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid“. Een mooie
klus om te kijken hoe inspraak van laaggeletterden in gemeentelijk beleid geregeld
kan worden. Maar ook kijken wat daarvoor nodig is: financiële middelen, training,
begeleiding. In het verlengde daarvan een inspirerende reis gemaakt naar Ierland!
Met dat kortdurende project is de basis gelegd voor het huidige project met de
innovatiekamers inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten.
Een mooie stap vooruit als het gaat om de professionalisering van het werk van
ABC. Ik feliciteer ABC met haar 25-jarig jubileum en wens ABC en vooral de
ervaringsdeskundigen veel succes met hun verdere werk!!
Hartelijke groet, Ina den Hollander

Blik op het werk
Voorbeeld testpanel
Zijn onze teksten goed te begrijpen? Weten onze
bewoners wat er gaat gebeuren in hun huis?
Dat vroeg een woningbouwvereniging zich af. Ze lieten de
teksten beoordelen door een testpanel van ABC.
Het ging om een bewonersboekje, een folder en een brief.
Door corona waren het online panels.
Het bewonersboekje geeft informatie over het onderhoud van de woning.
Daarnaast nog een folder en een brief over het overgaan op elektrisch koken.
De taalambassadeurs (Addy, Hans en Jos) hebben de teksten bekeken en veel
tips gegeven om de teksten duidelijker en helderder te maken.
Van de woningbouwvereniging waren bij de sessies steeds een aantal
medewerkers aanwezig.
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Hoe verloopt het testen?
De ambassadeurs beoordelen de teksten op
algemene indruk, begrijpen ze de inhoud, de
opmaak, (lettertype, kleurgebruik, gebruik
plaatjes ed.) en de taal.
Bij deze test begonnen ze met een compliment te geven over de teksten. Ze
vonden deze best duidelijk en begrijpelijk geschreven.
De teksten waren overzichtelijk en er was goed gebruik gemaakt van kleuren en
dikgedrukte letters.
Toch hadden ze tips, een paar voorbeelden
hieronder:
• geen gele letters gebruiken, is lastig te
lezen
• het lettertype iets groter, punt 12
• als het kan plaatjes en pictogrammen
gebruiken om dingen uit te leggen
• niet teveel informatie geven, alleen het
belangrijkste noemen
Wat wel opviel dat er toch veel moeilijke woorden in stonden:
• coaten; je kunt ook schilderen zeggen
•
asbesthoudende elementen; je kunt ook zeggen
‘platen die asbest bevatten’
•
omvormer; kan ook worden; extra kastje voor de
zonnepanelen.
•
En er foto’s bij doen!
•
bruto productiemeter: noem het een extra meter. Is
het ook!
Daarnaast hebben ze gewezen op de vele overbodige informatie. Weglaten of
op een andere manier in de tekst zetten. Bijvoorbeeld door meer op te sommen
of door een korte brief te maken met de belangrijkste informatie. De verdere
informatie op de achterkant zetten.
Wat heeft het de woningbouwvereniging opgeleverd?
Ze zeggen:
‘Het heeft ons absoluut geholpen en niet alleen met het oog op de drie concrete
producten.
Het commentaar is voor collega’s verhelderend en enorm leerzaam.
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Naast de concrete tips, hebben de persoonlijke verhalen van de ambassadeurs
grote indruk gemaakt die iedereen bijblijft.
We zijn er heel indringend op gewezen hoe de tekstbeleving is van mensen die
laaggeletterd zijn.
Wij zijn enorm blij dat we jullie hebben kunnen inschakelen.
We hebben met de twee panels geproefd aan wat dit ons oplevert en ik weet
bijna zeker dat we vaker bij de Stichting ABC gaan aankloppen.
Jullie doen goed werk.’

Kees Hammink
Een virus waar geen prikje voor is, alleen volharding telt
Hardop nadenken over 45 jaar alfabetisering en 25 jaar ABC
Een van de belangrijkste uitkomsten van mijn onderzoekje “Analfabetisme in
Nederland”, was dat wat we nu laaggeletterdheid noemen in Nederland nog
bestond. Een op dat moment voor veel mensen, inclusief overheidsdienaren,
compleet nieuw feit, dat in korte tijd veel tongen en bewegingen los maakte.
Belangrijker vind ik de ontdekking dat er op sommige plekken al jarenlang
cursussen lezen en schrijven voor Nederlandstaligen bestonden. Ook dat
gegeven was publiekelijk nauwelijks bekend. In steden en dorpen waren
vrijwilligers en analfabeten al lang voor dat het de kranten haalde aan het
worstelen met het verbeteren van lees- en schijfvaardigheid. Opvallend is dat die
plekken zich vooral in Noord-Brabant bevonden. De geboortegrond van ABC.
Daar waren opbouwwerkers
en vrijwilligers bezig
met alfabetiseren en het
motiveren van mensen om
aan die cursussen mee te
doen. Velen heb ik ontmoet
en steeds raakte ik door hen
geïnspireerd, geïnfecteerd
met het alfa-virus. Een virus
waar geen prikje tegen is,
waar alleen volharding telt.
Veel van hen hebben later
aan de wieg van ABC gestaan.
Eén verdient een ere-vermelding: Theo Duymelings, de “pionier”, eerste
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ambassadeur die zich in Helmond als sterke lobbyist voor het alfabetiseringswerk
ontpopte. Later ook als één van de dragende krachten van ABC
Hij schreef een boekje met de titel “Het boek van een analfabeet”. Een van
de eerste boekjes die door cursusdeelnemers zelf waren geschreven, later
zouden talloze anderen volgen. Die boekjes waren les- en leermateriaal voor
laaggeletterden maar ze zijn vooral belangrijk omdat ze stem geven aan mensen
die tot dan toe niet of nauwelijks waren gehoord.
Ik was destijds vrijwillig lesgever in Wijk bij Duurstede en betrokken bij het
opzetten van het SVE (Studiecentrum Volwassenen Educatie).
Dat SVE-ALFA-team was in het begin van de jaren 80, in samenspraak met
de landelijke projectgroep alfabetisering bezig met het ondersteunen van alle
initiatieven voor lees-en schrijfcursussen.
Die ondersteuning ging door toen in 1987 het vrijwilligerswerk werd omgezet
naar de instellingen voor basiseducatie.
In 1990, het Unesco wereldjaar van de alfabetisering, werden mooie adviezen
geproduceerd. Er werden prachtige beloften gedaan; de minister van Onderwijs
Ritzen sprak bij de start de hoop uit dat in het jaar 2000 het analfabetisme in
Nederland zou zijn uitgebannen. In 1996 ging de basiseducatie op in de ROC’ s
en SVE fuseerde met CINOP.
Eerst dacht ik dat dat niet zo’n probleem zou zijn, als je maar aan de
basisvoorwaarden voldoet zoals: lessen dichtbij, in kleine groepen,
met een getrainde begeleider, in een vertrouwelijke sfeer, uitgaan van de

ABC trofee 2011
De ABC-trofee is op deze deelnemersdag voor de vijftiende keer uitgereikt. De
letter “O” is de vijftiende letter van het alfabet.
Kunstenares Jacqueline Floor uit Zutphen heeft met die letter een kleurrijke
schildering op papier gemaakt met aquarelverf. In het midden staat de ‘O’-vorm.
Hier overheen kronkelen allerlei verschillende uitbundig bloeiende bloemen. De
letter ‘O’ staat voor Ontwikkeling, Ontkiemen en Ontspruiten.
Er waren drie kandidaten voor de trofee: ROC Nijmegen (project gezonde
voeding i.s.m. Hogeschool Arnhem), Boekhandel Doetinchem (speciale hoek met
boeken voor laaggeletterden) en de gemeente Vlaardingen (activiteiten voor
laaggeletterden in eenvoudige taal). De gemeente Vlaardingen kreeg de meeste
stemmen van de aanwezigen en won de trofee.

Over de woorden.
Sinds 1977 is het jargon nogal veranderd. Het woordgebruik drukt mede de
inspiratie uit.
Ik ben nog gevormd door het oudere spraakgebruik, vandaar hier een korte uitleg.
1 L
 ang spraken we over Analfabeten en alfabetisering. Zware woorden die
bedoeld waren om de ernst van de situatie aan te geven.
2 S
 inds de Prinses er zich mee ging bemoeien spreken we over laaggeletterden,
dat is minder confronterend en minder absoluut. Maar heeft inmiddels dezelfde
ondertoon als analfabetisme in de 80er jaren.
3 I n de tijd van de basiseducatie spraken we steeds minder over alfabetisering en
meer over lees-en schrijfcursussen wat iets anders was/is dan Nederlands voor
gastarbeiders/buitenlanders/allochtonen
4 L
 ees-en schrijfcursussen
• werden bezocht door deelnemers (actief betrokken en geen leerlingen of cursisten
die slechts consumeren)
• werden gegeven door begeleiders (die leren ondersteunen en niet les geven)
Nu spreken we over NT1 als we een taalcursus bedoelen voor Nederlandstaligen en
NT2 als we een taalcursus bedoelen voor anderstaligen.

cursusdeelnemer en zijn ervaringen en actieve motivering en werving
Helaas: De aantallen deelnemers aan lees-en schrijfcursussen liepen terug. De
nieuwgevormde ROC’ s begonnen te centraliseren. Het aantal plekken waar
cursussen werden aangeboden nam af.
Educatie paste niet in die grote ROC’ s, hoe ze ook hun best deden. Educatie
voor laaggeletterden is moeilijk, de werving lastig, de groepen mogen niet te
groot zijn. NT2 was makkelijker.
Toen zo rond 2005 een stevige daling van de budgetten inzette (van 340 miljoen
naar krap 60 miljoen) en andere aanbieders ook mee mochten dingen naar het
geld verdween alfabetisering langzaamaan uit het ROC-aanbod.
Ik ben 7 jaar voorzitter van ABC geweest. Ik heb er van genoten!
Ik heb bijgedragen aan het versterken van de organisatie, aan het verbinden
van ABC met Stichting Lezen en Schrijven en aan het professionaliseren
van de taalambassadeurs. Zelf vind ik mijn bijdrage aan de organisatie en
structuur van ABC het belangrijkste. ABC is altijd bedoeld als organisatie
van de laaggeletterden zelf. Ik herinner me nog levendig de soms chaotische
vergaderingen in een wat somber kerklokaal in het centrum van Den Bosch
waar Jacques Baartmans de rol van ordebrenger en “vader” vervulde. Stevige
discussies, maar altijd prettig, want we wilden immers hetzelfde!
Met de groei van het aantal provinciale afdelingen werd het ook nodig om de
ambassadeurs meer invloed te geven op het beleid van de landelijke stichting.
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Een van de eerste stappen was het opnemen van meer ambassadeurs in
het landelijk bestuur van ABC en met hen te lobbyen voor beter beleid. Op
bezoek bij de minister, bij een provinciebestuur of naar Stichting Lezen en
Schrijven met een delegatie ambassadeurs. Dat werkte. Om de afdelingen en
hun ambassadeurs meer invloed te geven is de scheiding gemaakt tussen de
Vereniging ABC en de Stichting ABC.
De Vereniging is de baas en bepaalt wat ABC landelijk doet, de afdelingen zijn de
leden en komen jaarlijks tenminste een keer bij elkaar op de ledenvergadering.,
vaak gekoppeld aan de landelijke deelnemersdag. De Vereniging benoemt
haar bestuur dat ook het bestuur van de Stichting is. De Stichting is er alleen
maar om het subsidie en sponsorgeld te beheren, aan de vereniging en de
afdelingen beschikbaar te stellen en daarover verantwoording af te leggen
aan de vereniging en de geldgevers. We dachten toen dat we zoveel subsidie
zouden krijgen dat we een eigen bureau met betaalde krachten zouden kunnen
opzetten. Zover is het niet gekomen.
De relatie met de Stichting van de Prinses en haar Stichting was in het begin van
mijn voorzitterschap nogal precair. Qua erkenning en geld visten we immers in
dezelfde vijver bij OC&W. Maar zij vingen veel grotere vissen dan wij!
Maar misschien was het grootste
verschil wel dat de Prinses, net
als minister Ritzen in 1990 (nog)
geloofde dat het probleem van
de laaggeletterdheid binnen
afzienbare tijd kan worden
opgelost door projecten en actieve
en enthousiaste vrijwilligers.
ABC daarentegen, wijs geworden
door de tijd, bepleitte structurele
voorzieningen - zoals ooit de
basiseducatie had - voor langere tijd met professionele begeleiders.
Neemt niet weg dat L&S met name het belang van de ambassadeurs in zag en
dat we daarop erg goed samenwerken. Dat heeft een boost aan ABC gegeven
en L&S gevoeliger gemaakt voor de beperkingen van een projectaanpak, zonder
lange termijnbeleid. Kortom we zijn er samen beter van geworden.
Terwijl ik wacht op mijn Corona prikje probeer ik te volharden om van dat andere
virus af te komen. In mijn woonplaats wordt gewerkt aan het tot stand brengen
van een professioneel centrum voor (taal) educatie.
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Gudrun Gilhuis- Glenthoj
Mijn begin met ABC
Ik ben van 2004 tot 2017 betrokken geweest bij ABC, als ondersteuner in
Brabant en 12 jaar lid van het landelijke bestuur als secretaris. In het begin
was het zoeken naar de mogelijkheden om bij gemeentes en instanties binnen
te komen. Dat is gelukkig steeds beter gegaan. De ervaringsverhalen van de
ambassadeurs maakten veel indruk en steeds meer instanties begrepen wat
er mis was. Hoe ze een en ander moesten aanpakken, dat weet nog lang
niet iedereen. En ook wij van ABC moesten nog heel veel leren. Nu komen
steeds meer gemeenten naar de ambassadeurs voor steun op de afdeling
communicatie. Dat vind ik geweldig.

ABC-trofee 2013
Dit jaar werd de ABCdag in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven in
pretpark De Efteling gehouden.
De genomineerden waren:
- CBO – verklarende woordenlijst diabetes
- Huisartsenpraktijk Tilburg Noord – aandacht voor laaggeletterden in mondeling
taalgebruik en schriftelijk
- Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht – Speciale vormgeving van de
bewegwijzering, rekening houdend met laaggeletterden.
De winnaar was het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. De trotse winnaar
poseerde, samen met prinses Laurentien en honderden laaggeletterden op het
grote plein voor het kasteel in de Efteling. Het bronzen kunstwerk, gemaakt door
de Limburgse kunstenares Jenny Roost, stelt de letter P voor.
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In de eerste jaren gingen we elk jaar naar belangrijke markten in verschillende
plaatsen in Brabant, later ook in Limburg met onze ervaringsdeskundige
ambassadeurs. Kees uit Rijen herkende de laaggeletterden gewoon aan hun
houding en gezicht, en hij durfde dan ook mensen heel direct aan te spreken.
We deelden briefjes uit bedoeld voor de families van de laaggeletterden. Ik
was vertegenwoordiger van het Brabantse bestuur in Limburg en een keer paar
maand aanwezig bij hun vergadering, waar vooral Charles(secretaris) en Hannie
(voorzitster) er uitsprongen. Beiden kwamen enthousiast op voor de zaak van
ABC. Hannie reed in een oude bak overal naartoe in het land en ze parkeerde
gewoon waar zij zin in had. Hoeveel bekeuringen ze heeft gekregen weet ik niet.
Maar op een gegeven moment werd het afgeschaft om bekeuringen te betalen
voor de ambassadeurs.

Jubilea en ABC-dagen.
Ik heb 10 jaar ABC
meegemaakt met een
daverend jubileumfeest in
het Willem II stadion. 15
jaar en 20 jaar en ook een
jubileum in Limburg.
En dan waren er de jaarlijkse
ambassadeurdagen, waar
prinses Laurentien vaak van
de partij was. En waar zijn
ze niet allemaal gehouden?
In Het Natuurmuseum in
Tilburg, Willem II stadion,
het Spoorwegmuseum, Het Jeroen Boschmuseum, Het Basiseducatiegebouw in
Amsterdam, Rabobank-gebouw in Utrecht, ROC Utrecht meerdere keren, en de
Efteling niet te vergeten. Weten jullie nog hoe vol het was in het Natuurmuseum?
Dat zou je je niet meer kunnen voorstellen om met zo veel mensen in een te
klein gebouw bijeen te zijn. Maar het was best knus!
Op de ABC dagen werd elk jaar een trofee uitgereikt aan een instantie, groep
die iets bijzonders had gedaan om hun schriftelijke en mondelinge communicatie
eenvoudiger te maken. Persoonlijk is me de O bijgebleven. Dat werd namelijk
het laatste kunstwerk dat mijn toenmalige schoondochter Jacqueline Floor
maakte. Ze overleed 3 maanden later, in 2011. Deze trofee ging naar de
gemeente Vlaardingen.
Gelukkig is dat langzaam iets waar heel veel instanties, gemeenten en de
overheid op attent zijn: eenvoudig communiceren! ABC heeft de weg
gewezen.
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Samenwerking met CINOP
Wat ik nog wil noemen is CINOP. Een erg belangrijke samenwerkingspartner.
Marieke en Ina hebben ons gesteund met trainingen, workshops en opzet
van ambassadeursdagen. Zij waren inhoudelijk heel belangrijk maar ook
organisatorisch kundig. De algemene ledenvergaderingen van ABC mochten we
heel lang twee keer per jaar op zaterdag voor noppes in het Cinop-gebouw in
den Bosch houden. Cinop voelde het als een maatschappelijke taak om dit aan te
bieden. Wel moest Ina den Hollander er dan zijn vanwege de beveiliging. En dat
deed ze, vrijwillig.

ABC en gezondheid
*Ik zal nooit de conference rond laaggeletterdheid en gezondheid vergeten,
Marcel Twickel, arts in het AMC in Amsterdam, had ontdekt dat veel patiënten
eigenlijk niet goed konden lezen. Zijn truc was om een folder op zijn kop aan
te geven. En als de patiënt deze niet omdraaide begon hij erover. Hij beweerde
dat er in Nederlands elke dag iemand stierf aan laaggeletterdheid, omdat
die persoon niet goed wist hoe, wanneer en hoeveel medicijnen zij/hij moest
innemen.
*Op een andere bijeenkomst ontmoette ik een vrij jonge vrouw, die vertelde hoe
zij haar zoontje elke dag van top tot teen met een zalf insmeerde die de dokter
had voorgeschreven. Toen de jongen - inmiddels 9 jaar - eens zijn zalf zelf moest
ophalen, ontdekte hij dat de hormonenzalf slechts plaatselijk opgesmeerd moest
worden. De moeder schrok heel erg, want zoals ze zei: Ik had mijn zoon dood
kunnen smeren met zoveel zalf. En zij ging op les om beter te leren lezen, want
zoiets mocht nooit meer gebeuren.
*En toen was er Henk die diabetes had en voor wie de cursussen niet zoveel
zoden aan de dijk zetten, want hij was dyslectisch. Hij had bedacht dat als
dyslectische kinderen een Daisy-speler toegewezen kregen als ondersteuning,
volwassenen er toch ook recht op moesten hebben. Via psychologische tests
lukte het hem om via de VGZ zo’n apparaat te krijgen. Maar het is nooit een
automatisme geworden om dyslectische volwassenen zo’n apparaat aan te
bieden. En nu - 15 jaar later - zijn er veel betere hulpmiddelen die gemakkelijker
via het internet te krijgen zijn. Maar daar wisten we toen niets van. Inmiddels
heeft ABC heel lang een website en zit ik op Facebook. De angst voor de pc is zo
goed als weg!

ABC Internationaal
Wat ik heel erg leuk vond was om samen met de toenmalige penningmeester
Rita van Eck mee te werken aan een uitwisselingsprogramma met diverse
Europese landen. Het begon met een conferentie in Oostenrijk. Die bleek te
hoogdravend en ging over de hoofden heen van de ambassadeurs die mee
waren. Maar de reis op zich en het bezoek aan Wenen was een grote belevenis.
De uitwisseling met Denemarken en Duitsland daarna waren geslaagde
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reizen en het was leuk om het bezoek van ambassadeurs uit die landen bij
ons te organiseren, en naar ik dacht ook inspirerend voor de deelnemers.
Kees Hammink (toen voorzitter ABC) heeft de internationale contacten erg
aangemoedigd en is zelf ook met een groep ambassadeurs naar Zwitserland
en Spanje geweest. En op verschillende landelijke ambassadeurs- en
deelnemersdagen kregen we via Theo van Kessel, ambassadeur uit Limburg,
bezoek uit Duitsland van Beatrix (een docent basiseducatie) en haar vriend (een
ex-laaggeletterde), die nu boeken schrijft en uitgeeft.

ABC en de computer
Dat brengt me op het onderwerp: de computer In de loop van de jaren 90
werd het steeds normaler dat mensen een computer gingen aanschaffen. Maar
er waren er veel die zo’n apparaat niet durfden aan te schaffen. Ze dachten
er nooit mee te leren werken. Intussen werd de wereld steeds digitaler. Bijna
alles kan alleen nog maar via het internet. Dat is voor ouderen en zeker
voor laaggeletterden een enorm probleem. De Rabobank ging zelfs voor
geld cursussen internetbankieren aanbieden, terwijl veel van de doelgroep
AOW hebben of in de bijstand zitten. Dit soort cursussen zijn te duur en niet
aangepast voor laaggeletterden.

ABC en boekenschrijvers
Overigens mag gezegd worden dat niet alle laaggeletterden in de bijstand
zitten. Velen werken en doen hun best om de handicap van niet kunnen lezen
en schrijven onder stoelen en banken te verstoppen. Maar hierdoor komen ze
niet verder en bovendien is het tegenwoordig steeds moeilijker om je beperking
te verstoppen. Daar kunnen jullie over lezen in de getuigenissen op de website
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van ABC en in de boeken die Theo
Duymelings, Jos Niels en Koos
Vervoort schreven. Boeken die
boekdelen spreken.

Gedicht
VRIJ

Tenslotte

Eindelijk vrij
De woorden kennen mij
Wat valt er veel te vertellen. Het
is erg boeiend geweest om mee te
mogen werken met een doelgroep
Als je de woorden begrijpt ben je rijk
die steeds meer in zichzelf gelooft.
Nu kan ik lezen en schrijven
ABC is de beweging en organisatie
Ik kan alles doen
geworden van de laaggeletterden
Ik leef niet meer als toen
zelf. Gelukkig. Want deze mensen
zijn enorm dapper en sterk en de
Nu ben ik een gelukkig mens
taalambassadeurs komen op voor
Met nog een wens
zichzelf en voor alle anderen die
Dat alle andere mensen ook dit geluk
bijscholing nodig hebben. Stichting
mogen krijgen
ABC is een belangrijk deel van
Om ook te kunnen schrijven
mijn leven geweest en nog steeds
volg ik ABC op de voet. En ik zal
Tineke Wagner
niet nalaten om mensen in mijn
omgeving er attent op maken dat niet iedereen met schriftelijke informatie
goed overweg kan. Gelukkig dat er nu via online beeld-bellen en films veel
meer mogelijkheden zijn om schriftelijke informatie aan te vullen. Graag wil ik
iedereen die ik heb ontmoet via ABC bedanken voor vele goede belevenissen met
elkaar.
Eigenlijk hoop ik dat Stichting ABC geen 25 jaar meer hoeft te bestaan!

ABC trofee 2014
Dit jaar waren de drie genomineerden:
TU Delft met de ov-chipkaart gezien vanuit de reiziger
Overheidsfilm.nl (Groningen) met 3 makkelijke films: Hoe vraag ik ’n paspoort,
rijbewijs of ID-kaart aan. In deze animaties worden de moeilijke schriftelijke
teksten van veel gemeenten vereenvoudigd in grappige animatiefilmpjes met
gesproken commentaar.
Coalitie Wijchen met het coalitieakkoord van het College van B&W in eenvoudige
taal.
Na een spannende stemming bleek de TU Delft de winnaar. Op de tweede plaats,
met maar 2 stemmen verschil, kwam Overheidsfilm.nl. De trofee bestond uit een
bronzen beeld van de Limburgse Jenny Roost met de letter Q.
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Felicitatiekaartje Maurice de Greef
Door Stichting ABC zie ik elke dag in waarom dit werk zo
belangrijk is!
Samenwerken met Stichting ABC is altijd succesvol. Ik mag al 15 jaar met
Stichting ABC samenwerken en elke keer ben ik onder de indruk van hun werk
en waar ze voor staan. Als ik naar onze samenwerking kijk, staan er vijf dingen
centraal.
1. W
 e doen het samen! Als je eenmaal samenwerkt met Stichting ABC zullen
ze je in alles betrekken. Ze overleggen welke stappen je gezamenlijk in een
project kunt zetten om samen een doel te behalen. Alle keren dat ik een
lezing mocht geven over onze onderzoeksresultaten. Dat deed ik samen met
twee taalambassadeurs. Zij gaven mij direct het gevoel, dat we samen de
mensen in de zaal lieten zien, horen en voelen hoe belangrijk het werk is wat
we voor alle laaggeletterde mensen doen!
2. W
 e zijn altijd eerlijk!
Ze geven eerlijk feedback. Los van wie je bent
of wat je doet. En dat is fijn. Ik heb ooit jaren
geleden samen met studenten een handboek voor
de werving van NT1 deelnemers gemaakt. De
eerste versie mochten mensen van Stichting ABC
beoordelen. Dat was duidelijk! Er moest nog veel
gebeuren! Maar juist met hun opmerkingen hebben
we veel gedaan. Hierdoor is het eindproduct veel
beter geworden!
3. W
 e zijn duidelijk!
Je weet altijd wat je aan de mensen van Stichting ABC hebt. Ze draaien er
niet om heen. Als ik een te moeilijk taalgebruik heb tijdens een overleg dan
zeggen ze dat meteen. Ze willen namelijk, dat het taalgebruik duidelijk is. En
dat alles voor iedereen goed te volgen is. Ook al heb je moeite met lezen of
schrijven, je moet het altijd kunnen volgen. Je krijgt altijd duidelijkheid als je
samenwerkt met Stichting ABC!
4. W
 e gaan aan de slag voor iedereen!
Ze gaan de samenwerking met iedereen aan. Toen ik nog bij Spectrum
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling werkte als adviseur
volwassenenonderwijs kon ik met mijn vragen bij hen terecht. Maar ook nu
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vanuit mijn rol als onderzoeker voor de Vrije Universiteit Brussel hebben ze
altijd tijd. Bij Stichting ABC staat de doelgroep voorop. Ze willen altijd aan
de slag gaan om het probleem van laaggeletterdheid de wereld uit te helpen.
Nooit is een weg te lang! Ze gaan altijd samen met jou aan de slag!
5. I edereen is gelijk!
Ze werken voor de hele doelgroep. Niemand wordt uitgezonderd. Het gaat
om alle mensen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Altijd staat
alles in het teken van de doelgroep, waarbij elke laaggeletterde gelijk is. Ze
willen voor een gelijkwaardige doelgroep het probleem aanpakken! Hierin telt
iedereen mee. Iedereen die iets meegemaakt heeft, waardoor hij of zij een
taal- of rekenprobleem heeft, kan ondersteuning krijgen. Niemand wordt aan
de kant gezet en iedereen is gelijk!
Voor mij zijn dit vijf prachtige redenen waarom de samenwerking met Stichting
ABC uniek is. Zonder hen kunnen we laaggeletterdheid niet aanpakken. Ze zijn
de sleutel tot succes om ons te laten inzien waarom ons werk zo belangrijk is
voor zoveel mensen!
Prof. Dr. Maurice de Greef
(Leerstoelhouder UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie
van de Vrije Universiteit Brussel)

Martin Linthorst
Taalambassadeurs strijders, steun en
toeverlaat voor laaggeletterden.
Voorafgaand aan en na mijn pensionering ben ik
zo’n tien jaar betrokken geweest bij het werken met
en begeleiden van taalambassadeurs. Daarnaast
heb ik me in bestuurlijke zin van 2008 tot 2016
beziggehouden met Stichting ABC. Maar de meeste
voldoening heb ik gehaald uit mijn werkzaamheden
met en voor de taalambassadeurs. De bestuurlijke
activiteiten waren nodig om het werk van onze
ambassadeurs zo goed mogelijk te ondersteunen.
Stichting ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor ambassadeurs
laaggeletterdheid. Dat moet ook zo blijven. Onze ambassadeurs willen een
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stem zijn voor de laaggeletterden in Nederland. Daar hoort bij vrij te zijn in
zeggen wat het betekent laaggeletterd te zijn. Alleen dan kan men opkomen
voor de belangen van alle laaggeletterden in Nederland. Omdat ze vroeger zelf
laaggeletterd waren, weten ze waarover ze praten.
Onze ambassadeurs zijn veelgevraagde vrijwilligers. Als ervaringsdeskundigen
zijn ze uniek. Ontelbaar zijn de plekken waar zij de afgelopen jaren hun verhalen
hebben verteld. Het was voor mij indrukwekkend te zien hoe hun zelfvertrouwen
toenam. Dat ze genoten van de waardering. Wat de aandacht die ze kregen,
betekende voor het gevoel van eigenwaarde. Dat passiviteit omsloeg in een
strijdbare houding. Men sprak niet meer met een blad voor de mond.
Omgaan met ambassadeurs was voor mij ook een les in nederigheid. Dat zij
zich buitengesloten hadden gevoeld. De angst dat anderen zouden ontdekken
dat ze niet goed konden lezen en schrijven. Hoe mensen kunnen worden
vermalen in een schoolsysteem. De zin: “Er ging een wereld voor me open”
knijpt nog steeds mijn keel dicht. Ik zag de trots, ook bij familie, als ik het
certificaat mocht uitreiken na de cursus voor ambassadeurs. Als bestuurder van
Stichting ABC ging het bij mij steeds meer schuren. Vrijwilligers worden niet
betaald. Als gepensioneerde vrijwilliger had ik makkelijk praten. Ambassadeurs
die zich vroeger vaak waardeloos voelden, bleken onbetaalbaar te zijn. Niet
in geld maar in ervaring. Gelukkig heeft Stichting ABC er voor gezorgd dat de
ambassadeurs in elk geval de reiskosten krijgen vergoed. En we zijn niet meer
bang om een vergoeding voor ambassadeurs te vragen. Daardoor kunnen we
nieuwe ambassadeurs opleiden, ambassadeursdagen organiseren en afdelingen
ondersteunen.
Er is één ambassadeur geweest die ik nooit zal vergeten. Of eigenlijk een
ambassadrice. Als vrouw had ze in het leven de nodige klappen opgelopen. Ze
voelde zich eenzaam, miskend en uitgespuugd. Aan de school in haar jeugd had
ze geen prettige herinnering. Ze verzamelde moed om een lees- en schrijfcursus
te volgen. Gelukkig kwam ze
een bevlogen en betrokken
docent tegen. Haar
zelfvertrouwen groeide met
de week. De cursusgroep
voelde voor haar als een warm
nest. Haar apathie maakte in
die veilige omgeving plaats
voor strijdbaarheid. Van
nature had ze haar hart op
de tong. Met ondersteuning
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en begeleiding van de docent werd ze als ambassadeur ingezet. Ik werd
gevraagd haar te begeleiden bij een bijeenkomst over laaggeletterdheid in
een middelgrote gemeente. Na opening door de voorzitter nam de betrokken
wethouder het woord. Hij hield een korte inleiding. In de gemeente stond het
onderwerp laaggeletterdheid hoog op de agenda. Maar hij gaf graag het woord
aan de ervaringsdeskundige van Stichting ABC. Na deze introductie nam hij
plaats achterin de zaal. Met een kop koffie in de hand begon hij fluisterend
een gesprek met iemand. Onze ambassadrice van Stichting ABC was intussen
haar levensverhaal aan het vertellen. De betrokken wethouder had daar geen
aandacht voor. Stond stiekem wat te lachen in het gesprek met de andere
persoon. Dat zag onze ambassadrice. Zij stopte haar verhaal en riep op luide
toon, voor iedereen duidelijk te horen:
“Waarom lacht U me uit! Als mijn verhaal
U niet interesseert, ga dan weg. Ik ben
vroeger al vaak genoeg uitgelachen”. De
zaal viel doodstil. De wethouder steeg het
schaamrood naar de kaken. Iedereen in de
zaal draaide zich om.
Het levensverhaal werd vervolgd. Je
kon een speld horen vallen. Er werden
de bekende vragen gesteld, die de
ambassadeurs van Stichting ABC
wel kennen. De voorzitter sprak een
dankwoord en gaf haar een cadeaubon.
Een donderend applaus steeg op.
Na afloop dronken we een kop koffie
in het plaatselijke café. We bespraken
de bijeenkomst. “Heb ik het goed
gedaan? Kan het wel wat ik zei tegen de
wethouder? De mensen werden wel erg
stil. Eigenlijk schaam ik me een beetje”.
Ik antwoordde dat zij zich niet hoefde
te schamen. Dat alle aanwezigen zich schaamden voor het gedrag van de
wethouder. Dat de wethouder misschien wel lachte om een goede grap. Haar
niet uitlachte maar geen belangstelling had voor laaggeletterdheid. Maar in haar
verhaal had zij wel verteld wat laaggeletterdheid met je doet. De mensen in
de zaal hadden ademloos geluisterd. En de wethouder was terecht tot de orde
geroepen. Hij toonde geen respect. “Je hebt het goed gedaan”, zei ik. Ze keek
me stralend aan. Bij het afscheid beende ze zelfbewust naar buiten. In de nabij
gelegen winkelstraat ging ze haar cadeaubon verzilveren. ” Eindelijk Iets voor
mezelf kopen”, zei ze. Als moeder met een uitkering en kinderen had ze moeite
de eindjes aan elkaar te knopen.

95

Hilde Adriaenssens
Moeite hebben met lezen en schrijven mijn eerste ervaringen
Het is zomer 2008 als Pieter de Graaf, adviseur van
ABC, mij vraagt of ik belangstelling heb om in het
bestuur te gaan zitten. Ik zeg niet meteen ja, want ik
begin net aan een nieuwe job als bestuurssecretaris
van een ROC. En toch trekt het. Ik herinner mij
nog levendig mijn eerste kennismaking met
laaggeletterdheid. Als nieuwbakken inwoner van Nederland (afkomstig uit België,
net getrouwd met ‘nen Ollander’ en verhuisd naar Goirle) ben ik op zoek naar
vrijwilligerswerk. Via Buurthuis Korvel in Tilburg kom ik terecht in de eerste
bijeenkomst van mensen (allemaal mannen) die moeite hebben met lezen en
schrijven, georganiseerd door het Maatschappelijk Werk. Met verbazing luister
ik naar de verschillende verhalen over hoe moeilijk mensen het hebben doordat
lezen en schrijven hen niet makkelijk afgaat. Eén verhaal is mij bijgebleven:
de vrachtwagenchauffeur die overal naartoe reed, naar Antwerpen moest en
afgaande op de A in Aken terechtkwam…

Richting van ABC bepalen: B.O.S.
In 2008 lijken de problemen nog niet verminderd. Ondanks akkoorden,
aanpakken en aanvalsplannen, neemt het aantal mensen dat moeite heeft met
lezen en schrijven toe. En dat terwijl de budgetten voor de bestrijding ervan
meer en meer afnemen. Dat feit, maar zeker ook de herinnering aan de warme
contacten die ik heb gehad met de deelnemers, trekken me over de streep. Ook
de herinnering aan de bevlogen docenten staat me nog steeds bij. Ik zeg toe

ABC trofee 2015
De ABC-trofee is dit jaar uitgereikt aan het UMC Radboud en het Jeroen Bosch
Ziekenhuis, vanwege de duidelijke manier waarop (laagopgeleide) patiënten worden
voorgelicht over de behandeling van hun ziekte of hun operatie (coloscopie =
kijkonderzoek in de dikke darm). Deze voorlichting gebeurt met veel afbeeldingen
en filmpjes in gewone mensentaal en met vermijding van vaktaal die voor leken
moeilijk te begrijpen is.
De twee andere genomineerden waren: de Lions en Rotary Schiedam met hun
project Tijd voor Taal Schiedam en de GGZ-instelling Antes met het Project
Basisvaardigheden voor de bewustwording van al hun medewerkers.
De trofee 2015 is een glaskunstwerk geïnspireerd op de letter R en werd uitgereikt
door Wil van Dijk, voorzitter van ABC.
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onder één voorwaarde: ik ga me bezighouden met het beleid van ABC (waar
wil de vereniging naartoe?). Voor allerlei uitvoerende activiteiten heb ik minder
ruimte. Uiteindelijk wordt het toch een mix van de twee. Kees Hammink, Martin
Linthorst en ik maken een voorzet voor een beleidsplan. We onderscheiden drie
rollen voor de vereniging: B.O.S.: Belangenbehartiging Ontmoeting en Scholing.
We bespreken dit uitgebreid in het bestuur. Dat bestaat voor een groot deel uit
deelnemers van de verschillende afdelingen. Ze schuiven wisselend aan bij de
bestuursvergaderingen.
Ik herinner me Dicky uit Amsterdam, Cees uit Gilze (met gevaar voor eigen
leven ben ik een keer in zijn oldtimer met hem naar een deelnemersdag
gereden…) Hendrik uit Limburg, op dat moment de jongste actieve deelnemer.
En vooral ook Hanny uit Limburg, die steeds spreekt over ‘de Roksen’ (de ROC
‘s) en haar auto parkeert op het voetgangersplein voor de kerk in Den Bosch
waar we vergaderen. Op een of andere manier lukt het haar geen boete te
krijgen. Allemaal maken ze het plan rijker vanuit hun kijk en ervaring op het niet
kunnen lezen en schrijven, ondersteund door de vrijwilligers uit hun afdeling.
Stuk voor stuk mensen met ervaringen, met ideeën hoe het beter kan, met de
wil laaggeletterdheid de wereld uit te helpen.

Zorgen voor sterke afdelingen
Om het bestuur wat slagvaardiger te laten zijn, besluiten we te werken met een
vaste groep van deelnemers, die de stem van ‘de’ deelnemer vertegenwoordigt
in het bestuur. Jos en Trudy treden aan. Ook willen we de vereniging een
steviger juridische basis geven en gaan aan de slag met de statuten. Zeker
geen inspirerende bezigheid! Veel leuker is het bezig te zijn met het verstevigen
van de afdelingen. Zorgen dat goede afdelingsbesturen tot stand komen,
met ondersteuning door vrijwilligers die hen helpen met het bestrijden van
laaggeletterdheid in hun regio. De besturen krijgen trainingen aangeboden op
het terrein van vergaderen en het bijhouden van de financiën. Kees reist als
voorzitter heel wat af om al de besturen een hart onder de riem te steken.
Het lukt zelfs om nog enkele nieuwe afdelingen op te richten, ontstaan uit het
initiatief van deelnemers in die regio’s.
Ondertussen gaan de jaarlijkse deelnemersdagen gewoon door, ieder jaar
weer een feest! Eerst in het provinciehuis in Den Bosch, daarna in het ROC
van Midden-Nederland. Jaarlijks komen meer dan honderd deelnemers bij
elkaar. In workshops spreken ze met elkaar over hoe de weg te vinden in de
gezondheidszorg, over hoe om te gaan met geld, over nieuwe manieren van
leren enz. Het hoogtepunt is de uitreiking van de ABC-trofee. Die is bedoeld
om de instelling of het bedrijf dat goed om weet te gaan met eenvoudige
communicatie, in het zonnetje te zetten. De trofee die ze krijgen is steeds
de volgende letter van het alfabet, vormgegeven in een prachtig kunstwerk.
Ziekenhuizen, doktersposten, gemeentes, woningbouwverenigingen, enz. komen
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aan de beurt. Allemaal organisaties die hun stinkende best doen om de taal van
hun folders te vereenvoudigen, te zorgen dat de routes in hun gebouw te volgen
zijn, ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Het enorme belang van Taalambassadeurs
Steeds meer en meer wordt daarvoor advies gevraagd aan taalambassadeurs
(oud-cursisten). Zij maken vanuit hun eigen ervaringen aan verschillende
groepen duidelijk hoe ingewikkeld het leven is als je basisvaardigheden zoals
lezen, schrijven en rekenen onvoldoende beheerst. Ze krijgen training in hoe
zich te presenteren en hun verhaal te vertellen. Via een lijst die ABC aanlegt,
zijn ze in te huren. Veel organisaties maken daar gebruik van. Een goede zaak
dus. En toch merken we dat de aantallen mensen
die de weg weten te vinden naar de lees- en
schrijfcursussen steeds minder wordt.
Ook de Stichting Lezen en Schrijven, opgericht door
Prins Laurentien, helpt niet. Oorzaak is ongetwijfeld
het feit dat de budgetten voor lezen en schrijven
steeds minder worden, waardoor de aandacht en
tijd ervoor verslapt. Het werven van deelnemers
wordt niet meer bekostigd; in de grote ROC’ s
moet het leren opbrengstgericht zijn en efficiënt
georganiseerd. Dat betekent dat het moet passen
in kwalificatiestructuren, met grotere groepen
en beperkt in tijd. Niet ideaal voor de doelgroep,
helemaal niet zelfs… In snel tempo wordt het
aanbod minder en de deelname ook.

De stem van de deelnemer moet gehoord worden
Als kleine vrijwilligersorganisatie voelen we ons niet in staat een echte vuist te
maken. Het feit dat ook de samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven
niet makkelijk gaat, bevestigt het gevoel van onmacht. Ook dat we steeds
minder een beroep kunnen doen op docenten van de ROC’ s helpt niet.
En toch… de deelnemers met hun verhalen motiveren om door te gaan. Verhalen
waarmee ze vertellen hoe de wereld voor hen is veranderd door te kunnen lezen
en schrijven!
In 2014 besluit ik na 6 jaar dat het tijd is het stokje door te geven. De
problematiek, maar vooral de deelnemers zijn daarmee niet uit mijn hart. Ik
heb een goede opvolger gevonden in de persoon van mijn echtgenoot, die vanaf
2015 de voorzittershamer oppakt en voor ABC een nieuwe periode inluidt. Door
het experimenteren met het inzetten van deelnemers als ervaringsdeskundigen
in gemeenten, krijgt de deelnemer zelf nog meer stem. Niet voor, maar door
deelnemers. Ik wens ABC, maar vooral alle deelnemers, veel succes hiermee!
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Jan Jongeneelen
Ik heb de vereniging ABC leren kennen rond
2006 toen ik werkzaam was bij CINOP binnen het
Aanvalsplan Laaggeletterdheid. De tijd van Jacques
Baartmans, Pieter de Graaf, Hannie de Heus en
natuurlijk toen ook al ondersteuners als Hank
Gronheid en Gerard Linders en vele anderen van
diverse ROC’ s De mensen van het eerste uur.
Daarbij werden we uitgenodigd om deel te nemen
aan de Landelijke deelnemersdagen die elk jaar in
het Provinciehuis van Brabant in Den Bosch werden
gehouden. En zoals dat vaak is bij vrijwilligersorganisaties had ABC ook gebrek
aan geld en werd CINOP gevraagd een bijdrage te leveren om de kosten van de
dag te helpen betalen. Wat mij opviel was dat ondanks onze toezegging er maar
geen rekening kwam van ABC. Dit is later een reden geworden, toen in 2011 de
stichting ABC een penningmeester zocht, ik me daarvoor heb aan gemeld.
ABC was in de jaren daarvoor in mijn hart gaan zitten, vooral al de lieve en
enthousiaste taalambassadeurs met hun vaak aangrijpende verhalen.
Toen ik lid werd van het bestuur was inmiddels Kees Hammink voorzitter en
kwamen ook de eerste taalambassadeurs in het bestuur. Als penningmeester
was ik een vast onderdeel op de ALV met een PowerPoint met heel veel moeilijke
cijfertjes. Het was elk jaar weer zaak om de begroting rond te krijgen. De hele
begroting inclusief de kosten van de afdelingen (met uitzondering van Limburg,
waar de middelen wat ruimer waren) waren niet meer dan € 15.000 per jaar.
Samen met de afdelingen hebben we dit in de loop van de jaren flink op
weten te krikken. Ook konden we in die tijd ook steeds meer rekenen op een
jaarlijkse bijdrage van rond € 25.000 van stichting L&S. Nadat Wil van Dijk
voorzitter werd, kwam ABC steeds helderder op de kaart, ook bij het ministerie.
We daagden de afdelingen uit hun diensten tegen vergoedingen aan te gaan
bieden. Daarmee gingen de inkomsten van zowel het landelijk bestuur als ook de
afdelingen flink omhoog.
De begroting groeide, werd steeds ingewikkelder. Door de kascommissie,
bestaande uit taalambassadeurs onder voorzitterschap van Piet van Horrik,
werden de kasboeken zorgvuldig doorgenomen. In 2019 kregen we ook nog
projecten van het Ministerie OCW erbij. Toen werd het tijd om professionals te
vragen, en niet een amateurpenningmeester, om dit in goede banen te leiden.
De cijfers liepen op tot ruim boven de € 600.000.
Ik dank al mijn medebestuursleden voor al die jaren van plezierige
samenwerking. Ik heb genoten van alle taalambassadeurs waarvoor we dit altijd
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toch deden. Trudi Jeninga, Ria van Ras en Jos Niels. Zij lieten en laten zien dat je
ook als laaggeletterde kunt groeien en een wezenlijke bijdrage binnen ABC kunt
leveren.
Ik wens alle nieuwe bestuursleden en vooral de taalambassadeurs een goede
toekomst binnen ABC en ben blij een klein steentje bijgedragen te hebben.

Rietje Toonen
Een jaar nadat ik met pensioen ben gegaan, in
2011, werd ik gevraagd om in het landelijk bestuur
te komen van de Stichting ABC. Ik kende ABC vanuit
mijn baan bij het ROC Tilburg, waar ik jaren gewerkt
heb. Als docent, als teamleider en tenslotte als
directeur bij de afdeling Educatie. Daar werden leesen schrijfcursussen gegeven, maar ook rekenen en
digitale vaardigheden voor laaggeletterden.
Deze tak van onderwijs heeft mij altijd zeer
geïnspireerd. Daar lag al jaren mijn hart. Ik hoefde
dus niet zo lang na te denken toen ik gevraagd werd om als vrijwilliger aan het
werk te gaan.
Een aantal jaren heb ik in het landelijk bestuur gezeten. Interessant,
samenwerken met veel organisaties, veel reizen, een goed gezelschap wat de
collega‘s betreft. Na 4 jaar vond ik het tijd om me helemaal te gaan richten op
de afdeling in Brabant.
En, terugkijkend op deze tijd, heb ik daar het meeste voldoening uitgehaald. Wat
een energie kreeg ik van deze groep ambassadeurs en van de ondersteuners.
Een bruisende afdeling waar heel veel gebeurde.
Als ik terugkijk op de 8 jaar dat ik actief ben geweest voor ABC, waren dat
mijn beste jaren bij ABC. Maandelijkse overleggen, ambassadeurstrainingen,
voorlichtingsbijeenkomsten, deelname aan trainingen voor professionals van
allerlei maatschappelijke instellingen, deskundigheidsbevordering.
Overal werden ambassadeurs ingezet als ervaringsdeskundigen.
Wat heb ik deze mensen zien groeien in hun leven. Heel veel bewondering en
waardering heb ik voor hen, die zich onvoorwaardelijk inzetten om Nederland
te laten horen dat er zoveel laaggeletterden zijn en dat zij recht hebben op het
onderwijs wat zij nodig hebben.
Ik wens Stichting ABC heel veel succes in de toekomst.
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Wil van Dijk
Wat maakte ik mee bij ABC?
Warmte en plezier, maar ook soms
chagrijn.
Van juni 2015 tot juni 2020 was ik verbonden aan ABC
als voorzitter van de vereniging. Ergens rond 2014
had ik al een paar dagdelen het toenmalig bestuur
geholpen met het opstellen van een beleidsplan.
Mijn echtgenote, Hilde Adriaenssens, is een jaar of 6
bestuurder ABC geweest. Aan onze eettafel kwamen
dus nogal wat jaren achtereen het wel en wee van
ABC ter sprake. In 2015 was ik met vroegpensioen en werd voorzitter. De
afspraak werd gemaakt dat we als bestuur onze schouders bleven zetten onder
de verdere groei van ABC. We mochten onze inzet niet als vrijblijvend zien en
een afspraak was een afspraak. De taken die we op ons namen moesten passen
bij onze beschikbare tijd en ieders individuele interesses. Zo ben ik gestart.
Terugkijkend ben ik erg dankbaar dat ik deze periode binnen ABC heb mogen
doorbrengen. Het heeft me erg veel gebracht. Heel veel sympathieke mensen

ABC trofee 2017
Wizenoze wint ABC-trofee en Jet Wijdeven van ROC Nijmegen de ABCwisseltrofee.
De genomineerden voor de ABC-trofee waren dit jaar het Ziekenhuis Rivierenland
Tiel en het IT-bedrijf Wizenoze uit Amsterdam. Met een miniem verschil in
stemmen werd Wizenoze door de aanwezigen verkozen tot winnaar. Zij hebben
een softwareprogramma ontwikkeld om het leesniveau van teksten te analyseren.
Met hun de content editing webtool, kan daarna op eenvoudige wijze een tekst
aangepast worden naar een lager taalniveau. Deze content editor geeft namelijk
aan waarom een tekst moeilijk is en hoe de tekst aangepast kan worden. Dit
helpt instanties om begrijpelijke teksten te maken voor laaggeletterden. Jim
Paijens, Sales
Manager van Wizenoze, vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan
teksten voor laaggeletterden: “Wij zijn ontzettend vereerd dat wij door de
Taalambassadeurs gekozen zijn voor de ABC-prijs. Dit motiveert ons om een nog
grotere bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal laaggeletterden in
Nederland”. De prijs bestond uit een schitterend kunstwerk; een ‘T‘van ceramiek
gemaakt door de ceramist Ton Vriens uit Hilvarenbeek.
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ontmoet, zowel binnen ABC als daarbuiten. Maar vooral ook veel geleerd, gezien
en gehoord. Hoe bijvoorbeeld de achtergrond van mensen bepalend is voor
hun schoolsucces en kansen op de arbeidsmarkt, maar ook voor hun dagelijks
welzijn. Hoe moedig Taalambassadeurs zijn in hun publiekelijke bekentenissen
over hun laaggeletterdheid, hoe wilskrachtig en volhoudend ze zijn in het
zoeken naar verbeteringen in hun eigen taalbegrip maar ook dat van anderen.
Hoe ondersteuners continu hun hoofd breken in het zoeken naar de beste
ondersteuning in de ABC-afdelingen.
Ik wil het niet speciaal hebben over laaggeletterdheid als maatschappelijk
vraagstuk en hoe het overheidsbeleid is, maar liever over een aantal situaties
binnen ABC die mij in vijf jaar voorzitterschap beroerd hebben.

Ontmoetingsdagen
Als eerste de jaarlijkse ABC-dagen, een traditie die vanaf het oprichten van ABC
op de agenda staat. Grote bijeenkomsten waar Taalambassadeurs en deelnemers
op een zaterdag verwelkomd worden ergens in het centrum van het land.
Doorgaans een leuk en wisselend programma en heel veel blije gezichten. Een
schot in de roos als het gaat om het realiseren van een van de doelstellingen van
ABC: ontmoeting. Zo’n jaarlijkse dag meemaken is altijd een hoogtepunt. Alleen
al hiervoor waren al die treinreizen en overleggen meer dan de moeite waard.
In de periode 2015-2020 veranderde het organiseren nogal. In 2015 werden de
dagen georganiseerd door het ABC-bestuur en gefinancierd door Stichting Lezen
& Schrijven. We hadden het echt moeilijk met al het werk en toen L&S aanbood
een deel van de organisatie op zich te nemen, gaf dit enige verlichting, maar
al snel werd duidelijk dat onze ideeën ver uit elkaar lagen. In 2019 stopte de
financiële ondersteuning van L&S. Een probleem dat met hulp van Tel mee met
Taal gelukkig is opgelost voor zeker de periode tot 2025.
We vonden een andere manier van organiseren van de ABC dagen en die heeft
me heel veel plezier gegeven. Taalambassadeurs kregen meer invloed op het
programma en namen de praktische uitvoering voor hun rekening. Met name Jos
Niels wil ik hier noemen. In het begin was Jos als ‘hulp’ van grote waarde, maar
bij de laatste keren was zijn rol ook die van leider en dagvoorzitter. Dat is een
prestatie van formaat, maar ook een voorbeeld van een ontwikkeling die ik bij
meer ambassadeurs heb gezien. Wat fijn om mee te mogen maken.

Interne organisatie
Als tweede onderwerp wil ik noemen de ontwikkeling van de interne organisatie
van ABC. Hier heb ik wel spanningen ondervonden. Zoals ik eerder schreef
was het de bedoeling dat we ABC verder wilde laten groeien: meer afdelingen,
meer gehoor bij de overheid, een professionelere organisatie, etc. Grote
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moeite hebben we gehad in
het gelijke tred houden van de
bestuurlijke kracht (lees: voldoende
bemensing) met de aanwas van
nieuwe afdelingen en projecten die
we kregen. Het viel niet mee om
nieuwe bestuursleden (vrijwilligers)
te werven. Dit betekende dat al
het werk op maar een beperkt
aantal schouders rustte. Heel wat
uren heb ik met de trein het land
doorgereisd op weg naar afdelingen
of naar allerlei bijeenkomsten.
Dit reizen had overigens ook wel
zijn charme, heerlijk door het
treinraampje kijken of van alles
lezen. Voor een belangrijke deel van het werk, en dan met name het schrijven
van projectplannen e.d., hebben we gelukkig wel veel hulp gekregen van
professionele mensen die sympathie hadden voor de ABC-beweging. Mede door
hen hebben we de projecten verworven en kan het ABC-gedachtengoed over het
inzetten van ervaringsdeskundigen verder ontwikkeld worden.

Cultuur
Het derde punt is de cultuur, de normen en waarden, de omgangsvormen en
principes binnen ABC. Ook hier heb ik blije momenten gehad, maar ook slechte
nachten. Mede door de snelle groei en beperkte selectiemogelijkheden brachten
nieuwe ABCers niet altijd een zonnetje mee. Dit gold zowel voor ambassadeurs
als ondersteuners. In doorsnee gaf dit niet al te veel problemen en kwamen we
tot elkaar na een aantal gesprekken, maar in een enkel geval vroeg het toch om
een stevig ingrijpen.

Tot slot
25 jaar ABC is eigenlijk van de zotte. Waarom is ABC nog nodig, waarom is het
vraagstuk nog niet opgelost? Waarschijnlijk omdat het niet eenvoudig op te
lossen is en misschien wel nog ingewikkelder wordt. Ik ben in ieder geval blij dat
ik een aantal jaar heb mogen helpen dat er weer nieuwe mensen zijn die zich
voor de goede zaak inzetten. Een vereniging, samen verenigd om een doel te
bereiken kan veel vreugde geven. Zeker als het doel en het samenzijn mensen
met elkaar verbindt. Mijn ABC-vreugde overheerst duidelijk!
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Op naar de toekomst
In het programma ‘Tel mee met taal’ neemt het bestrijden van
laaggeletterdheid een belangrijke plaats in. Stichting ABC is daarbij
erkend als een partner die inbreng levert vanuit het gezichtspunt van
de doelgroep. Wij hebben middelen ontvangen om enkele pilotprojecten
uit te voeren. Daarin proberen we uit op welke manier laaggeletterden
betrokken kunnen worden bij gemeentelijk beleid, onderzoeken we
hoe er structurele lokale netwerken gevormd kunnen worden die
permanente aandacht besteden aan het bestrijden van laaggeletterdheid
en via die netwerken proberen we het aantal taalambassadeurs fors
te vergroten. Om onze taken nu en in de toekomst ook adequaat te
kunnen uitvoeren hebben we ook middelen gekregen voor de dagelijkse
werkzaamheden en voor het professionaliseren van de organisatie. We
maken ons klaar voor de toekomst.

Onze boodschap komt op steeds meer plekken aan ….
Door onze jarenlange ervaring met inzet van Taalambassadeurs ofwel
‘ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid’ hebben we de overtuiging dat
structurele samenspraak met gemeenten sterk kan bijdragen aan het oplossen
van de problematiek van laaggeletterdheid in eigen dorp en stad. Luister naar
laaggeletterden en schakel taalambassadeurs in; dat is al jaren onze boodschap.
De afgelopen jaren is naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid al
flink geluisterd en worden zij steeds meer gevraagd door gemeenten en
ziekenhuizen, door landelijke en regionale organisaties als ministeries,

Geert Hoogeboom

ABC trofee 2018

Activiteiten ABC in de komende jaren

In 2018 zijn twee organisaties en producten genomineerd, namelijk VIND
Hulpwijzer (van SDU uitgeverij) en de informatiefolder over de griepprik (van
het Nederlands Huisartsen Genootschap in samenwerking met het ministerie van
Volksgezondheid).
De presentatie over de folder over de griepprik werd gedaan door Margot Carpay
van het RIVM en Hermien Vrieze van het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Zij lieten zien waarom er veel pictogrammen en korte teksten werden gebruikt
en hoeveel fasen de ontwikkeling van één symbool in de folder bijvoorbeeld had
doorgemaakt.
Michan Bies broek vertelde namens SDU over de VIND hulpwijzer, die bestaat
uit een collectie Vraag-Antwoord-Combinaties (VAC’s) voor organisaties op het
gebied van welzijn, zorg, werk, schuldhulpverlening en opvoeden. Slimme en
laagdrempelige vraaggeleiding zorgt ervoor dat de informatie snel gevonden wordt.
Aan elk antwoord zijn adresgegevens gekoppeld van relevante organisaties, waarbij
het aanbod binnen een gemeente, dus lokaal gericht, voorop staat. Zo weet de
gebruiker gelijk waar hij of zij moet zijn voor advies, ondersteuning of hulp op
maat. Onder ander de gemeente Den Helder gebruikt dit hulpmiddel.
In 2018 ging de prijs naar VIND Hulpwijzer. De zaal prees daarmee het team
achter VIND Hulpwijzer voor de inzet voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven.

Taalambassadeurs al jaren op de bres
Er zijn nog steeds taalambassadeurs van het eerste
uur actief. Zij hebben vanuit ABC en ook samen
met Stichting Lezen en Schrijven en vele andere
partners, zich ingezet voor het terugdringen van
laaggeletterdheid. Als deze pioniers terugkijken kunnen
zij tot tevredenheid constateren dat ze in al die jaren
veel andere laaggeletterden hebben bereikt en hebben
kunnen overhalen om cursussen te gaan volgen. Maar ze constateren ook dat het
aanbod aan taalcursussen en structurele aandacht voor de aanpak geletterdheid
te kort schiet.
De jongere generatie is steeds minder leesvaardig en ouderen hebben veel
moeite om digitaal mee te kunnen doen. Het aantal laaggeletterden stijgt
hierdoor zelfs weer. Onze oproepen aan gemeenten, bedrijven en organisaties
om aandacht te besteden aan laaggeletterdheid hebben kennelijk onvoldoende
effect gehad.
Gelukkig hebben de taalambassadeurs met grote vasthoudendheid ook
de minister van OCW en de Tweede Kamer telkens weer gewezen op deze
problematiek en er op die manier aan bijgedragen dat de laatste jaren de
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aandacht voor laaggeletterdheid toch weer is toegenomen. In het programma
‘Tel mee met Taal’ werken nu meerdere ministeries samen om dit vraagstuk
beter aan te pakken. Vanuit Stichting ABC zijn we sinds een paar jaar nauwer bij
hun werk betrokken en voelen we ons beter gehoord.

Het kunstwerk in de vorm van een boek is geïnspireerd op de letter U van
uitgedaagd.

105

Stichting Lezen & Schrijven, Pharos,
FNV, en door woningcorporaties en
maatschappelijke organisaties. De
bijdrage van ervaringsdeskundigen
varieert van werving van nieuwe cursisten,
presentaties gericht op bewustwording
en het participeren in testpanels.
Ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid
kunnen heel goed meedenken over beleid
en taboedoorbreking.
In het nieuwe programma: Tel mee
met Taal 2020 – 2025 is het belang van
ervaringsdeskundigen onderkend en
vormt dit onderdeel van de nieuwe aanpak
laaggeletterdheid. Dat is winst!

Het tij is aan het keren:
samen op zoek naar een nieuwe lokale aanpak
ABC heeft de afgelopen jaren in een aantal projecten de volgende vragen
onderzocht:
*H
 oe bereiken we mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven en hoe halen
we ze over om daar iets aan te doen?
*H
 oe komen we te weten wat mensen willen leren?
*H
 oe weten overheden en instellingen dat mensen die niet goed kunnen lezen
en schrijven hun boodschap begrijpen en wat doen ze eraan?
*H
 oe zorgen we ervoor dat er permanente aandacht voor laaggeletterdheid blijft
op lokaal niveau?

….maar het antwoord is nog altijd moeilijk te geven.
Hoewel onze boodschap nu beter wordt gehoord, is het steeds moeilijker
geworden om voldoende nieuwe ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid
te vinden. Er zijn steeds minder NT1-klassen waar ervaringsdeskundigen
gevonden kunnen worden. Voorheen waren de ROC ’s standaard onze vaste
partners in het vinden, enthousiasmeren en lokaal mee ondersteunen van
ervaringsdeskundigen. Tot ongeveer 10 jaar geleden bestond hiervoor een goed
functionerend netwerk en ook was er voldoende kwalitatief goede ondersteuning
in de regio aanwezig. Door de decentralisatie van het beleid, de forse daling van
de budgetten en de marktwerking ten aanzien van de educatiebudgetten is die
rol van ROC ’s in veel regio’s veranderd.
Gelukkig zijn sommige ROC ’s nog zeer actief wat de aanpak geletterdheid
betreft, maar het vertrouwde systeem van werven en opleiden van nieuwe
ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid ligt vrijwel stil. Wel zien we, op
regionaal en lokaal niveau, dat rond bijvoorbeeld Taalhuizen groepjes
laaggeletterden activiteiten ontplooien, gericht op voorlichting. Helaas krijgen
ervaringsdeskundigen weinig ondersteuning en begeleiding voor hun eigen
ontplooiing.
Er zijn nieuwe werkwijzen nodig om bestaande ervaringsdeskundigen
laaggeletterdheid te blijven enthousiasmeren en bij te scholen. Bovendien is er
nieuw gemeentebeleid nodig om ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid lokaal
goed in te zetten.
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We hebben deze vragen in een drietal projecten onderzocht
1. Project Inspraak
2. Project Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten
3. Project The voice of the learner (de stem van de leerder)
1.Project Inspraak
Hoe schakel je Taalambassadeurs succesvol in bij gemeentelijk beleid?
In dit project is geëxperimenteerd met inspraak van ervaringsdeskundigen op de
gemeentelijke aanpak van de bestrijding van laaggeletterdheid. In 2018/2019
hebben we in 4 gemeenten vormen van inspraak in het gemeentelijk beleid
uitgevoerd. Dat was een voorloper van het nieuwe en meer uitgebreide project
in 14 pilots. Het project Inspraak heeft inzicht gegeven in wat belangrijke
randvoorwaarden zijn voor de nieuwe pilots en ook is het competentieprofiel van
de taalambassadeurs verder aangevuld.
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2.Project Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten
Hoe werf je meer taalambassadeurs en hoe geef je die een structurele plek?
Bij het overheidsprogramma ‘Tel mee met Taal’ van de ministeries OCW, SZW,
VWS en BZK hebben we in 2018 een subsidieaanvraag gedaan om een nieuwe
stap te zetten in het vinden en opleiden van ervaringsdeskundigen. In juni 2019
konden we aan de slag met het project. Op 14 verschillende plekken in het
land wordt gezocht naar innovatieve werkwijzen om de inzet en werving van
ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te bevorderen. Het project loopt tot
begin 2022. Aanvullend heeft de Direct Duidelijk Brigade van het ministerie van
BZK extra middelen gegeven voor het ondersteunen van ambtenaren.

een systematische aanpak van werving van inzet van ervaringsdeskundigen.
Hierbij kan onder meer gebruik gemaakt worden van methodieken als Lost
Lemon en Klasse.

Het project heeft 4 doelen:

c. V
 oorbeelddocument voor gemeenten over het vergroten van kennis rond
duurzame inzet van lokale ervaringsdeskundigen
De verschillende innovatiekamers beschrijven hun werkwijze met daarin hun
geleerde lessen. Alle 14 beschrijvingen worden gebundeld met een leeswijzer
en conclusies erbij zodat deze gebruikt kunnen worden door gemeenten en
organisaties.

a. Vergroten aantal taalambassadeurs
Het hoofddoel is het vergroten van de groep ervaringsdeskundigen
en wordt geconcretiseerd met de inzet om per innovatiekamer 7 à 10
nieuwe ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te werven. Er wordt naar
gestreefd om de groep min of meer een weerspiegeling te laten zijn van
de lokale gemeenschap van laaggeletterden. Hiermee wordt het aantal
ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid groter en divers. In elke innovatiekamer
wordt gewerkt aan een wervingsplan voor gemeenten om lokaal te komen tot

b. Lokale structurele verankering
Het tweede doel is een lokale structuur opbouwen en een werkwijze ontwikkelen
waarbij een lokale groep van ervaringsdeskundigen betrokken is en regelmatig
wordt ingezet in verschillende rollen Het betreft taboedoorbreking, werven
nieuwe deelnemers, tester van communicatie uitingen en inspraak bij
beleidsontwikkelingen. Een vaste thuislocatie is hierbij noodzaak.

d. Ondersteunende rol landelijk ABC verbeteren
Stichting ABC verbetert de huidige trainingen en materialen voor
ervaringsdeskundigen en ondersteuners en breidt deze beleidsmatig verder
uit. Stichting ABC wil haar rol als trainer en kennispartner voor lokale inzet
ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid verder uitbouwen, naast het organiseren
van landelijke ontmoetingsdagen van ervaringsdeskundigen en ondersteuners.
De trainingen zijn gebundeld in de ‘ Leerweg ervaringsdeskundigen
laaggeletterdheid’. In totaal zijn er 5 modules gemaakt.
• Zeg het Voort: de taalambassadeur (basismodule)
• Zeg het Voort: de voorlichter
• Zeg het Voort: de werver
• Zeg het Voort: bij inspraak
• Zeg het Voort: de tester
ABC beleidshulp voor ambtenaren is gericht op testpanels, die lokaal
ambtenaren en beleidsmedewerkers helpen. We ontwikkelden een online
gereedschapskist met nuttige informatie over laaggeletterdheid, de inzet van
ervaringsdeskundigen, het inrichten van testpanels, de verschillende rollen die zij
kunnen vervullen en samen komen tot duidelijke communicatie.
3. Project the voice of the learner (de stem van de leerder)
Hoe weet je wat laaggeletterden willen leren en hoe vertaal je dat in een
aanbod?
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In 2019 en 2020 heeft ABC, met subsidie van Erasmus+, werkbezoeken gebracht
aan Ierland en Wales; begin 2022 volgt nog een bezoek aan België. Doel van
deze werkbezoeken is om na te gaan hoe in deze landen wordt geluisterd naar
de leerder en welke methoden gebruikt worden om laaggeletterden te bereiken
en hen te bieden waar zij geïnteresseerd in zijn.
In Ierland en Wales is er een nauwe samenwerking tussen formeel onderwijs,
vakbonden en non formele educatie via bibliotheken en buurtcentra. Gezamenlijk
zijn zij in staat álle volwassenen te bereiken in de thuissituatie en op het werk.
Er wordt geen aanbod van bovenaf gedaan, maar er wordt gevraagd naar
de behoeften van de cursisten en op basis daarvan wordt een programma
opgesteld. In de wetgeving is vastgelegd dat tijdens de cursusperiode
regelmatig feedback gevraagd wordt van de cursisten alsook na afloop. De
onderwijsinstellingen zijn verplicht om te vermelden wat ze met de feedback
doen en moeten laten zien hoe zij dat in vervolgcursussen verwerken.

Gedicht
WAT IS POEZIE?
Niets meer en niets minder dan wat woorden
Op een stukje wit papier
Dat op straat uit mijn broekzak gleed
Door de wind werd meegevoerd
Door een kind is opgeraapt
Dat de woorden niet begreep
Het in een propje kneedde en weer weg smeet
De stratenveger die het op een hoop veegde
Poezie is niets meer en niets minder dan een
Paar woorden op een stukje wit papier
Maar als je niet kunt lezen en schrijven
Dan is het véél en véél meer
W.P.
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ABC trofee 2019
Op 14 december was de jaarlijkse verkiezing van de ABC trofee in het ROCgebouw bij Vaartsche Rijn in Utrecht. De drie genomineerden waren: de gemeente
Amsterdam vanwege hun eenvoudige communicatie rond de stadspas, de gemeente
Breda vanwege hun campagne HUH? en Pharos vanwege hun inspanningen om
een publicatie rond diabetes zo eenvoudig mogelijk te presenteren. In plaats van
stembiljetten werden dit keer eikeltjes gebruikt die de bezoekers in een van de drie
kokers konden deponeren. De meeste stemmen werden uitgebracht op Pharos. De
vertegenwoordigers kregen een kunstwerk aangeboden, geïnspireerd op de letter V
van het alfabet.

Deze werkbezoeken leren ons het van belang van een brede samenwerking
van gemeenten, scholen, welzijnswerk, bibliotheken, bedrijven en vakbonden.
Om de doelgroep te bereiken zijn met name welzijnsinstellingen en bedrijven
en vakbonden belangrijk. Het gaat niet alleen om het aanbieden van
taalcursussen, maar om wat mensen willen leren in hun verdere leven. Goed
kunnen lezen en schrijven en ook digitaal vaardig, zijn randvoorwaarden voor
toekomstperspectief.
Wij koppelen de ervaringen van onze werkbezoeken aan de uitkomsten van de
14 pilots en hopen een nieuwe vorm te vinden om laaggeletterden met succes te
bereiken. Als ze weer gaan leren kunnen ze beter en zelfstandiger meedoen aan
de samenleving.
Wat zijn onze doelen voor de komende jaren?
Wij willen dat laaggeletterden in alle gemeenten op een goede manier gehoord
worden, zodat men weet wat ze willen leren en dat daar een aanbod op kan
worden gedaan. Ook willen we dat er organisaties zijn die hiervoor gericht
aandacht hebben en de taalambassadeurs daarbij betrekken. En tenslotte willen
we dat overheden, bedrijven en organisaties hun communicatie zodanig inrichten
dat ze alle laaggeletterden bereiken, zodat deze volwaardig deel kunnen nemen
aan de samenleving.
We willen het liefst
- dat in iedere gemeente of een vast samenwerkingsverband van gemeenten
één of meer taalambassadeurs structureel en betaald ingezet worden als
ervaringsdeskundigen.
- dat wij hen vanuit kunnen ondersteunen door het trainen van deze
ambassadeurs en ondersteuners alsmede door het organiseren van
ontmoetingen.
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Bij andere doelen hoort ook een andere organisatieopzet
Als het beleid steeds meer aan gemeenten wordt overgelaten zullen we vanuit
ABC meer contact met gemeenten moeten hebben. We zullen ons daartoe
samen met onze taalambassadeurs, ondersteuners en partners beraden hoe we
dit op een zo goed mogelijke manier kunnen doen. We willen een veilig thuis
blijven voor taalambassadeurs in het hele land. We blijven taalambassadeurs
opleiden voor hun verschillende rollen en gemeenten, instellingen en bedrijven
hiervoor actief benaderen.
Ook willen we samen overleggen of ABC aan de steeds groeiende vraag naar
testpanels kan voldoen. We gaan veranderingen aanbrengen in de relatie tussen
de landelijke stichting ABC en de provinciale afdelingen. Nog vele vragen willen
we met elkaar beantwoorden. Misschien hoeft ABC niet nog eens 25 jaar te
bestaan. Maar voorlopig hebben we nog wel wat te doen.
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