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2 3 Voorwoord

In zowel de digitale als niet-digitale activiteiten die ons leven veelal bepalen, staat het geschre-
ven woord centraal. Ons dagelijks bestaan op of buiten het werk, draait constant om het maken 
van keuzes – hoe we medicijnen op de juiste manier innemen, digitaal actief zijn en hoe we op 
een verantwoordelijke manier met ons geld omgaan en welke baan we kunnen hebben. Om 
deze beslissingen te kunnen nemen, moeten wij toegerust zijn met vaardigheden op al deze 
gebieden. Aan de basis hiervan staat ons vermogen om te kunnen lezen, schrijven en rekenen. 
Er is een groeiend besef dat het potentieel van veel burgers verloren gaat of niet wordt benut 
door een achterstand in een of meerdere van deze essentiële vaardigheden. Wij weten dat 
ook kinderen en jongeren deze nodig hebben om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen, op 
school mee te kunnen komen en later werk te kunnen vinden en te behouden. Dit besef is 
cruciaal, maar verre van voldoende. 

Met vele anderen hebben we de afgelopen jaren de basis gelegd voor een structu-
rele aanpak van laaggeletterdheid. Wij begonnen met bewustwording en we zijn in 
de praktijk aan de slag gegaan om te ervaren wat wel en niet werkt. Wij weten nu dat 
de aanpak alleen effectief is als we dichtbij de mensen om wie het gaat, werken.  
Kennis, deskundigheid en goede voorbeelden zijn er genoeg, zowel hier als over de grenzen.  
De website uAanZet.nl van ons unieke Forum AtotZ maakt duidelijk dat iedereen zijn of haar 
rol in het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid concreet invulling kan geven 
– van verpleegster tot geestelijke, van personeelschef tot vrijwilliger, van werkgever tot do-
cent. En de Week van de Alfabetisering liet weer zien dat velen in actie willen komen.

Naast deze betrokkenheid vanuit de samenleving heeft het huidige kabinet een actieplan 
aangekondigd om laaggeletterdheid te bestrijden. Dit is een belangrijke mijlpaal: wij zien het 
als een daadwerkelijke erkenning van het belang van geletterdheid voor een samenleving 
die economisch en sociaal sterk en concurrerend wil zijn. Vanuit dit momentum moeten 
we samen aan de slag om grote aantallen kinderen, jongeren en volwassenen te bereiken.  
Besef en betrokkenheid moeten worden omgezet in het nemen van verantwoordelijkheid, 
ieder voor zich en maatschappijbreed. Om tot oplossingen te komen zullen we moeten 
samenwerken, niet alleen binnen de geijkte paden kijken en altijd blijven denken vanuit een 
gezamenlijk doel en vanuit de mensen die wij beogen te bereiken. 

Het is deze verrijkende verandering die Stichting Lezen & Schrijven mede mogelijk wil ma-
ken. Zonder hulp is dat onmogelijk en wij zijn al onze partners dan ook grote dank verschul-
digd. Dit jaaroverzicht laat zien hoe wij dankzij het bundelen en uitdragen van deskundig-
heid, inzet en enthousiasme van velen in 2010 onze vleugels konden uitslaan. Het is een 
verslag van onze activiteiten en strategie die daaraan ten grondslag ligt en alles daartussen.  
De Raad van Toezicht, het Bestuur en het team van Stichting Lezen & Schrijven hopen ook 
in 2011 met u en vele anderen samen te werken. Wij hebben er plezier in, het inspireert  
en het is nodig.

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden
Voorzitter Bestuur Stichting Lezen & Schrijven



4 Inhoudsopgave 5 Van visie tot doelstelling

Visie 

Het vermogen om te kunnen lezen en 
schrijven is een basisrecht voor elk 
individu. Geletterdheid is een rand-
voorwaarde voor een gezonde, veer-
krachtige, welvarende en duurzame 
samenleving waarin alle burgers ac-
tief deelnemen. 

Missie
Wij willen laaggeletterdheid structu-
reel oplossen in Nederland. Dit kan 
alleen als iedereen zich bewust is 
van het belang van geletterdheid in 
werk en leven. Wij spreken daarom 
individuen, bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties aan 
op hun verantwoordelijkheid en bie-
den concrete oplossingen.

Voor deze missie vervult de stichting 
vier rollen:
1.  De aanjager, die organisaties en in-

dividuen in de publieke en private 
sector stimuleert en activeert;

2.  De communicator, die constante 
aandacht voor het thema vraagt; 

3.  De uitvoerder, die organisaties 
helpt hun verantwoordelijkheid in 
de praktijk te brengen;

4.  Het kenniscentrum, dat individuen 
en organisaties informeert over 
laaggeletterdheid en gerelateerde 
thema’s.

Onze activiteiten zijn er op gericht 
om:
  de samenleving te laten inzien 

dat laaggeletterdheid zowel een 
belangrijk individueel als sociaal-
economisch vraagstuk is, natio-
naal en internationaal;

  vraagstukken structureel, pragma-
tisch en gezamenlijk op te lossen 
door concrete projecten te star-
ten; 

  krachten te bundelen door samen-
werking tussen organisaties te sti-
muleren en/of zelf samenwerking 
tussen relevante spelers tot stand 
te brengen: van alfabetiseringsor-
ganisaties tot overheidsinstellin-
gen, van maatschappelijke organi-
saties tot bedrijven;

  brede maatschappelijke aandacht 
voor geletterdheid te creëren, vast 
te houden en uit te breiden.

Doelstelling
Stichting Lezen & Schrijven is op-
gericht om een doel te dienen: het 
voorkomen en verminderen van laag-
geletterdheid op zowel de korte als 
de lange termijn. 

Het merendeel van onze activiteiten 
speelt zich af in Nederland. Andere 
landen, met name lidstaten van de 
Europese Unie, weten ons steeds 
vaker te vinden om ervaringen uit te 
wisselen en gezamenlijke activiteiten 
te ontwikkelen.

Van visie tot doelstelling
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PISA report published: 
a wake up call for #Eu-
rope and the #US here! 
#education

9:19 AM Dec 8th 

NeelieKroesEU
Neelie Kroes
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In deze lijst zijn alleen de Donateurs opgenomen die in ie-
der geval in 2009 en/of 2010 hebben gedoneerd. Voor een 
volledig overzicht van Donateurs zie lezenenschrijven.nl.

Netwerk

 

Grondleggers Financiële steun en 
engagement vanaf het eerste uur
 

Partners Inhoudelijk deskundig
en gedeelde verantwoordlijkheid

Donateurs Praktische steun bij de 
uitvoering

Leden Overtuigde betrokkenheid en 
financiële steun
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* Leverde in 2010 een financiële 
bijdrage als Donateur 

Meisjes kunnen beter 
lezen dan jongens. 
Betreft ondermeer 
laaggeletterdheid 

8:03 AM Dec 7th 

Laurentdevries
Laurent de Vries
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Om laaggeletterdheid structureel op te 
lossen is brede betrokkenheid en in-
zet nodig vanuit de hele samenleving. 
Vanaf de oprichting van de stichting 
in 2004 stimuleren wij daarom uiteen-
lopende organisaties en individuen 
om laaggeletterdheid individueel en 
gezamenlijk aan te pakken. Hierdoor 
kunnen wij rekenen op een innovatief, 
betrokken en nog steeds groeiend net-
werk van private en publieke partijen. 

Het netwerk functioneert als een markt-
plaats waar vraag en aanbod elkaar 
vinden. Bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, overheden, (onderwijs)
deskundigen en belangenbehartigers 
delen kennis en ervaring. Iedere or-
ganisatie draagt op haar eigen manier 
bij om laaggeletterdheid bespreekbaar 
te maken, aandacht voor het thema 
te creëren en direct aan te pakken 
door projecten te starten. De grote 
verscheidenheid van betrokkenen sti-
muleert het buiten hokjes denken en 
handelen.

Wij zijn alle betrokken individuen en 
organisaties bijzonder dankbaar voor 
hun tijd, inzet, bijdragen en betrokken-
heid. Ons netwerk bestaat uit zes ca-
tegorieën betrokkenen:

1.  Grondleggers zijn vanaf de start 
aan de stichting verbonden en vor-
men daarmee ons fundament. Mede 
dankzij hun steun en vertrouwen 
maakten wij in 2004 een vrucht-
bare start en hebben wij uit kunnen 
groeien tot de stichting die er nu 
staat. Naast hun directe betrokken-
heid en financiële bijdrage initiëren 
zij samen met ons projecten.

2.  Leden verbinden zich voor een pe-
riode van minimaal drie jaar aan de 
stichting. Zij bieden financiële on-
dersteuning en ontwikkelen samen 
met ons initiatieven die aan onze 
doelstelling bijdragen.

 

3.  Partners vormen vanaf het begin 
het zo essentiële brede en inhou-
delijke draagvlak van de stichting. 
Hun expertise op het gebied van 
opvoeding, onderwijs, taal, litera-
tuur, leesbevordering en onderzoek 
zorgt voor nieuwe inzichten. Zij le-
veren een belangrijke bijdrage aan 
de inhoudelijke en praktische aan-
pak van laaggeletterdheid.

4.  Donateurs steunen ons werk inci-
denteel of voor een langere periode 
in de vorm van geld, diensten of 
goederen.

5.  Het Forum AtotZ geeft sinds sep-
tember 2008 de aanpak van laag-
geletterdheid een nog zichtbaarder 
en aansprekender maatschappelijk 
profiel. Het forum is een onafhanke-
lijk platform van 28 prominente Ne-
derlanders, onder voorzitterschap 
van Frits van Oostrom, auteur en 
wetenschapper. Vanuit hun eigen 
werkterreinen en expertise leveren 
de leden van Het Forum AtotZ een 
vernieuwende bijdrage aan de strijd 
tegen laaggeletterdheid.

6.  Vrienden zijn individuen die de 
stichting een warm hart toedragen 
en onze doelstellingen ondersteu-
nen. Zij doneren een bedrag naar 
keuze.

Uitbreiding netwerk 

Wij vinden het belangrijk om ons net-
werk nationaal, regionaal en lokaal te 
blijven uitbreiden en te verdiepen. In 
2010 deden wij dit door het:
  opzetten van formele samenwer-
kingsverbanden;

   proactief benaderen van individuele 
organisaties;

   organiseren van zes netwerkbijeen-
komsten. 

 
Een aantal van onze Grondleggers, 
Leden en Donateurs trad bij deze 
netwerkbijeenkomsten op als gast-
heer: Menzis, IBM, Allen & Overy, Eu-
reko/Achmea en KLM. Hiervoor zijn 
wij hen bijzonder dankbaar. Mede 
dankzij de bevlogen inzet van voor-
malig staatssecretaris en topman 
Wim Dik konden verschillende CEO’s 

en bestuursvoorzitters van toonaan-
gevende Nederlandse bedrijven bij 
elkaar komen. Zij spraken over de 
aanpak van laaggeletterdheid binnen 
hun organisatie en over de mogelijk-
heid tot samenwerking met Stichting 
Lezen & Schrijven. Naar aanleiding 
van de bijeenkomsten verbonden 
acht bedrijven en organisaties zich 
financieel aan de stichting en ons 
werk (twee daarvan verlengden hun 
Lidmaatschap).

In 2010 breidden wij ons netwerk uit 
met in totaal: één Partner, vijf Leden 
(waarvan drie hernieuwd) en elf  Do-
nateurs (waarvan drie hernieuwd).

Naast de instellingen die zich als Lid, 
Partner of Donateur verbonden aan 
Stichting Lezen & Schrijven danken 
wij ook de volgende particulieren 
(Vrienden) en organisaties voor hun 
financiële steun: mevrouw C. Abels, 
mevrouw B. de Boer, de heer J. van 
der Brug, Crown Media, PCBS De 
Fontein, basisschool De Triangel, 
Boekhandel Een Tweede Leven, Eu-
ropees Platform, Sauna Hotstones, 
oecumenische gemeenschap Kerk 
van Peize, Koningin Emmaschool, 
mevrouw G.B. Lootsma, Meulenhoff, 
N8w8, de heer J.J.J. Nassy, Nova-
tec, de heer H. Ponne, Rabobank 
Woudenberg-Lunteren, Reünisten 
Uitgeverij Het Spectrum, SBK Advies 
& Training, Stichting Rotterdamse 
Schoolvereniging, mevrouw S. Som, 
Veneca, mevrouw Hemmen en de 
heer Videler, de heer A. Woelders.

Netwerk

Imme Rog (Managing Director Sponsor Bingo Loterij - midden) 
overhandigt een cheque aan Margreet de Vries (algemeen directeur 
Stichting Lezen & Schrijven), en Herbert Seevinck (penningmeester 
Stichting Lezen & Schrijven) aan de start van de driejarige samen-
werking

Onze samenwerking 
met de Stichting Lezen 
& Schrijven krijgt steeds 
meer vorm. Erg leuk, in-
teressant en ontzettend 
belangrijk!

1:06 PM Dec 16th

LuikenKarstens
LuikenKarstens

Bijzondere dank

In het bijzonder bedankt de stichting de mensen die in 2010 op persoonlijke titel overtuigend en inspirerend bijdroegen aan een 
geletterd Nederland:

Nebahat Albayrak, Ralf Beekveldt, Dieuwertje Blok, Saskia Bolten, Joop Braakhekke, Geert Jan Braber, Jacques Brouwer, Wim Dik, 
Leo Dijkgraaf, Warner Dijkhuizen, Renate Dorrestein, Fred Duijn, Rick Engelkes, Simon van der Geest, Lucien van Geffen, Thom de 
Graaf, Marjan Haak-Griffioen, Hank Gronheid, René ten Have, Gerda Havertong, Hans Hoeffnagel, Catherine Keyl, Aart Kleijer, Her-
man Koch, Hendrik de Kubber, Jan Kuper, Jacques de Leeuw, Henri Lenferink, Wim van Ogtrop, René Paas, Wilma Pon, Roelie van 
Stempvoort, Pieter Tiddens, Serge Henri Valcke, Rudolph van Veen, Marianne Verhallen, Koos Vervoort, Arita van Vianen, Marleen 
van Vianen, Daniëlle van Vuuren, Lisa Wade, Rob Weijers, Lucille Werner, Rob Wiegman, Anita Witzier, Edgar Wurfbain en Yes-R.



11

Op 17 juli was forumlid Paul Rosenmöller 
samen met Koos Vervoort (Taalambassa-
deur) te gast bij het actualiteitenprogram-
ma NOVA om de oproep van het forum 
verder toe te lichten.

De campagne van Het Forum AtotZ bleek 
bijzonder succesvol: op 30 september 
2010 presenteerden de VVD en het CDA 
het regeerakkoord waarin onder meer 
staat:
  ‘De kerntaak van basisscholen ligt bij 
taal en rekenen’ (pagina 31);

   ‘Het kabinet komt met een actieplan te-
gen laaggeletterdheid’ (pagina 31).
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Wij zijn trots op de inzet en betrok-
kenheid van Het Forum AtotZ, een 
uniek onafhankelijk platform dat 
is opgericht in 2008. Ook in 2010 
speelde dit forum een hoofdrol. Het 
Forum AtotZ verenigt 28 prominente 
en aansprekende Nederlanders met 
verschillende achtergronden, die een 
toonaangevende rol spelen op hun 
vakgebied. Zij zijn bijzonder begaan 
met maatschappelijke ontwikkelin-
gen en onderschrijven het belang 
van geletterdheid. In 2010 uitte het 
forum de ambitie om de aanpak van 
laaggeletterdheid een nieuwe impuls 
te geven. De forumleden doen dit zo-
wel gezamenlijk als met individuele 
acties op hun eigen werkterrein.

Gezamenlijk agenderen

De vervroegde Kamerverkiezingen 
van juni 2010 waren voor het forum 
aanleiding een oproep te doen aan 
de informateurs en het nieuwe kabi-
net. 

Het forum startte een campagne met 
paginagrote advertenties in De Tele-
graaf en NRC Handelsblad en pos-
ters langs de wegen van Den Haag. 
Hiermee riep het de informateurs en 

het nieuwe kabinet op om laaggelet-
terdheid voor 2014 met 50 procent 
te verminderen. Om de oproep nog 
meer kracht bij te zetten, liet het fo-
rum een grote postkaart bezorgen bij 
informateur Ivo Opstelten.

Op de website forumatotz.nl staan de 
aanbevelingen die het forum daarbij 
deed:

 Investeer in scholing;
  Stel taalvaardigheidseisen aan ie-
dereen die met kinderen werkt;

  Doe geen concessies meer aan het 
minimum taalniveau van leerlingen 
in het voortgezet onderwijs;

  Investeer alleen nog maar in duur-
zame participatie;

  Geef permanente aandacht aan  
laaggeletterdheid. 

10 De forumleden zetten zich ook in-
dividueel regelmatig in voor een 
geletterd Nederland: 

 Daphne Deckers vroeg aandacht 
voor het belang van (voor)lezen. Dit 
deed zij tijdens de landelijke lance-
ring van het vernieuwde startpakket 
Het begint met lezen, dat zich richt 
op de kinderopvang. Zij leidde ook 
het evenement rondom de onderte-
kening van een convenant met ’s we-
relds grootste bloemenveiling, Flora-
Holland. In dit convenant spreken 
FloraHolland en Stichting Lezen & 
Schrijven af om het aantal laaggelet-
terden in de organisatie met honderd 
procent te verminderen.

 Rabbijn Raphael Evers schreef 
een artikel over de persbijeenkomst 
u Aan Zet in het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad.

 Paul de Leeuw gaf in zijn MaDi-
WoDoVrijdagshow een gevulde boe-
kenkast weg aan de inwoners van 
de penitentiaire inrichting Krimpen 
aan de IJssel. Het was de eerste van 
vijftig boekenkasten die ECI weg-
geeft. Met de actie wordt aandacht 
gevraagd voor het belang van lezen 
en schrijven.

 Ed Nijpels werkte mee aan het ver-
nieuwde startpakket Taalkracht voor 
gemeenten. In een speciale film die 
deel uitmaakt van het startpakket 
spreekt hij raadsleden en wethou-
ders toe en roept hij hen op in actie te 
komen. Daarnaast sprak hij op twee 
themabijeenkomsten van de stichting 
met Grondleggers, Leden, Donateurs 
en nieuwe partijen over de aanpak 
van laaggeletterdheid. Tot slot onder-
streepte Nijpels in een persoonlijke 
brief aan alle gedeputeerden van pro-
vincies hun belangrijke rol in de be-
strijding van laaggeletterdheid. 
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Lancering van een 
centraal actieplatform: 
U Aan Zet
Het Forum AtotZ opende dit jaar de Week 
van de Alfabetisering met een persbijeen-
komst waarbij dertien forumleden aanwezig 
waren. Tijdens de bijeenkomst lanceerden 
zij onder leiding van voorzitter Frits van 
Oostrom de nieuwe website uAanZet.nl. 
Deze website richt zich tot iedere burger in 
Nederland die iets wil doen op het gebied 
van laaggeletterdheid. De site is opgebouwd 
rond verschillende beroepen en rollen in de 
samenleving: van kinderopvangmedewerker 
tot staatssecretaris en van imam tot ouder. 
Bezoekers krijgen praktische tips om laag-
geletterdheid in de eigen (werk)omgeving 
te herkennen en te bestrijden. Frans Bauer, 
Daphne Deckers en Humberto Tan stonden 
na afloop van de bijeenkomst de aanwezige 
pers te woord. 

De website is ontwikkeld naar aanleiding 
van een onderzoek van Motivaction, waaruit 
blijkt dat:
  93 procent van de bevolking weet dat 
laaggeletterdheid bestaat;

  50 procent zich niet bewust is van de om-
vang van het probleem;

  75 procent van de respondenten niet weet 
wat hij of zij kan doen in de strijd tegen 
laaggeletterdheid of waar hij of zij terecht 
kan voor meer informatie. 

Voorzitter
Frits van Oostrom
schrijver, wetenschapper

Leden
Nurten Albayrak-Temur
directeur Centraal Orgaan Asielopvang

Peter Bakker
voorzitter Raad van Bestuur TNT

Frans Bauer
zanger

Hans de Boer
ondernemer, commissaris,
initiatiefnemer vakcolleges

Daphne Deckers
schrijfster, columniste

Wendy van Dijk 
presentatrice, actrice

Adriaan van Dis
schrijver

Huub van Doorne
voorzitter Raad van Bestuur 
Lucas Bols

Raphael Evers
rabbijn van het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap

Louise O. Fresco
hoogleraar UvA, schrijfster, 
kroonlid SER

Inez de Graaff
docent NT1 ROC Midden Nederland

Pieter van den 
Hoogenband
zwemmer

Yvon Jaspers
presentatrice

Tania Kross
operazangeres

André Knottnerus
voorzitter Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid

Hendrik de Kubber
taalambassadeur

Paul de Leeuw
televisiemaker, cabaretier, 
zanger

Paul van Loon
kinderboekenschrijver

Ed Nijpels
bestuurder, voormalig politicus

André Rieu
violist

Paul Rosenmöller
televisiemaker, voormalig 
politicus

Paul Scheffer
schrijver

Raymond Spanjar
mede-oprichter en CEO Hyves

Naema Tahir
schrijfster

Humberto Tan
sportjournalist, voorzitter Straat-
voetbalbond 

Jean-Marc van Tol
stripmaker Fokke & Sukke, 
uitgever

Paul Witteman
journalist

12
 Frits van Oostrom gaf een interview aan 

NRC Handelsblad over het initiatief u Aan 
Zet. Van Oostrom: “Natuurlijk is het belang-
rijk dat de overheid investeert in goed onder-
wijs … Maar alleen op de overheid wachten 
is niet genoeg. Mensen kunnen ook zelf wat 
doen.”

 Raymond Spanjar stelde zijn Hyves-plat-
form beschikbaar voor een oproep aan leer-
krachten van basisscholen om mee te doen 
aan het record simultaan lezen in de Week 
van de Alfabetisering.

 Humberto Tan werkte mee aan een pro-
motiefilm voor het project Lees de Wedstrijd 
en de nieuwe serie Lees en Schrijf! Voetbal 
van Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Ook 
gaf hij een interview aan radiozender FunX 
over het initiatief u Aan Zet.

 Jean-Marc van Tol tekende naar aanlei-
ding van de Week van de Alfabetisering een 
Fokke en Sukke-strip over laaggeletterd-
heid.

 Paul Witteman schreef in de VARA Gids 
een column over laaggeletterdheid. “Ieder-
een wil er wat aan doen … maar het blijft bij 
goede bedoelingen omdat er geen centrale 
regie is. Daarvoor hebben we toch een rege-
ring, een kabinet dat van Nederland een ken-
nisland wil maken?”, aldus Witteman in zijn 
column. Ook besteedde hij in een uitzending 
van Pauw & Witteman aandacht aan lees- en 
schrijfproblemen.

“Anderhalf miljoen vol-
wassenen in Nederland 
kunnen bijna of helemaal 
niet lezen en schrijven.”

12:43 PM Jul 16th 

HumbertoTan
Humberto Tan
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De strategie van de stichting komt 
voort uit de overtuiging dat de ba-
sisvaardigheden lezen, schrijven 
en rekenen ons allemaal raken. Als 
iedereen zich daadwerkelijk verant-
woordelijk voelt voor een geletterde 
samenleving en hiernaar handelt, 
wordt het thema laaggeletterdheid 
een prioriteit. Vanuit die gedachte 
zetten wij ons ervoor in dat zoveel 
mogelijk organisaties hun verant-
woordelijkheid nemen.

Onze strategie kent drie niveaus:
Regionaal en lokaal: het aandragen 
en uitdragen van concrete oplos-
singen door voorbeeldprojecten te 
starten, bestaande initiatieven uit te 
bouwen en zo nodig methoden van 
aanpak te ontwikkelen. Het doel is 
om uiteenlopende partijen structu-
reel en concreet te activeren. 
Nationaal: het agenderen en uitdra-
gen van kennis van de relevante the-
ma’s inzake laaggeletterdheid. Het 
doel is een doelgroepgerichte, breed 
gedragen en structurele aanpak van 
laaggeletterdheid te ontwikkelen.
Internationaal: kennisuitwisseling en 
het via internationaal niveau relevant 
maken van de nationale aanpak.

Deze strategie kreeg in 2010 con-
creet vorm door:

1. De Marktplaats 

Een marktplaats functioneert als 
aanbod en vraag elkaar weten te vin-
den. De aanbodkant telt veel spelers 
met expertise en kennis om gelet-
terdheid na te streven. De stichting 
speelt nog een belangrijke rol in het 
creëren en stimuleren van vraag. On-
der meer door voorbeeldprojecten 
te starten en de mediacampagne in 
te zetten. De marktplaats versterkt 
samenwerking en het gevoel van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Wij brengen traditionele en nieu-
we partijen bij elkaar, waaronder: 

 gemeenten;
 jongeren;
 kinderen;
 laaggeletterde volwassenen;
 maatschappelijke organisaties;
 onderwijsorganisaties;
 ouders;
 provincies;
 rijksoverheid. 

Een aantal voorbeelden waaruit de 
marktplaatsfunctie blijkt:

  Krachtenbundeling Rotter-
damse organisaties. Het Rotter-
dams Bondgenootschap tegen 
laaggeletterdheid organiseerde 
samen met de gemeente en 
Stichting Lezen & Schrijven een 
kennisfestival. Tijdens dit fes-
tival wisselden diverse spelers 
de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten over laaggeletterdheid 
uit. Het bondgenootschap ont-
stond in 2009 en bestaat uit 50 
partijen die werkzaam zijn op ver-
schillende vakgebieden.
 Lancering uAanZet.nl. 

Het Forum AtotZ lanceerde de 
website uAanZet.nl. De website 
is een marktplaats: hij brengt 
mensen samen en geeft ieder-
een, ongeacht zijn beroep of 
rol, concrete tips om lees- en  

Strategie

@lisawade_nl Ik ben bij het voor-
leesrecord in Rotterdam! #wvda 

2:01 PM Sep 9th 

VanBijsterveldt
Marja van Bijsterveldt

Lees 15 minuten
45.831 basisschoolkinderen vestigden op 9 sep-
tember, tijdens de Week van de Alfabetisering, 
een nationaal record simultaan lezen. Vanuit het 
hele land, en ook op Bonaire, lazen zij om exact 
15.00 uur tegelijk voor uit het boek Geel gras van 
Simon van der Geest. 1.500 deelnemers deden 
dat vanuit het Nieuwe Luxor Theater in Rotter-
dam tijdens een groot leesfeest met onder an-
dere Prinses Laurentien, Marja van Bijsterveldt 
(toenmalig staatssecretaris van OCW) en Yes-R 
(rapper). Nebahat Albayrak (lid Tweede Kamer) 
speelde mee in een speciale Kruimeltje-scene 
over lezen. Lisa Wade nam de presentatie voor 
haar rekening. Partners bij dit evenement waren 
onder andere NBD/Biblion en Stichting Lezen.
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schrijfproblemen in hun eigen 
(werk)omgeving te herkennen en 
op te lossen.
 Oprichting alliantie zorgorga-

nisaties. Op het eerste landelijke 
congres Gezondheidsvaardighe-
den wisselden partijen waaron-
der het NIGZ, het Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam, 
RIVM, de Landelijke Huisartsen 
Vereniging en GGD Nederland 
kennis en ervaring uit over gelet-
terdheid en gezondheidsvaardig-
heden. Als eerste resultaat sloten 
de partijen een alliantie om geza-
menlijk de aanpak van laaggelet-
terdheid te coördineren en uit te 
werken.

2. De Communicatie

De stichting blijft zich inzetten om 
het hardnekkige taboe rondom laag-
geletterdheid te doorbreken en op 
de maatschappelijke agenda te zet-
ten en te houden. Dit doen wij door 
constant over het onderwerp te com-
municeren. We spreken verschillende 
doelgroepen aan op hun specifieke 
rol in het voorkomen en verminderen 
van laaggeletterdheid. Ook in 2010 
maakten wij het belang van en de op-
lossingen voor laaggeletterdheid re-
gelmatig en in uiteenlopende media 
zichtbaar. Een aantal voorbeelden:

 
 Dagbladen. De kranten be-

richtten met grote regelmaat over 
taalachterstanden. De invloed 
van lees- en schrijfproblemen op 
het stemproces bij verkiezingen 
leverde in het voorjaar veel publi-
caties op. Daarnaast was er een 
speciale actie in de Week van 
de Alfabetisering waarin vijf lan-
delijke dagbladen een pagina in 
eenvoudige taal herschreven.
 Promotiemateriaal laagge-

letterdheid. Wij ontvingen het 

hele jaar door verzoeken om pro-
motiematerialen te verspreiden 
bij beurzen, lezingen en andere 
bijeenkomsten. 
 Radio. Op Radio 1 en BNR gaf 

de stichting enkele malen reac-
ties op actuele ontwikkelingen op 
het gebied van het voorkomen en 
verminderen van laaggeletterd-
heid, zoals de aanpak van taal-
achterstanden bij kinderen.
 Sociale media. Wij maken in 

toenemende mate gebruik van 
de kracht van sociale media. 
Voor diverse campagnes zetten 
wij sociale media in zoals Hyves, 
Facebook, YouTube en Twitter.
 Taalambassadeurs. Tijdens 

evenementen en in diverse me-
dia zetten wij enthousiaste ex-
laaggeletterden in, die met veel 
plezier en vaak groot effect hun 
persoonlijke verhaal vertellen. 
 Televisie. In verschillende te-

levisieprogramma’s was het the-
ma laaggeletterdheid onderwerp 
van gesprek. Zowel NOVA als 
Pauw & Witteman besteedden 
aandacht aan het probleem en 
de aanpak van laaggeletterdheid. 
Shownieuws, RTL Boulevard, 
Tijd voor MAX en Jeugdjournaal 
deden meerdere malen verslag 
van onze activiteiten. 
 Vakbladen. Vele vakbladen 

waaronder Arbouw, Management 
Kinderopvang en Safety! schre-
ven over de aanpak van laag-
geletterdheid. Hiermee bereikten 
wij zeven van de negen branches 
binnen onze bedrijvenaanpak. 
 Websites. Wij hebben in de af-

gelopen zes jaar meerdere web-
sites ontwikkeld gericht op ver-
schillende doelgroepen. In 2010 
hebben we de effectiviteit en po-
sitionering van die sites geëvalu-
eerd. De websites worden in 2011 
vernieuwd en ondergebracht bij 
de website lezenenschrijven.nl. 

3. Het Projectenoffensief

Stichting Lezen & Schrijven ini-
tieert diverse projecten om par-
tijen te activeren in de aanpak van 
laaggeletterdheid. Deze projec-
ten vervullen een voorbeeldfunctie 
en hebben als doel een sneeuw-
baleffect teweeg te brengen.  
Een aantal inititatieven in 2010:

 Het begint met lezen. Samen 
met Sectorinstituut Openbare Bi-
bliotheken (SOB), skon kinderop-
vang, Catalpa kinderopvang en 
de VoorleesExpress vernieuwden 
wij het startpakket Het begint 
met lezen voor medewerkers in 
de kinderopvang. Wij verspreid-
den 258 exemplaren onder ver-
schillende kinderopvanglocaties.
 Leeslicht. Dit jaar verschenen 

zes nieuwe titels in Leeslicht, 
de serie boeken voor mensen 
die moeite hebben met lezen en 
schrijven. In totaal werden 7.382 
boeken verkocht. Rondom het 
verschijnen van de boeken orga-
niseerde de stichting evenemen-
ten die media-aandacht voor het 
onderwerp genereerden. 
 Mediacampagne. In de maan-

den september, november en 
december zetten wij de nieuwe 
mediacampagne in, bestaande 
uit tv-commercials en posters, 
die de nationale bellijn 0800 023 
4444 onder de aandacht brengt. 
In deze maanden werd de bellijn 
3.892 keer gebeld door mensen 
die zich wilden aanmelden voor 
een cursus lezen en schrijven of 
die een werkboek Lees en Schrijf! 
wilden bestellen. 
 Taal begint lokaal. Met deze 

campagne informeerden wij na 
de gemeenteraadsverkiezingen 
nieuwe raadsleden over relevante 
ontwikkelingen binnen de aanpak 
van laaggeletterdheid. De raads-

leden ontvingen een nieuwskrant 
en uitnodigingen voor debatten. 
Dit resulteerde in een stijging van 
het aantal actieve gemeenten. In 
2011 ontvangen gemeenteraads-
leden een informatieve kalender 
voor vier jaar en krijgen zij toe-
gang tot een digitale kennisbank 
met informatie over laaggelet-
terdheid en de mogelijkheid er-
varingen uit te wisselen. 
 UWV. Op dertig Werkpleinen 

van UWV en gemeenten ver-
zorgden wij de workshop her-
kennen en doorverwijzen. Deze 
workshop is bedoeld om werk-
coaches en gemeenteambtena-
ren ervan bewust te maken dat 
zij een belangrijke rol kunnen 
spelen in het verminderen van 
het aantal laaggeletterden; door 
mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven naar een pas-
sende cursus door te verwijzen. 
Voorafgaand aan de workshops 
doorliepen de deelnemers de 
e-learningmodule herkennen en 
doorverwijzen.

 

30% vd scholen heeft 
weinig verwachtin-
gen v leerlingen bij 
taal en rekenen. Geen 
prestatiegerichte cul-
tuur. Lat te laag.

11:53 AM Apr 22

InekeDezentje 
Ineke Dezentjé



18 19Voortgang, geleerde lessen en 
vooruitblik
Sinds het begin van ons bestaan heb-
ben wij veel bereikt in het doorbreken 
van het taboe rond het thema laagge-
letterdheid. Laaggeletterdheid en aan-
verwante vraagstukken krijgen vaak 
serieuze aandacht. Helaas constate-
ren wij ook dat een aantal hardnekkige 
mispercepties nog steeds bestaat. Zo 
heerst er nog altijd het misverstand 
dat het merendeel van de laaggeletter-
den een niet-Nederlandse achtergrond 
heeft. En dat het aantal kinderen dat 
met een taalachterstand van de ba-
sisschool komt, wat laaggeletterdheid 
‘van beneden af’ blijft voeden, gering 
is. Deze mispercepties 
verdienen onverminderd 
onze aandacht.

Vanuit de maatschap-
pelijke aandacht die ons 
werkterrein nu heeft, wil-
len wij toe naar een nieuwe fase. Het 
soms vrijblijvende karakter, dat inhe-
rent is aan het publiekelijk agenderen, 
moet worden opgevolgd door een veel 
actievere betrokkenheid van de sa-
menleving. Alleen dan kunnen we veel 
meer laaggeletterden bereiken. 

 
Voortgang
Met een gedreven en relatief klein 
team, een veelzijdig netwerk en een 
betrokken Bestuur en Raad van Toe-
zicht bereikte de stichting in 2010 een 
aantal concrete resultaten die cruciaal 
zijn voor de verdere voortgang van de 
aanpak van laaggeletterdheid in Ne-
derland:. 

Verankering bedrijvenaanpak 
ISS Nederland en SAB Catering teken-
den als eerste cateringorganisaties een 
intentieverklaring om laaggeletterdheid 
op de werkvloer aan te pakken. Bloe-
menveiling FloraHolland nam de aan-
pak van laaggeletterdheid op in haar 
cao en ondertekende een convenant 

om laaggeletterdheid met honderd pro-
cent terug te dringen. Op basis hiervan 
gaan wij verder om ook andere bedrij-
ven en sectoren aan te sporen derge-
lijke concrete afspraken te maken.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord 
van 30 september kon-
digde het kabinet-Rutte 
‘een actieplan tegen 
laaggeletterdheid’ aan 
en benadrukte zij de 
focus van basisscho-
len op taal en rekenen.

Samenwerking 
Het NIGZ betrok in samenwerking met 
de stichting 47 organisaties bij de al-
liantie gezondheidsvaardigheden. Het 
doel van deze alliantie is om meer ken-
nis en ervaring uit te wisselen rondom 
de bevordering van gezondheidsvaar-
digheden. Daarnaast werd het in 2009 
opgerichte Rotterdams Bondgenoot-
schap tegen laaggeletterdheid in 2010 
naar vijftig organisaties uitgebreid (zie 
foto).

Verbreding verant-
woordelijkheid natio-
nale overheid
Behalve met het mi-
nisterie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
(OCW) werkt de stichting 
ook samen met andere 
ministeries om vanuit 
verschillende perspec-
tieven basisvaardighe-
den te verbeteren. De 
verbreding van de aan-
pak kwam tot uiting in 
de volgende initiatieven:

  De accountmanagers inburgering van 
het voormalig ministerie van Volks-
gezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (VROM/WWI) werden getraind 
om naast inburgering ook laaggelet-
terdheid bespreekbaar te maken op de 
werkvloer; 

  Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) werkte met 
ons samen om laaggeletterdheid aan 
te pakken onder werkzoekenden. In 
de vernieuwde e-learningmodule is 
daarom aandacht voor inburgering en 
digitale vaardigheden.

  Met het ministerie van Financiën werk-
ten wij samen om de cursus ‘Wijzer in 
geldzaken’ breed te verspreiden onder 
docenten van regionale opleidingscen-
tra (roc’s);

  Het Interdepartementaal Vaardigheden 
Overleg (IVO) ontwikkelde de  brochure 
‘schijf van vijf basisvaardigheden’ die 
mensen nodig hebben op de werkplek. 
De brochure geeft werkgevers een 
overzicht van informatieve websites en 
nuttige methoden om problemen met 
de basisvaardigheden te voorkomen. 

Geleerde lessen
Jaarlijkse evaluatie
Vanuit de resultaatgerichte strategie en 
aanpak evalueren wij onze activiteiten op 
basis van een aantal kritische vragen: 
  Hebben onze projecten genoeg effect 

op de korte en de lange termijn en zo 
nee, wat kunnen we verbeteren?

  Sluit onze organisatiestructuur nog 
steeds aan op de benodige strategie 
en aanpak?

  Welke andere partijen kunnen projecten 
eventueel overnemen?

De jaarlijkse evaluatie leidde tot de vol-
gende aanscherpingen: 
  Integratie Taalkr8! Junior. Het grote 
aantal basisscholen dat deelnam aan 
het nationaal record simultaan lezen 
vraagt om een vervolg. Dit vormt aan-
leiding voor de stichting om het huidige 
project voor basisscholen, Taalkr8! Ju-
nior, te integreren in de campagne Lees 
15 minuten. Met deze campagne zal de 
stichting in 2011 de doelgroep – kinde-
ren van 8 tot 12 jaar en hun ouders – 
oproepen en activeren tot lezen. 

  Heroverweging Leeslicht. Naast het 
creëren van aanbod van boeken voor 
mensen met lees- en schrijfproblemen, 
gebruiken wij de boeken uit de serie 
Leeslicht om brede persaandacht te 
genereren. Het Leeslichtboek Het diner 
van Herman Koch (het 23ste boek in 
de serie) leert ons nu dat het betrekken 
van een branche heel effectief kan zijn. 
Bij de lancering van Het diner gebruik-
ten wij het momentum om de catering-
branche te commiteren aan de aanpak 
van laaggeletterdheid. Zulke combina-
ties zullen wij vaker gaan maken.

  Vernieuwing mediacampagne. De 
campagne van 2006 kreeg dit jaar een 
opvolger. Nieuwe inzichten vanuit de 
neuropsychologie stonden aan de ba-
sis van de nieuwe editie. De focus in 
de nieuwe campagne ligt niet zozeer 
op het niet kunnen lezen en schrijven, 
maar op het overwinnen van schaamte 
en het bespreekbaar maken van lees- 
en schrijfproblemen in de omgeving. 

  Vernieuwing startpakket Taalkracht 
voor bedrijven. Met vertegenwoordi-
gers uit het bedrijfsleven evalueerden 
wij het bestaande startpakket uit 2007. 
Voorbeelden en een scherpere toe-
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spitsing op de verantwoordelijkhe-
den van de betrokkenen, zoals hr- 
managers, directieleden en mvo-
managers, vormen het uitgangs-
punt van de nieuwe versie die begin 
2011 wordt gepresenteerd.

  Vernieuwing website. In 2009 lie-
ten wij de verschillende projecten-
websites van de stichting evalue-
ren. Op basis van de analyse die in 
2010 volgde, besloot de stichting 
de websites in 2011 onder te bren-
gen onder lezenenschrijven.nl en 
die qua inhoud en vormgeving te 
vernieuwen. Zodat deze meer be-
zoekers aantrekt, gebruiksvriende-
lijker is en beter vindbaar door de 
zoekmachines.

Vooruitblik
Het jaar 2011 wordt een bijzonder 
jaar. In de jaren hiervoor hebben we 
gepionierd, gebouwd en draagvlak 
gecreëerd voor een structurele aan-
pak van laaggeletterdheid. Dit resul-
teerde onder andere in het conve-
nant dat werkgevers, werknemers en 
de overheid in 2007 ondertekenden* 
en een passage in het regeerakkoord 
dat het kabinet-Rutte op 30 septem-
ber 2010 presenteerde. In 2011 staan 
de woorden verzilveren, verankeren 
en verbinden centraal in alles wat wij 
doen. Eind 2011 willen we helder in 
beeld hebben:
1.  hoe we de grote aantallen laagge-

letterden kunnen bereiken;
2.  wat wij kunnen doen om taalach-

terstanden onder kinderen struc-
tureel op te lossen;

3.  hoe we de aanpak dichtbij de men-
sen kunnen organiseren;

4.  hoe dit alles gefinancierd kan wor-
den (door slim om te gaan met be-
staande bronnen en nieuwe bron-
nen aan te boren).

 
Om dit concreet vorm te geven star-
ten wij met een regionale aanpak, te 
beginnen in Middelburg, Rotterdam 

en Zwolle. In de regio’s zullen we  
gericht voorbeeldprojecten, reeds 
ontwikkelde producten en campag-
nes inzetten. Ook willen wij de aan-
pak verankeren door het sluiten van 
lokale en regionale bondgenoot-
schappen voor de langere termijn. 
Op basis van de resultaten van deze 
drie regio’s geven wij de regionalise-
ring na 2011 verder vorm. Zo kunnen 
we onze landelijk opgedane kennis 
delen.

Binnen de bestaande thema’s bedrij-
ven, gemeenten, kinderen en jonge-
ren en maatschappelijke organisaties 
zal meer aandacht komen voor het 
meten van resultaten.

Ook internationaal zal de stichting 
in 2011 een stevigere positie krijgen 
waarmee zij het verzilveren, veranke-
ren en verbinden tot uitdrukking kan 
brengen. Prinses Laurentien’s Speci-
aal Gezantschap Geletterdheid voor 
Ontwikkeling voor UNESCO en haar 
voorzitterschap van de High Level 
Group on Literacy van de Europese 
Commissie zullen hier vorm aan ge-
ven. Met de nauwe betrokkenheid 
van de stichting bij de oprichting van 
het European Basic Skills Network 
zal zij ook zorg dragen voor de ver-
binding met andere Europese initia-
tieven.

 

* Convenant Structurele aanpak laaggeletterd-

heid in de samenleving en het bedrijfsleven 

2007 – 2015 

21 Internationale ontwikkelingen

Laaggeletterdheid is niet een pro-
bleem dat alleen in Nederland voor-
komt. In het buitenland hebben met 
ons vergelijkbare organisaties – soms 
al veel – ervaring opgedaan met de 
bestrijding en aanpak van laaggelet-
terdheid. Al sinds de oprichting van 
de stichting in 2004 onderhouden 
wij contact met hen. Diezelfde orga-
nisaties kijken inmiddels met groei-
ende interesse naar de Nederlandse 
aanpak van laaggeletterdheid. Ook 
ontvangt Prinses Laurentien steeds 
meer internationale verzoeken voor 
lezingen en bijeenkomsten en trad 
Stichting Lezen & Schrijven toe tot 
het oprichtingsbestuur van een Euro-
pees netwerk. 

De internationale activiteiten van 
2010 vonden op verschillende terrei-
nen plaats.

 Speciaal Gezantschap voor  
UNESCO

In 2009 aanvaardde Prinses Lauren-
tien de functie van Speciaal Gezant 
Geletterdheid voor Ontwikkeling voor 
UNESCO. Wereldwijd zijn 759 miljoen 
volwassenen laaggeletterd en gaan 
72 miljoen kinderen niet naar school. 
De prinses zette, inhoudelijk onder-
steund door Stichting Lezen & Schrij-
ven, ook in 2010 haar nationale en in-
ternationale kennis en betrokkenheid 
op het gebied van geletterdheid in. 

Bij drie gelegenheden deelde zij als 
Speciaal Gezant haar ervaringen met 
en visie op de aanpak van laaggelet-
terdheid in een internationale con-
text: 

Rotterdam, 24 februari
Toespraak bij de officiële opening van 
het zevende Forum van de World Al-
liance of Cities Against Poverty (WA-
CAP). WACAP is een initiatief van het 
United Nations Development Pro-

gramme (UNDP) en vormt een we-
reldwijd verbond van steden gericht 
op armoedebestrijding. 

Lyon, Frankrijk, 5 mei
Een belangrijke Europese speler is 
Franse Agence Nationale de Lutte 
Contre l’lllettrisme (ANLCI). Dit pu-
blieke-private initiatief heeft in de af-
gelopen jaren een innovatieve aanpak 
voor de bestrijding van laaggeletterd-
heid ontwikkeld en is hiermee een 
voorbeeld voor andere (Europese) 
landen. Prinses Laurentien hield een 
toespraak ter ere van het tienjarig ju-
bileum van ANLCI. 

Abuja, Nigeria, 21 – 23 juni  
Openingstoespraak tijdens de acht-
ste bijeenkomst van de E9 Ministerial 
Review Meeting on Education for All. 
De prinses sprak met de ministers 
van onderwijs van de E9, de negen 
meest volkrijke landen ter wereld 
(Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, 
India, Indonesië, Mexico, Nigeria en 
Pakistan; samen goed voor meer 
dan 50 procent van de wereldbe-
volking). De E9 werken sinds 1993 
samen om de ontwikkeling van hun 
onderwijs te ondersteunen en te ver-
snellen. Een goede beheersing van 
de basisvaardigheden vormt hierbij 
de basis. 

 Oprichting European 
Basic Skills Network

Om kennisdeling binnen Europa te 
verbeteren is Stichting Lezen & Schrij-
ven een van de initiatiefnemers van 
het European Basic Skills Network 
(EBSN). Kennisuitwisseling met ver-
gelijkbare organisaties elders in Eu-
ropa biedt immers nieuwe inzichten 
en ideeën voor de nationale aanpak 
van laaggeletterdheid. Vertegenwoor-
digers van organisaties op het terrein 
van volwasseneneducatie en basis-
vaardigheden uit 29 Europese landen 

De kinderen genieten echt van de extra 
bijscholing in taal en rekenen. Een meisje 
noemde het de leukste vakantie ooit. #zo-
merschool.

12:35 PM Jul 29

MarjoleinMoor
Marjolein Moor
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18 januari 
Raptalenten nemen clip op met Yes-R
Mourad Safraoui (15), Soufiane Houba (15) en Tahmina Hashimi (14) waren de  
winnaars van de schrijfwedstrijd Taalkr8! met Yes-R. Als prijs mochten zij de studio 
in met de populaire rapper, die ook het gezicht is van Taalkr8!, om een clip op te  
nemen. Eind 2009 riep de stichting vmbo-scholieren op om een rap in te sturen over 
taal in de breedste zin van het woord. Voor Mourad kwam een droom uit. Op de site 
van zijn idool kwam hij de aankondiging tegen. Hij twijfelde geen moment en zette  
een tekst over taal in elkaar. 

4 februari
Nieuwjaarsbijeenkomst
De jaarlijkse bijeenkomst met ongeveer driehonderd genodigden vond voor de 
vierde keer plaats bij Rabobank Nederland in Utrecht. Prinses Laurentien, Frank 
Heemskerk (toenmalig staatssecretaris van EZ) en Piet Moerland (voorzitter Raad 
van Bestuur Rabobank Nederland) gaven hun visie op de aanpak van laaggelet-
terdheid. Het plenaire gedeelte werd afgewisseld met een kennisfestival waar-
in acht wetenschappers laaggeletterdheid vanuit verschillende invalshoeken  
belichtten: Paul van den Broek over cognitieve en neurologische grondslagen; Paul 
Lindhout over taalproblemen op de werkvloer; Kees Vernooy over doorlopende 
leerlijnen; Willem Houtkoop over het aantal laaggeletterden in Nederland; Maurice 
de Greef over de kracht van taal- en onderwijstrajecten; Marcel Twickler over ge-
zondheidsvaardigheden; Simon Verhallen en Marianne Verhallen over schooltaal 
thuis en het effect van pre-teaching op de woordenschat van kinderen.

1 en 2 maart
Vernieuwd startpakket Het begint met lezen
Onder leiding van presentatrice en lid van Het Forum AtotZ Daphne Deckers 
mochten vier kinderen Gerda Havertong, Folkert Kuiken, Piet Hein Merckens 
(toenmalig directeur van Douwe Egberts) en Margreet de Vries (algemeen  
directeur Stichting Lezen & Schrijven) interviewen over het belang van taal, 
lezen en schrijven in de kinderopvang. Met het startpakket Het begint met 
lezen leren medewerkers in de kinderopvang de taalontwikkeling bij kinderen 
te stimuleren en laaggeletterde ouders en collega’s te herkennen en door te 
verwijzen. Prominente Nederlanders waaronder Nebahat Albayrak (lid Tweede 
Kamer), Willeke Alberti (zangeres), Trijntje Oosterhuis (zangeres), Kim-Lian van 
der Meij (presentatrice) en Tooske Ragas (presentatrice), lazen – verspreid over 
het land – op kinderopvanglocaties voor uit een voorleesboek van Sesam-
straat. Ook overhandigden zij het vernieuwde startpakket aan de medewerkers 
van kinderopvanglocaties. 

troffen elkaar in juni 2010 in Oslo om 
de doelstellingen van het nieuwe net-
werk te definiëren. Margreet de Vries 
(algemeen directeur Stichting Lezen 
& Schrijven) werd op 4 juni benoemd 
tot lid van het executive committee, 
welke het netwerk zal leiden naar de 
lancering in juni 2011. Het netwerk 
bestond dit najaar uit 47 leden uit 29 
landen.  

Europese High Level 
Group on Literacy 

Om het voorkomen en verminde-
ren van laaggeletterdheid in Europa 
kracht bij te zetten besloot de Eu-
ropese Commissie tot het instellen 
van een High Level Group on Liter-
acy. Androulla Vassiliou (Europees 
Commissaris van Onderwijs, Cul-
tuur, Meertaligheid en Jeugd) vroeg 
Prinses Laurentien, als Speciaal Ge-
zant Geletterdheid voor UNESCO 
en voorzitter van Stichting Lezen & 
Schrijven, om voorzitter te worden 
van deze groep. De High Level Group 
wordt in februari 2011 geïnstalleerd 
en zal voor de zomer 2012 haar rap-
port presenteren met aanbevelingen 
voor een effectieve bestrijding van 
laaggeletterdheid. 

Verkenning Reading & 
Writing Foundation 
Europe

Aangemoedigd door derden onder-
zoeken wij de mogelijkheid om een 
Europese variant van Stichting Lezen 
& Schrijven op te zetten: de Reading 
& Writing Foundation Europe. Deze 
stichting zou op twee manieren een 
rol kunnen vervullen binnen Europa:
  agenderen van laaggeletterdheid 
op Europees beleidsniveau;
  inspirerend en waar gewenst strate-
gisch helpen faciliteren van de aan-
pak van laaggeletterdheid binnen 
Europese lidstaten.

Op basis van de eerste verkenningen 
ziet het er naar uit dat een Europese 
stichting in 2011/2012 officieel van 
de grond zal komen. De netwerkrol 
van EBSN in Europa sluit goed aan 
bij de komende activiteiten van de 
Reading & Writing Foundation.
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Groepsfoto  
Suleja, Nigeria.

Globally, 72 million children, mostly 
girls, aren’t enrolled in school. PLZ RT 
then get involved! 

10:38 AM May 6th

QueenRania
Rania Al Abdullah 
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17 maart – 17 december
Taalkr8! met Yes-R
In 2010 organiseerden achttien vmbo-scholen door het hele land een Taalkr8!-
dag. Van Leeuwarden tot Venray stond een schooldag geheel in het teken van 
taal, lezen en schrijven. Zij kwamen allemaal in aanmerking voor een financië-
le bijdrage van Stichting Lezen & Schrijven en een optreden en workshop van 
Yes-R. De scholen organiseerden zelf, ondersteund door de stichting, work-
shops over rijmen, dichten, reclame maken, geheimschrift schrijven, filmen en 
voetbalverslaggeving. Sommige workshops werden gegeven door prominen-
te Nederlanders zoals kinderboekenschrijver Ted van Lieshout, voetbalkenner 
Hugo Borst en profvoetballer Johan Voskamp. 

27 maart
Dag van de Letters

Rotary Club Groningen Bel Campo organiseerde samen met UNICEF Nederland de Dag 
van de Letters. Tijdens een symposium in de Martinikerk sprak Prinses Laurentien over 
de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast kreeg zij het boek Brieven aan de prinses 
uitgereikt, geschreven door mensen die op latere leeftijd leerden lezen en schrijven. 
Frans Spekreijse (burgemeester Lochem), Huub Cuijpers (hr-manager distributiecentrum 
Hema), Linda Nijlunsing (docent Alfa College Groningen), Johan van Wijhe (ex-laaggelet-
terde) en Margreet de Vries (algemeen directeur Stichting Lezen & Schrijven), gingen met 
elkaar een rondetafelgesprek aan. De opbrengst van de dag, 120.000 euro, kwam ten 
goede aan Stichting Lezen & Schrijven en UNICEF.

19 april
Leeslicht voorleesestafette door Renate Dorrestein 
SW-bedrijf LANDER in Geldermalsen lanceerde met een voorleeswedstrijd 
de Leeslichteditie van Renate Dorresteins roman is er hoop. Werknemers  
lazen voor uit de vereenvoudigde roman. Juryvoorzitter Renate Dorrestein 
riep taalcursist Jan van der Heijden tot winnaar uit. De voorleeswedstrijd was 
de aftrap voor een landelijke voorleesestafette waarin taalcursisten van acht 
verschillende SW-bedrijven uit heel Nederland voorlazen uit is er hoop. 

18 mei
Aftrap campagne Taal begint lokaal

Met de campagne Taal begint lokaal roept de stichting gemeenteraadsleden en wethouders 
op om laaggeletterdheid te agenderen en aan te pakken. Via verschillende kanalen zoals 
een nieuwskrant, een speciaal telefoonnummer, regiodebatten en een digitale kennisbank  
adviseren wij hen over duurzame participatie en de kansen van het participatiebudget. Voor 
de aftrap gingen lokale politici, organisaties en Taalambassadeurs in Amsterdam en Middel-
burg met elkaar in debat over een lokale aanpak van laaggeletterdheid en het belang van de 
basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen voor duurzame participatie. 

19 mei
Lancering e-learningmodule
Prinses Laurentien en Piet Hein Donner (toenmalig demissionair minister van 
SZW) lanceerden bij het Werkplein De Lure te Zwolle samen de e-learning-
module herkennen en doorverwijzen. Met deze e-learningmodule kunnen  
baliemedewerkers van het UWV WERKbedrijf en gemeenten laaggeletterden 
en mensen met beperkte digitale vaardigheden herkennen en doorverwijzen.

26 mei
Kinderzwerfboek

Prinses Laurentien gaf het startsein voor het project Kinderzwerfboek op  
basisschool O.G. Heldring in Den Haag. Kinderzwerfboek is een initiatief van 
Stichting Kinderzwerfboek en het Nationaal Fonds Kinderhulp in samenwer-
king met Stichting Lezen & Schrijven. Kinderen kunnen hun boeken, voorzien 
van een speciale sticker en boekenlegger, voor een ander kind achterlaten in 
bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, wachtkamers, winkels en treinen. Doel 
van het project is kinderen op een originele manier toegang te geven tot  
kinderboeken en hen te stimuleren om te lezen.

31 mei
Lancering eenvoudig informatiepakket OV-chipkaart
Sinds juni is de OV-chipkaart het enige geldige vervoersbewijs in stadsregio 
Amsterdam. Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) ontwikkel-
de een vereenvoudigd informatiepakket over de OV-chipkaart. Presentatrice 
Dieuwertje Blok nam samen met enkele Taalambassadeurs het eerste pakket 
in ontvangst, bestaande uit twee folders, een film, een presentatie en een 
e-learning. Het pakket is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen 
maar toch willen reizen met de tram, bus of metro. 

6 juni
Majoor Bosshardt Prijs 

voor Prinses Laurentien 
Tijdens de dinnershow in Hilversum ontving Prinses Laurentien de  
Majoor Bosshardt Prijs voor haar persoonlijke en jarenlange inzet in 
de strijd tegen laaggeletterdheid. De onderscheiding staat symbool 
voor onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij 
de samenleving. 
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15 juli

Speciale editie 10voorTaal ter gelegenheid van 
Leeslicht
In het Baantjermuseum in Amsterdam vond de lancering plaats van 
de Leeslichteditie van de misdaadroman Een Rus in de Jordaan van 
Appie Baantjer en Simon de Waal. Voor deze gelegenheid presenteer-
de Anita Witzier (presentatrice) een speciale editie van de bekende 
televisiequiz 10voorTaal. Twee teams van volwassen lees- en schrijf-
cursisten, onder leiding van Catherine Keyl (presentatrice) en Serge 
Henri Valcke (Baantjer-acteur), streden om de overwinning.

juli – augustus

Oproep van Het Forum AtotZ
Het Forum AtotZ riep het nieuwe kabinet op om laaggeletterdheid in 
Nederland in de volgende kabinetsperiode met vijftig procent te ver-
minderen. Het forum bracht deze oproep onder de aandacht via pagi-
nagrote advertenties in landelijke dagbladen en posters langs de wegen 
van Den Haag. Ook bezorgde het forum een grote postkaart bij de infor-
mateur met een voorbeeldzin voor het regeerakkoord: ‘Dit kabinet doet 
er alles aan om laaggeletterdheid voor 2014 met 50% te verminderen’. 
Op de website lichtte het forum de oproep toe en droeg vijf actiepun-
ten aan. De actiepunten zijn afgeleverd bij toenmalig informateur Ivo 
Opstelten. Op 17 juli waren forumlid Paul Rosenmöller en Taalambas-
sadeur Koos Vervoort te gast bij actualiteitenprogramma NOVA om de 
oproep toe te lichten.

6 - 12 september

Week van de Alfabetisering
Het thema van de zesde editie van de Week van de 
Alfabetisering was ‘Samen werken aan geletterdheid 
draait om twee letters: NU’. In deze week meldden 196 
organisaties ruim 250 activiteiten aan op de website 
weekvandealfabetisering.nl. Stichting Lezen & Schrij-
ven was verantwoordelijk voor een aantal landelijke 
activiteiten. 

6 september
Nieuwe mediacampagne
Op de eerste dag van de Week van de Alfabetisering startte de 
nieuwe mediacampagne van Stichting Lezen & Schrijven. Via te-
levisiecommercials en posters roept de stichting mensen op om 
hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren door een cursus te 
volgen of een werkboek aan te vragen. In twee televisiecommerci-
als staan een moeder en dochter en een werknemer en werkgever 
centraal. Zij vertellen hoe zij in het dagelijks leven omgaan met 
hun lees- en schrijfproblemen. Ook laten de commercials zien hoe 
belangrijk het is om hier met de directe omgeving over te praten. 
Op de posters zijn Taalambassadeurs geportretteerd: Rob Weijers 
en de tweeling Marleen en Arita van Vianen. 

6 september

Persbijeenkomst Het Forum AtotZ
“Nu bent u aan zet”, aldus presentator en lid van Het Forum AtotZ 
Humberto Tan op de persbijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort 
in Den Haag. Forumleden Frans Bauer, Daphne Deckers, Huub van 
Doorne, rabbijn Raphael Evers, Inez de Graaff, Tania Kross, Paul van 
Loon, Ed Nijpels, Frits van Oostrom, Paul Rosenmöller, Paul Scheffer 
en Naema Tahir waren eveneens aanwezig om uAanZet.nl te lance-
ren. Op de nieuwe website kan iedereen, ongeacht zijn beroep of rol, 
terecht voor concrete tips om mensen met lees- en schrijfproblemen 
in hun eigen (werk)omgeving te herkennen en te helpen. Voorzitter 
Frits van Oostrom presenteerde nieuw onderzoek waaruit bleek dat 
75 procent van de mensen in Nederland wel bekend is met laagge-
letterdheid, maar niet weet wat zij kunnen doen of waar zij terecht 
kunnen voor meer informatie. 

7 september

FloraHolland tekent ambitieus convenant
In aanwezigheid van Agnes Jongerius (FNV-voorzitter) en lid van Het Fo-
rum AtotZ Daphne Deckers ondertekenden Timo Huges (algemeen directeur 
FloraHolland) en Margreet de Vries (algemeen directeur Stichting Lezen & 
Schrijven) een convenant. In dit convenant zegt de grootste bloemenvei-
ling ter wereld toe het aantal laaggeletterde medewerkers binnen drie jaar 
met honderd procent te verminderen door lees- en schrijfcursussen aan te 
bieden. FloraHolland is een van de eerste organisaties die de aanpak van 
laaggeletterdheid expliciet in de bedrijfs-CAO heeft opgenomen.
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8 september

Wereldalfabetiseringsdag
Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Raad van Toezicht Stichting Le-
zen & Schrijven) en Margreet de Vries (algemeen directeur Stich-
ting Lezen & Schrijven) openden Wereldalfabetiseringsdag met de 
traditionele gongslag op de Amsterdamse beurs. Daarna vond de 
uitreiking van de Nationale Alfabetiseringsprijzen en de Achmea 
publieksprijs 2010 plaats in ‘s-Hertogenbosch. Winnaar was het 
project de VoorleesExpress. Tijdens het programma hield Prinses 
Laurentien haar jaarlijkse toespraak: “U heeft veel bereikt de afge-
lopen jaren. Nu kunnen we samen werken aan het verder verbin-
den en verzilveren”. Taalambassadeur Koos Vervoort las voor uit 
zijn boek Dit is pas het begin en overhandigde het eerste exem-
plaar aan de prinses. 

9 september

45.831 keer Lees NU!
Onder de naam Lees NU! organiseerde Stichting Lezen & Schrijven een nationaal 
record simultaan lezen. 45.831 basisschoolkinderen vanuit het hele land en ook 
op Bonaire, lazen om 15:00 uur gelijktijdig voor uit het boek Geel gras van Simon 
van der Geest. 1.500 deelnemers waren aanwezig in het Nieuwe Luxor Theater in 
Rotterdam voor een groot leesfeest. Ook Marja van Bijsterveldt (toenmalig demis-
sionair staatssecretaris van OCW) was hierbij aanwezig. De recordpoging was de 
start van de campagne Lees 15 minuten van Stichting Lezen & Schrijven, in sa-
menwerking met Stichting Lezen. Doel is om het belang van een kwartier lezen per 
dag onder de aandacht te brengen. Dit vergroot de woordenschat en verbetert de 
taalontwikkeling van kinderen en voorkomt laaggeletterdheid.

9 september

Lancering vernieuwde Taalkracht 
voor gemeenten 
Tijdens het congres Participatieladder van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) lanceerden wij ons vernieuwde startpakket 
Taalkracht voor gemeenten. Het congres in Ede richtte zich met name 
op het participatiebeleid met betrekking tot re-integratie, inburgering 
en educatie. De aanpak van laaggeletterdheid is een belangrijk on-
derdeel van het participatiebeleid, wat Prinses Laurentien nog eens 
benadrukte in een videoboodschap. Alle deelnemers ontvingen tij-
dens het congres een exemplaar van het nieuwe startpakket.

9 september

Eerste landelijke congres Gezondheidsvaardigheden
Het NIGZ organiseerde in samenwerking met onder andere Stichting Lezen 
& Schrijven het eerste congres Gezondheidsvaardigheden in Amersfoort met 
als thema ‘effectief communiceren met laaggeletterden’. Er waren ruim twee-
honderd aanwezigen. Herbert Seevinck (penningmeester Stichting Lezen & 
Schrijven) overhandigde de Intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardig-
heden aan Lejo van der Heiden (hoofd afdeling Openbare Gezondheidszorg 
van het ministerie van VWS). Daarmee spraken 36 lokale en landelijke orga-
nisaties in en rondom de gezondheidszorg de ambitie uit om het belang van 
gezondheidsvaardigheden waar mogelijk te agenderen, te beginnen binnen 
de eigen organisaties. Eind 2010 hadden 47 organisaties zich verbonden aan 
de alliantie.  

30 september

Actieplan laaggeletterdheid in 
regeerakkoord
Mede dankzij de gedreven en overtuigende activitei-
ten van Het Forum AtotZ tijdens de zomer, erkende 
het nieuwe kabinet laaggeletterdheid expliciet als 
maatschappelijk probleem waarvoor actie nodig is. 
Dit blijkt uit het regeerakkoord ‘Vrijheid en verant-
woordelijkheid’ van VVD en CDA waarin op pagina 31 
de volgende zinnen staan: ‘Het kabinet komt met een 
actieplan tegen laaggeletterdheid’, ‘De kerntaak van 
basisscholen ligt bij taal en rekenen’ en ‘Ouders zijn 
medeverantwoordelijk (ook financieel) voor de taal-
ontwikkeling van hun kinderen.’ 

18 november

Lancering Het diner in Leeslicht
Tijdens een culinair programma in Brasserie ROCKS van het 
ROC van Amsterdam vond onder leiding van Catherine Keyl  
(presentatrice) de lancering plaats van de Leeslichtversie van 
Het diner van Herman Koch. Koch nam zelf het eerste exem-
plaar in ontvangst. In het kader van de Dag van de Cate-
ringmedewerker waren ook twee grote cateringorganisaties 
uitgenodigd. SAB Catering en ISS Nederland tekenden als 
eersten in hun branche een intentieverklaring waarmee zij 
beloven de komende vijf jaar laaggeletterdheid op de werk-
vloer aan te pakken. Topkoks Joop Braakhekke en Rudolph 
van Veen tekenden als getuigen de intentieverklaring. 
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Première Lex leert lezen in Overvecht
Het toneelstuk, gemaakt door buurttheater Stut, vertelt het levens-
verhaal van Utrechter Lex (49) die op latere leeftijd leerde lezen en 
schrijven. Bijzonder is dat Lex zichzelf speelt, als bewoner uit de 
Utrechtse wijk Overvecht. Tijdens het halfuur durende toneelspel 
vertelt vooral zijn vrouw Jolanda het verhaal. Lex levert vanachter de 
schermen commentaar, wat leidt tot soms hilarische en emotionele 
scènes. Lex is een van de anderhalf miljoen volwassen laaggeletter-
den in Nederland. De voorstelling zal in 2011 door het land reizen. 

Activiteiten 2010

Stichting Lezen & Schrijven wil bij-
dragen aan de oplossing van laag-
geletterdheid door lees- en schrijf-
problemen structureel te voorkomen 
en te verminderen. Om daadwerkelijk 
verschil te maken, is een breed scala 
aan activiteiten nodig. En om con-
crete resultaten te kunnen boeken, 
toetsen wij de mogelijke initiatieven 
eerst aan vier kerncriteria voordat wij 
daadwerkelijk betrokken raken. We 
stellen daarbij de volgende vragen:

1.  Is er brede maatschappelijke rele-
vantie? 

2.  Zijn ze pragmatisch en gericht op 
structurele veranderingen?

3.  Is er een bundeling van krachten 
en strategische samenwerking?

4.  Weten ze de aandacht vast te hou-
den en uit te breiden?

Activeren maatschap-
pelijke organisaties

www.lezenenschrijven.nl 

Wij activeren maatschappelijke orga-
nisaties in het structureel aanpakken 
van laaggeletterdheid. Deze organi-
saties staan midden in de samenle-
ving en komen veel in aanraking met 
(de gevolgen van) laaggeletterdheid. 

In 2010 werkten wij met een aantal 
belangrijke maatschappelijke organi-
saties samen: 
   De Belastingdienst liet de lees-
baarheid van zes standaardbrieven 
controleren door lees- schrijfcur-
sisten van vier roc’s, met wie de 
stichting haar in contact bracht. 
Begin 2011 gaat de Belastingdienst 
bekijken hoe zij deze brieven kan 
vereenvoudigen. 

  Het Juridisch Loket verspreidde 
via dertig vestigingen campagne-
materiaal met het landelijke bel-
nummer om laaggeletterde klanten 

aan te moedigen een cursus lezen 
en schrijven te volgen. 

   Gezondheidsinstituut NIGZ, het 
Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam, RIVM, Nederlands 
Huisartsen Genootschap, CBO, 
Nederlandse Patiënten en Con-
sumenten Federatie, Stichting 
Pharos, NIVEL, Nederlands In-
stituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg en GGD Neder-
land namen in samenwerking met 
de stichting het inititatief tot een 
alliantie gezondheidsvaardigheden. 
Een goede beheersing van de ba-
sisvaardigheden lezen en schrijven 
draagt bij aan een goede gezond-
heid. De partijen willen die visie 
agenderen en concrete plannen 
maken om die binnen eigen organi-
satie invulling te geven. Eind 2010 
waren 47 partijen bij de alliantie 
aangesloten.

  Woonwijs (makelaar in opleidingen 
voor de woningbranche) stelde via 
haar website aan 32 woningcorpo-
raties de e-learningmodule herken-
nen en doorverwijzen voor balieme-
dewerkers beschikbaar. Zeventig 
medewerkers volgden de module.

   Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) 
verspreidde binnen zeven penitenti-
aire inrichtingen herkenningswijzers 
en posters om aandacht te vragen 
voor het belang van lezen en schrij-
ven. Tevens volgden honderd edu-
catief medewerkers een workshop 
om taalscholing hoger op de edu-
catieve agenda te krijgen binnen 
de eigen instelling. Eind 2010 ont-
vingen 46 opleidingscoördinatoren 
van justitiële inrichtingen de bro-
chure Stap voor stap bankieren van 
de Rabobank.

   Het Leger des Heils liet in 2010 
haar juridische teksten vereenvou-
digen zodat deze beter leesbaar 
zijn voor cliënten. Ook nam het 
Leger des Heils in haar intake- en 
registratiesysteem vragen op over 

14 december 2010

Prinses Laurentien bij jarige UNESCO
In Parijs woonde Prinses Laurentien het 65-jarig jubileum van 
UNESCO bij. De prinses is sinds 2009 Speciaal Gezant Gelet-
terdheid voor Ontwikkeling voor UNESCO. Op het hoofdkan-
toor in Parijs verzamelden zich de bestuurders van UNESCO, 
delegaties uit vele landen en de Goodwill Ambassadors waar-
onder de Franse mode-ondernemer Pierre Bergé, de Italiaanse 
actrice Claudia Cardinale en de Vietnamese vredesactivist Kim 
Phuc Phan Thi.

Bij de première van STUT theater ‘Lex leert 
lezen in Overvecht’ in Muziekgebouw. Ben 
benieuwd, stuk over laaggeletterdheid, taboe..

10:40 AM Nov 28th 

RindadB 
Rinda den Besten 
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Leeslicht

www.leeslicht.nl

Met het project Leeslicht biedt Stich-
ting Lezen & Schrijven samen met 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 
boeken aan voor mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven. Spe-
cialisten vereenvoudigen bekende 
Nederlandse en internationale boe-
ken in gemakkelijk Nederlands. Hier-
door wordt lezen voor meer jongeren 
en ouderen toegankelijk en stimule-
ren de stichting en de uitgeverij men-
sen om te gaan en vooral te blijven 
lezen. Doel van het project is om tot 
een structureel aanbod van boeken 
in eenvoudige taal te komen. 

In 2010 bracht de stichting in samen-
werking met de uitgeverij vijf nieuwe 
Leeslichttitels uit: 

  Een Rus in de Jordaan, Baantjer & 
De Waal;

 is er hoop, Renate Dorrestein;
 Het diner, Herman Koch;
  De gelukkige huisvrouw, Heleen 

van Royen;
 Cruise, Suzanne Vermeer.

De serie bevat nu in totaal 23 titels. 
Het totale verkoopcijfer, sinds de uit-
gave van het eerste Leeslichtboek in 
2007, is 32.782. 

De presentatie van nieuwe Leeslicht-
titels genereert over het algemeen 
veel media-aandacht. In 2011 zul-
len wij de mogelijkheden verkennen 
om naast media-aandacht ook een 
groeiend lezersaantal te bewerkstel-
ligen. 

Mediacampagne
www.leerlezenenschrijven.nl

Stichting Lezen & Schrijven zet de 
mediacampagne sinds 2006 in om 
laaggeletterden te stimuleren hun 
lees- en schrijfvaardigheden te ver-
beteren. De campagne bestaat uit 
televisiecommercials, radiocommer-
cials en posters waarop het lande-
lijk telefoonnummer 0800 023 4444 
wordt vermeld. Mensen kunnen bel-
len voor een cursus lezen en schrij-
ven in de buurt of voor een gratis 
oefenboek van Lees en Schrijf! Een 
beoogd bijeffect van de campagne is 
de vergroting van de bekendheid bij 
het Nederlandse publiek met laagge-
letterdheid. De stichting zet de cam-
pagne landelijk in en stelt deze daar-
naast ter beschikking aan derden.

In 2010 vernieuwden wij de media-
campagne. Uitgangspunt waren 
recente inzichten vanuit de neuro-
psychologie. De campagne laat ex-
laaggeletterden zien die de schaamte 
overwonnen en hun probleem in hun 
omgeving bespreekbaar maakten. 
Doel is dat lotgenoten zich identi-
ficeren met de hoofdpersonen en 
worden gestimuleerd actie te on-
dernemen. De nieuwe televisiecom-
mercials tonen twee herkenbare 
relaties: werkgever-werknemer en 
moeder-dochter. De bellijn komt na-
drukkelijk in beeld. De spots waren in 
de maanden september, november 
en december ruim honderd keer op 
zeven verschillende landelijke netten 
te zien. De radiocampagne uit 2006 
is niet vernieuwd en was in januari 
op de radio te horen. De televisie-
commercials worden begeleid door  
posters met ook hierop portretten 
van laaggeletterden (geen acteurs) 
die moeite hebben of hadden met 
lezen en schrijven. In 2011 zullen wij 
de nieuwe campagne zo breed mo-
gelijk inzetten bij bijvoorbeeld lokale 

de basisvaardigheden lezen en 
schrijven om laaggeletterdheid te 
herkennen en aan te pakken. 

In 2011 zal Stichting Lezen & Schrij-
ven haar activiteiten met de reeds 
geactiveerde maatschappelijke or-
ganisaties afronden. Wij zullen ons 
(in samenwerking met de alliantie-
partijen) nog scherper richten op het 
verbeteren van gezondheidsvaar-
digheden. Ook ons werk binnen de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) zetten 
wij voort.

Het begint met lezen
www.hetbegintmetlezen.nl

Het begint met lezen is een start-
pakket waarmee medewerkers in 
de kinderopvang leren hoe zij laag-
geletterdheid kunnen voorkomen en 
verminderen. Het pakket biedt de 
medewerkers informatie en tips om 
de taalontwikkeling bij kinderen te 
stimuleren. Daarnaast biedt het pak-
ket handvatten om laaggeletterdheid 
bij ouders en collega’s bespreekbaar 
te maken en hen te helpen of door 
te verwijzen naar een cursus lezen en 
schrijven.

In samenwerking met SOB, skon kin-
deropvang, Catalpa kinderopvang en 
de VoorleesExpress vernieuwden wij 
het startpakket en breidden deze uit 
met het deel Zo wordt lezen leuk. In 
deze aanvulling staan tips om taal en 
(voor)lezen binnen de kinderopvang 
leuk te maken. Daarnaast gaven wij 
nascholingsworkshops in Almere, 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht en 
verspreidden daar het pakket onder 
de 82 deelnemers. De deelnemers 
waardeerden de workshop gemid-
deld met een 8,1. Ruim 85 procent 
gaf aan hun werkwijze aan te willen 
passen door bijvoorbeeld meer voor 
te lezen, actiever ouders en collega’s 
te betrekken bij taalontwikkeling en 
de bibliotheek beter te benutten. Het 

startpakket is in totaal 1.612 keer ge-
download van de website. De web-
site had in 2010 7.136 unieke be-
zoekers. Het begint met lezen wordt 
mede mogelijk gemaakt door Douwe 
Egberts. 

In 2011 willen wij Het begint met 
lezen verbinden aan de campagne 
Lees 15 minuten.

Lees de Wedstrijd
www.lezenenschrijven.nl 

Samen met voetbalclubs willen wij 
de motivatiekracht van voetbal ge-
bruiken om lezen en schrijven voor 
alle leeftijden leuker te maken. Het 
initiatief Lees de Wedstrijd biedt pro-
fessionele voetbalclubs de mogelijk-
heid om de ontwikkeling van basis-
vaardigheden op te nemen in hun 
maatschappelijk beleid. Het project 
richt zich op kinderen, jongeren en 
hun ouders. 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl  
ontwikkelde in 2010 een digitaal pro-
gramma met lees- en schrijfoefenin-
gen gerelateerd aan voetbal: Lees en 
Schrijf! Voetbal. Humberto Tan (lid 
van Het Forum AtotZ) werkte mee 
aan de promotiefilm. Daarnaast zet-
ten wij samen met Stichting Meer 
dan Voetbal en Playing for Success 
een website in de steigers, financi-
eel ondersteund door Stichting Insti-
tuut GAK en Stichting Boschuysen.  
De voortgang van Lees de Wedstrijd 
zal parallel lopen aan de vernieuwing 
van de website van Stichting Meer 
dan Voetbal: een portal waarbinnen 
maatschappelijke activiteiten van or-
ganisaties in het betaalde voetbal een 
plek krijgen. De introductie van deze 
portal en daarmee de lancering van 
de website van Lees de Wedstrijd zal 
naar verwachting plaatsvinden in juli 
2011. Lees en Schrijf! Voetbal wordt 
onderdeel van de website.
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omroepen, bedrijfstelevisie en zie-
kenhuisomroepen.

 Taal begint lokaal
www.taalbegintlokaal.nl

Met behulp van de campagne Taal 
begint lokaal adviseren wij gemeen-
ten over duurzame participatie en de 
kansen van het Participatiebudget. 
De centrale boodschap van de cam-
pagne is dat de vaardigheden lezen 
en schrijven aan de basis staan van 
duurzame participatie, een belangrijk 
en actueel thema voor gemeenten. 
De campagne is mede mogelijk ge-
maakt door het ministerie van SZW.

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 3 maart traden in bijna iedere 
gemeente nieuwe wethouders en 
raadsleden aan. Stichting Lezen & 
Schrijven speelde hierop in met de 
nieuwe campagne Taal begint lokaal. 
De campagne bestaat uit verschil-
lende onderdelen:
  0900-ALFABET. Bij het landelijke 
informatienummer 0900 253 2238 
krijgen gemeenteraadsleden advies 
op maat over alles wat te maken 
heeft met de aanpak van laagge-
letterdheid ten behoeve van duur-
zame participatie. 

  Kalender. Een vierjarenkalender 
voorziet raadsleden van begin 2011 
tot het einde van de raadsperiode 
op luchtige wijze van praktische 
tips om laaggeletterdheid binnen 
hun gemeente aan te pakken. 

  Nieuwskrant. Tienduizend ge-
meenteraadsleden ontvingen van 
ons een krant met praktische tips 
en praktijkvoorbeelden van een 
duurzame aanpak van laaggelet-
terdheid.

  Regiodebatten. In Middelburg en 
Amsterdam gingen raadsleden met 
elkaar in gesprek over duurzame 
participatie en het belang van ge-
letterdheid hierin.

In 2011 bouwen wij de campag-
ne verder uit als onderdeel van  
Taalkracht voor gemeenten. De  
website taalkrachtvoorgemeenten.nl 
wordt uitgebreid met een digitale in-
teractieve kennisbank vol praktische 
informatie, zoals onderzoeken over 
laaggeletterdheid (per gemeente), 
voorbeeldmoties en aanvalsplannen. 

Taal in de buurt
www.taalindebuurt.nl

In februari 2009 startten wij in veer-
tien buurten in Nederland het pilot-
project Taal in de buurt. Doel van Taal 
in de buurt is structurele verankering 
van de brede aanpak van laaggelet-
terdheid op buurtniveau. 

In 2010 liepen de pilots ten einde. 
Bij de evaluatie bleek dat er in korte 
tijd veel te bereiken is. Het openen 
van een cursuslocatie ‘in de buurt’ 
leidde bijvoorbeeld tot een grote 
toename van het aantal cursisten in 
Amsterdam-Noord (ruim vijftig) en in 
Arnhem (85). Ook bleek een actieve 
projectleider die zaken in beweging 
zet, netwerken verbindt en toeziet 
op het bereiken van resultaten, van 
essentieel belang. Bovendien bleek 
de betrokkenheid van de gemeente 
een voorwaarde voor succes. In de 
publicatie ‘Aan de slag met Taal in de 
buurt’ zijn alle ervaringen uit de pilots 
beschreven. De publicatie bevat een 
stappenplan en dvd met ervaringen 
van professionals uit pilotbuurten. 
Het doel is om anderen te inspire-
ren ook aan de slag te gaan met  
Taal in de buurt. Begin 2011 is de 
presentatie van de publicatie. 

 Taalkr8!
www.taalkr8.nl

Taalkr8! is een workshopprogramma 
waarmee vmbo-scholen het belang, 
maar vooral ook het plezier in taal 
centraal stellen. Leerlingen zijn door 
middel van speciale workshops op 
een leuke manier met taal bezig. Dit 
vergroot het lees- en schrijfplezier. 
Daarnaast heeft Taalkr8! als doel om 
het taalbeleid van de school te ver-
beteren. Rapper Yes-R is het gezicht 
van Taalkr8! en maakt met zijn work-
shop ‘Schrijf ‘t van je af’ leerlingen 
enthousiast voor taal. De school or-
ganiseert daarnaast workshops over 
persberichten opstellen, gedichten 
schrijven en een Lagerhuisdebat. 

Dit schooljaar organiseerden achttien 
scholen een Taalkr8!-dag met een 
gratis optreden van Yes-R en een sti-
muleringsbijdrage van €1.000,-  van 
de stichting. Eind 2010 is de evalu-
atie nog gaande. Een tussenstand 
geeft aan dat:
  vijf scholen een vast leesuur per 
week instellen;

  zes scholen van taalbeleid een 
speerpunt maken;

  twee scholen een taalcoördinator 
aanstellen;

  een school het aantal uren Neder-
lands en extra taallessen in zowel 
onder- als bovenbouw verhoogt; 

  twee scholen het referentiekader 
invoeren als onderdeel van de vak-
werkplannen; 

  twee scholen een informatiesys-
teem opzetten om taalachterstan-
den eerder te signaleren. 

Taalkr8! wordt mede mogelijk ge-
maakt door een subsidie van OCW. 

Taalkr8! Junior
www.taalkr8junior.nl

Meer aandacht voor de basisvaar-
digheden lezen en schrijven in het 
basisonderwijs. Dat is het doel van 
Taalkr8! Junior. Het project bestaat 
uit de website taalkr8junior.nl met 
aanbevolen en pasklare activiteiten 
– inclusief draaiboeken –  voor een 
Taalkr8! Junior-week: een week vol 
taal-, lees-, schrijf- en rekenplezier 
voor leerlingen op de basisschool. 

Vanwege onvoldoende middelen 
hebben wij ons in 2010 beperkt tot 
het onder de aandacht brengen van 
de mogelijkheden van Taalkr8! Junior, 
zonder verder betrokken te zijn bij de 
organisatie en uitvoering ervan. Wel 
betrokken wij basisscholen als doel-
groep actief bij een nieuwe campag-
ne. Wij riepen hen op om in de Week 
van de Alfabetisering met zo veel mo-
gelijk leerlingen deel te nemen aan 
het nationaal record simultaan lezen. 
Het leesrecord vormde de aftrap van 
de campagne Lees 15 minuten. On-
derzoek toont aan dat vijftien minu-
ten lezen per dag een positief effect 
heeft op de taalontwikkeling. Lezen 
vergroot de woordenschat: woor-
denschat is bij jong en oud essenti-
eel voor begrijpend lezen, technisch 
lezen en de leesmotivatie. 

In 2011 bouwen wij de campag-
ne Lees 15 minuten ook onder  
basisscholen verder uit.
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Taalkracht voor 

bedrijven
www.taalkrachtvoorbedrijven.nl

Stichting Lezen & Schrijven richt zich 
met Taalkracht voor bedrijven op be-
drijven, scholingsfondsen, branche-
verenigingen en kenniscentra. Wij 
adviseren hen om de aanpak van 
laaggeletterdheid op de werkvloer te 

stimuleren en te verankeren in CAO’s 
en beleidsplannen. 
In 2010 richtten wij ons op negen 
branches waar laaggeletterdheid 
relatief veel voorkomt. De gekozen 
aanpak is in bepaalde branches suc-
cesvol, in andere branches verloopt 
het moeizamer. In het laatste geval 
zijn wij op zoek gegaan naar andere 
ingangen binnen de branche. Dit le-
verde de volgende resultaten op: 

In 2010 hebben wij 373 startpakketten 
Taalkracht voor bedrijven verspreid 
op congressen en op aanvraag via 
de website taalkrachtvoorbedrijven.
nl. Daarnaast ondersteunden wij de 
volgende congressen met materialen 
of een inhoudelijke workshop:

  Bedrijvenpresentatie in Zuidwest-
Nederland, georganiseerd door ken-
nis- en expertisecentrum RPCZ;

  Symposium SBK Training en ad-
vies;

  Kennisfestival Rotterdam voor het 
Rotterdams bondgenootschap te-
gen laaggeletterdheid;

  Euregio – Taalregio: internationaal 
congres over het belang van taal;

  Business Meeting Twente: congres 
voor het bedrijfsleven in Twente.

Eind 2010 hebben wij het startpak-
ket Taalkracht voor bedrijven geheel 
vernieuwd. Het nieuwe pakket is 
meer toegespitst op de verschillende 
afdelingen binnen bedrijven die met 
de aanpak van laaggeletterdheid aan 
de slag kunnen en wordt begin 2011 
gepresenteerd.

In 2011 wil de stichting de aanpak 
van laaggeletterdheid definitief ver-
ankeren in de negen branches.

Taalkracht voor 
bibliotheken

www.taalkrachtvoorbibliotheken.nl

In samenwerking met de VOB ont-
wikkelde Stichting Lezen & Schrijven 
in 2008 een nieuw digitaal informatie-
pakket: Taalkracht voor bibliotheken. 
Met de website taalkrachtvoorbiblio-
theken.nl willen wij het onderwerp 
laaggeletterdheid structureel onder 
de aandacht brengen bij bibliotheek-
medewerkers. 

De website draagt bij aan:
   het voorkomen van laaggeletterd-

heid;
  het verspreiden van kennis en in-

formatie over problematiek van 
laaggeletterdheid;

  het bereiken en doorverwijzen van 
laaggeletterden.

De stichting vulde de website in 
2010 verder aan met actualiteiten.  
De website zal in 2011 geïnte-
greerd worden in de koepelwebsite  
lezenenschrijven.nl. 

Taalkracht voor 
consultatiebureaus

www.taalkrachtvoor
consultatiebureaus.nl

Met het startpakket en de nascho-
lingsbijeenkomsten Taalkracht voor 
consultatiebureaus informeren wij 
medewerkers uit de jeugdgezond-
heidszorg over laaggeletterdheid bij 
ouders en taalstimulering bij kinde-
ren. 

In 2010 organiseerden wij voor dertig 
consultatiebureaus een nascholing. 
In totaal bezochten 41 medewerkers 
van dertig verschillende consultatie-
bureaus deze bijeenkomsten. Onder-
zoeksbureau Motivaction bracht de 
effecten in kaart van het startpakket 
en de nascholingsbijeenkomsten in 
2009. Aan het onderzoek deden 89 
artsen en verpleegkundigen mee die 
tussen 2007 en 2009 aan de nascho-
lingen hadden deelgenomen. 

Enkele resultaten uit het onderzoek:
  De 89 artsen en verpleegkundi-
gen geven aan zeventig ouders te 
hebben doorverwezen naar een 
scholingsinstelling of het nummer  
0800 023 4444.

  Volgens 94 procent van de respon-
denten droeg de nascholingsbijeen-
komst bij aan hun vaardigheid om 

CAO-afspraken 
over taalscholing 
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branche, vak- en 
personeelsmedia
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laaggeletterdheid te herkennen.

  83 procent van de respondenten is 
door de nascholing beter in staat 
om ouders aan te spreken op hun 
lees- en schrijfvaardigheden. 

  71 procent van de respondenten 
geeft aan zich meer in te spannen 
om voorlezen aan kinderen te be-
vorderen.

  48 van de 89 respondenten verwe-
zen in totaal 1.181 gezinnen door 
naar leesbevorderende projecten, 
projecten gericht op taalstimulering 
of VVE-peuterspeelzalen. 

Nu uit onderzoek is gebleken dat we 
met dit project het beoogde effect 
bereiken, zullen wij de aanpak van 
laaggeletterdheid binnen consulta-
tiebureaus in 2011 tot een van onze 
speerpunten maken.

Taalkracht voor 
gemeenten 

www.taalkrachtvoorgemeenten.nl 

Met Taalkracht voor gemeenten wil 
Stichting Lezen & Schrijven gemeen-
ten activeren om laaggeletterdheid 
onder hun inwoners te voorkomen 
en te verminderen. Dit doen we door 
gemeenten te stimuleren het belang 
van een goede beheersing van de 
basisvaardigheden lezen, schrijven 
en rekenen op te nemen in hun beleid 
voor een duurzaam participerende 
gemeenschap.

In 2010 ondersteunden wij de ge-
meenten in Nederland met het start-
pakket Taalkracht voor gemeenten, 
de website taalkrachtvoorgemeen-
ten.nl en de informatielijn 0900- 
ALFABET. Daarnaast ondersteunden 
wij 26 van de vijftig grootste gemeen-
ten en een Zeeuwse gemeente met 
de directe inzet (gemiddeld twintig 
uur) van een themamanager van de 
stichting op locatie. 

Ook presenteerden wij het ver-
nieuwde startpakket Taalkracht voor 
gemeenten, vol praktische tips en 
handvatten voor een efficiënte aan-
pak. We verspreidden het onder 431 
wethouders met participatie in hun 
portefeuille en onder 401 gemeente-
ambtenaren. 

Hoewel gemeenten actief zijn in de 
aanpak van laaggeletterdheid, werd 
de website in 2010 minder vaak be-
zocht (348.358 hits en 12.572 be-
zoekers) dan in 2009 (446.476 hits 
en 14.010 bezoekers). Omdat de 
website niet meer aan de moderne 
eisen voldoet, zal de website in 2011 
worden vernieuwd en de volgende  
aanvullingen bevatten: 

  Een kennisbank met onderzoeken, 
actie- en aanvalsplannen, praktijk-
voorbeelden, cijfers over laaggelet-
terdheid per gemeente en tips van 
andere gebruikers;

  De e-learningmodule herkennen en 
doorverwijzen voor baliemedewer-
kers;

  Informatie over relevante deelpro-
jecten zoals Taal in de buurt en Taal 
begint lokaal;

  Informatiepagina over het bestuur-
dersnetwerk. Dit zijn toonaange-
vende gemeentebestuurders die 
zich actief bezighouden met de 
aanpak van laaggeletterdheid en 
die zich samen met de stichting in-
zetten om het thema op de kaart te 
houden. De webpagina geeft goe-
de tips en praktijkvoorbeelden van 
deze gemeentebestuurders en acti-
viteiten in het bestuurdersnetwerk. 

In 2011 starten wij met de regionale 
aanpak van laaggeletterdheid in drie 
regio’s: Zwolle, Rotterdam en Mid-
delburg. 

Taalkracht voor ROC’s
www.lezenenschrijven.nl

De informatiemap Taalkracht voor 
ROC’s is ontwikkeld voor docenten 
en andere medewerkers van de af-
deling Educatie van roc’s. Hiermee 
informeren wij hen over producten, 
projecten en activiteiten op het ter-
rein van laaggeletterdheid. 

In 2010 verstuurden wij via Taalkracht 
voor ROC’s informatie over: 
  de brochure en het werkboek ‘Stap 
voor stap bankieren’, in samenwer-
king met Rabobank en het Drenthe 
College; 

  de cursus ‘Wijzer in geldzaken’, in 
samenwerking met Centiq, Wijzer 
in geldzaken;

  de programma’s Lees en Schrijf! 
(Voetbal, Het Leesplankje en Taal 
dichtbij) in samenwerking met 
Stichting Expertisecentrum ETV.nl;

  de vernieuwde mediacampagne 
van Stichting Lezen & Schrijven;

  de nieuwste titels van de boekense-
rie Leeslicht.

In 2011 willen we de inhoud van  
Taalkracht voor ROC’s actualiseren, 
de vorm van de map evalueren en het 
bereik vergroten. Dit laatste door on-
der andere de doelgroep uit te brei-
den met particuliere taalaanbieders.

 
 UWV WERKbedrijf

www.taalwerkt.nl

UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) 
werkt samen met de stichting om 
laaggeletterdheid onder werkzoeken-
den terug te dringen en zo hun kan-
sen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Samen met het ministerie van SZW 
adviseren wij gemeenteambtenaren 
en UWV Werkcoaches in het herken-
nen van laaggeletterden en het door-
verwijzen naar een passende cursus. 

Om de medewerkers nog beter in 
staat te stellen laaggeletterden en 
mensen met beperkte digitale vaar-
digheden te helpen, vernieuwden wij 
de e-learningmodule herkennen en 
doorverwijzen. Deze module maakt 
deel uit van de gelijknamige work-
shop die dit jaar op negentien UWV 
Werkpleinen in Nederland plaats-
vond. De aanpak van UWV WERK-
bedrijf leverde tot nu toe 82 geregis-
treerde doorverwijzingen naar lees- 
en schrijfcursussen op.

Uit een enquête onder deelnemende 
WERKcoaches en gemeenteambte-
naren bleek dat 73 procent zich na 
de workshop beter in staat voelde 
om cliënten met lees- en schrijfpro-
blemen door te verwijzen. 92 pro-
cent weet ook naar welke instantie 
zij moet doorverwijzen. Bovendien 
rekent 63 procent het herkennen en 
doorverwijzen van laaggeletterden 
tot de vaste werkzaamheden.

De stichting gaat in 2011 in gesprek 
met het ministerie van SZW om de 
mogelijkheden te bespreken voor 
het verder ondersteunen van UWV- 
medewerkers bij de doorverwijzing 
van laaggeletterde werkzoekenden. 

Drie van de vier grote gemeenten hebben 
beleid voor laaggeletterdheid. In 2006 
stond het nog nergens op de agenda.

10:21 PM Dec 13th

Loovaneck
Van ‘t Loo - Van Eck
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Verdeling aan laaggeletterdheid gerelateerde on-
derwerpen in geschreven media in het jaar 2010.

Aantal items over laaggeletterdheid en gerelateerde 
onderwerpen per medium in het jaar 2009 en 2010.

Aandacht op tv
De stichting wist met haar eigen activiteiten en een proactieve mediabenadering brede 

aandacht voor laaggeletterdheid te genereren. Programma’s als RTL Boulevard, Pauw 

& Witteman, Shownieuws en Tijd voor MAX maakten een item over het onderwerp.

Communicatie is en blijft essentieel in de 
aanpak van laaggeletterdheid. De com-
municatie over het thema is bedoeld 
voor een brede doelgroep: van kinder-
opvangmedewerker tot ambtenaar, van  
werkgever tot ouder en niet in de laatste 
plaats de laaggeletterde zelf.

Media-aandacht
Stichting Lezen & Schrijven wist met haar 
projecten in 2010 diverse vormen van me-
dia-aandacht te genereren. Voorbeelden 
hiervan zijn:
  Presentatie van vernieuwde startpakket 
Het begint met lezen voor medewerkers 
in de kinderopvang (maart 2010);

  Lancering nieuwe Leeslichtboeken (april, 
juli, november 2010);

  Lancering e-learningmodule herkennen 
en doorverwijzen voor UWV Werkpleinen 
(mei 2010);

  Lancering Kinderzwerfboek (mei 2010).

Naast de aandacht die wij met onze eigen 
activiteiten genereerden, was er veel au-
tonome aandacht voor het onderwerp.
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De enthousiaste inzet van Taalam-
bassadeurs blijft van groot belang in 
het doorbreken van het taboe dat op 
laaggeletterdheid rust. De persoonlij-
ke verhalen over hun lees- en schrijf-
problemen en het besluit om daar 
iets aan te doen zijn vaak indrukwek-
kend. In 2010 waren Taalambassa-
deurs te gast bij onder meer NOVA, 
Pauw & Witteman, Goudmijn, Radio 
1, Helder, Tijd voor MAX (twee keer) 
en diverse kranten waaronder Metro, 
Trouw en Leidsch Dagblad.

De actieve betrokkenheid van Prin-
ses Laurentien bij onze projecten en 
activiteiten zorgt voor veel aandacht. 
Ook in 2010 was dit het geval. Haar 
betrokkenheid blijft van groot belang 
voor het vergroten van de bekend-
heid van laaggeletterdheid. Hetzelfde 
geldt voor de inzet van de leden van 
Het Forum AtotZ. Hun collectieve en 
individuele acties trokken voorname-
lijk in de zomermaanden de aandacht 
van media. Zo nodigde actualiteiten-
programma NOVA Paul Rosenmöller 
(forumlid) en Koos Vervoort (Taalam-
bassadeur) uit om de oproep van het 
forum aan het nieuwe kabinet toe te 
lichten. Ruim 460.000 mensen beke-
ken de uitzending.

In de geschreven media bespraken 
1.444 artikelen het thema geletterd-
heid, waarbij taalachterstanden bij 
kinderen, de kwaliteit van het onder-
wijs, voor- en vroegschoolse educatie 
en schakel- of kopklassen regelmatig 
terugkeerden. Daarnaast was er spe-
cifiek aandacht voor problemen die 
laaggeletterden ondervonden bij de 
invoering van de OV-chipkaart en het 
stemmen tijdens de gemeenteraads- 
en de landelijke verkiezingen. 

Drie onderzoeken gerelateerd aan 
het onderwerp geletterdheid gene-
reerden aandacht. 

Ten eerste een onderzoek van Folkert 
Kuiken naar de taalvaardigheid van 
voorschoolmedewerkers en mede-
werkers in de kinderopvang in Am-
sterdam. Onder meer Metro, De Tele-
graaf en Het Parool kopten hierover. In 
maart publiceerde onderzoeker Paul  
Lindhout een onderzoek naar de in-
vloed van laaggeletterdheid op de 
veiligheid op de werkvloer. Dit resul-
teerde in 29 artikelen in vakbladen, 
dagbladen en diverse artikelen op 
internet. In december verscheen tot 
slot het PISA rapport, een internatio-
naal peilingonderzoek naar de ken-
nis en vaardigheden van 15-jarigen.  
Hieruit bleek dat 14,3 procent laag-
geletterd is. Minister van Onderwijs, 
Marja van Bijsterveldt, presenteerde 
in antwoord op de uitkomsten haar 
Actieplan Beter Presteren. Alle lan-
delijke dagbladen schreven hierover.  
De stichting gaf een reactie in de 
Volkskrant, Binnenlands Bestuur en 
aan ANP. Ook was er aandacht in 
Pauw & Witteman, Ochtendspits en 
op websites als nu.nl en rtlnieuws.nl. 

Media-aandacht Week van 
de Alfabetisering

De Week van de Alfabetisering zorgt 
jaarlijks voor veel media-aandacht. 
Van maandag 6 september tot en 
met zondag 12 september organi-
seerden 196 organisaties meer dan 
250 activiteiten. Dit is een groei van 
ruim veertig procent ten opzichte van 
vorig jaar. De verschillende organisa-
ties creëerden veel publiciteit voor 
hun activiteiten en ook de initiatieven 
van de stichting kregen de hele week 
aandacht. Met name het nationaal re-
cord simultaan lezen op 9 september 
was aanleiding voor veel landelijke 
en regionale aandacht. 
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Overzicht van het aantal hits websites Stichting Lezen & Schrijven (Aantal hits x 1000) Per 9 december 2010

Websites 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lancering

lezenenschrijven.nl 160 615 1.926 2.051 3.355 2.793 3.100 Mei 2004

taalkrachtvoorbedrijven.nl      7    143    274    264    215    184 December 2005

lees-en-schrijf.nu - leerlezenenschrijven.nl*      70    400      67      89      51 September 2006

taalkr8.nl       2        7      34      21      23 September 2006

taalkrachtvoorgemeenten.nl       85    338    446    350 Juni 2007

taalkrachtvoorconsultatiebureaus.nl      11    140    135      85 December 2007

weekvandealfabetisering.nl**    287    548      76 Juni 2008

taalkrachtvoorbibliotheken.nl      37    210    144 September 2008

hetbegintmetlezen.nl       51      67 Maart 2009

taalkr8junior.nl         5        4 April 2009

Naast deze bijzondere actie was er in 
de dagbladen veel redactionele aan-
dacht, waaronder:

  25 augustus 2010, NRC Handels-
blad: column H.J.A. Hofland over 
lezen en schrijven;

  27 augustus 2010, NRC Next: co-
lumn H.J.A. Hofland over lezen en 
schrijven;

  2 september 2010, Reformatorisch 
Dagblad: interview met Margreet de 
Vries over de aanpak van laaggelet-
terdheid;

  3 september 2010, Sp!ts: interview 
met Prinses Laurentien over de 
Week van de Alfabetisering;

  6 september 2010, De Telegraaf: in-
terview met Ed Nijpels en Margreet 
de Vries over de aanpak van laag-
geletterdheid;

  6 september 2010, NRC Han-
delsblad: interview met Frits van 
Oostrom over activiteiten van Het 
Forum AtotZ;

  7 september 2010, De Telegraaf: 
stelling ‘kwartiertje lezen helpt’;

  8 september 2010, NRC Handels-
blad: hoofdredactioneel commen-
taar over de Week van de Alfabeti-
sering;

  8 september 2010, de Volkskrant: 
column Ronald Giphart over Taal-
ambassadeur Nel Huyzers;

  9 september 2010, Metro: artikel 
over invloed lees- en schrijfproble-
men op gezondheid.

Verspreid over de Week was het 
thema alfabetisering ook in veel te-
levisieprogramma’s onderwerp van 
gesprek, met als hoogtepunt de uit-
zending van het programma Pauw & 
Witteman op donderdag 9 septem-
ber. Nel Huyzers (Taalambassadeur) 
en Margreet de Vries (algemeen  
directeur Stichting Lezen & Schrij-
ven) waren te gast om te praten over 
laaggeletterdheid. Behalve in Pauw 
& Witteman bleef de Week van de 

Alfabetisering 2010 ook niet onbe-
sproken in de programma’s Tijd voor 
MAX, Jeugdjournaal, Shownieuws, 
RTL Boulevard, Blauw Bloed, Life & 
Cooking en On Air. 

Websites
Met onze websites willen wij verschil-
lende doelgroepen informeren over 
de aanpak van lees- en schrijfproble-
men en aansporen tot actie. De web-
site lezenenschrijven.nl biedt een 
breed publiek algemene informatie 
over het thema laaggeletterdheid en 
actuele ontwikkelingen. In 2009 lieten 
wij alle websites die vallen onder het 
Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-
2010: Van A tot Z betrokken analyse-
ren. Uit deze analyse volgde het ad-
vies om de verschillende sites van de 
stichting onder te brengen onder een 
website. Begin 2011 voeren wij deze 
vernieuwing door. 

Een ander advies uit de analyse be-
trof de inzet van social media. In de 
aanloop naar de Week van de Alfabe-
tisering plaatsten wij een oproep op 
Hyves, Facebook en Twitter om mee 
te doen aan het nationaal record si-
multaan lezen. Twitter werd het hele 
jaar door ingezet. Diverse medewer-
kers van de stichting twitterden actief 
over het thema laaggeletterdheid. Wij 
maakten bovendien een YouTube-ka-
naal aan, waar wij filmpjes plaatsen 
die vervolgens ook weer naar onze 
website linken. 

De Week van de Alfabetisering kreeg 
in 2008 voor het eerst een eigen web-
site. In 2010 vernieuwden wij deze 
volledig. Organisaties en individuen 
meldden zelf hun activiteiten op de 
website aan. De website werd goed 
bezocht: het totaal aantal hits in 2010 
was 75.873.

Nationale bellijn
Mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven kunnen het telefoonnum-
mer 0800 023 4444 bellen om een 
gratis werkboek aan te vragen of om 
in contact te komen met een aanbie-
der van een cursus lezen en schrijven 
in de buurt. Onder andere via de me-
diacampagne brengt Stichting Lezen 
& Schrijven dit telefoonnummer on-
der de aandacht op televisie, radio 
en in geschreven pers.

In 2010 is er gemiddeld 1.517 keer 
per maand gebeld met de nationale 
bellijn. In 2009 was dat aantal 1.660. 
In totaal zijn via het landelijke belnum-
mer van 2007 tot eind 2010 127.174 
werkboeken besteld. Het aantal aan-
meldingen voor een cursus lezen en 
schrijven via de bellijn bedroeg in 
2010 in totaal 1.241. In 2009 was dit 
aantal 1.550.

NIPO-enquête
TNS NIPO onderzoekt ieder jaar hoe 
bekend het Nederlandse publiek is 
met het thema laaggeletterdheid. 
In het jaar 2010 en 2008 is het on-
derzoek uitgevoerd door middel van 
een telefonische enquête. In de jaren 
2009 en 2007 is dit gedaan door mid-
del van een digitale enquête via inter-
net. Door het verschil in onderzoeks-
methodes is het betrouwbaarder om 
de resultaten van 2010 tegen 2008 
af te zetten, de jaren waarin dezelfde 
onderzoeksmethode is gebruikt. 

Dit jaar groeide de bekendheid met 
drie procent van vijftien naar acht-
tien procent. Naar de vraag ‘in welke 
groep laaggeletterdheid het meeste 
voorkomt’ antwoordde 43 procent 
dat dit mensen zijn met een niet-
Nederlandse achtergrond. In 2008 
was dit nog 46 procent. De Week van 
de Alfabetisering weet ieder jaar veel 
media-aandacht te genereren. 

* De website lees-en-schrijf.nu is overgegaan per 1 juli 2008 
naar leerlezenenschrijven.nl. De statistieken van 2008 zijn 
niet volledig en kunnen niet met voorgaande jaren worden 
vergeleken.

** De website weekvandealfabetisering.nl is per juni 2010 
vernieuwd. Door het verschil in statistiekprogramma’s kun-
nen de cijfers niet met voorgaande jaren worden vergeleken.
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59 procent had in de zes maanden 
voor de Week iets over laaggeletterd-
heid gehoord, na de Week was dit 75 
procent. In de tabel op pagina 46 treft 
u een overzicht met de belangrijkste 
resultaten.

Nieuwsbrief
Wij activeren en informeren ons net-
werk regelmatig over nieuwe ontwik-
kelingen en activiteiten via een digi-
tale nieuwsbrief. Naast drie digitale 
nieuwsbrieven verstuurden wij dit jaar 
ook twee papieren versies. In het gro-
te aanbod van digitale nieuwsbrieven 
wilden wij ons hiermee onderschei-
den. Omdat wij veel goede reacties 
op deze kranten ontvingen zullen wij 
ook in 2011 papieren versies verstu-
ren. De kranten werden mede moge-
lijk gemaakt door Jacques de Leeuw 
(oprichter Audax). Hij ontving in de-
cember 2009 de Mercur d’Or/LOF-
prijs voor publiekstijdschriften als 
oeuvreprijs voor zijn grote verdien-
sten in het uitgeversvak. De Leeuw 
besloot het prijzengeld te doneren 
aan Stichting Lezen & Schrijven. De 
kranten kwamen net voor en net na 
de Week van de Alfabetisering uit. 
Daarnaast stuurde de stichting in mei 
10.000 kranten naar gemeenteraads-
leden om hen te informeren over de 
aanpak van laaggeletterdheid en de 
kansen van het participatiebudget.

Informatie aanvragen
Stichting Lezen & Schrijven fungeert 
als kenniscentrum waar informatie, 
publicaties en onderzoeken kunnen 
worden opgevraagd. Ook dit jaar 
ontving de stichting aanvragen van 
verschillende organisaties. In totaal 
werden 39.500 herkenningswijzers 
besteld, 13.723 campagnekaartjes 
van de nationale bellijn en 2.437 pos-
ters en 560 displays.

Actieve 
betrokkenheid
Prinses Laurentien vervult een be-
langrijke rol in de ontwikkeling van 
visie en strategie en het genereren 
van aandacht voor het thema laag-
geletterdheid. Zij was dit jaar op 
verschillende conferenties en con-
gressen aanwezig om uiteenlopende 
doelgroepen te informeren en te ac-
tiveren. Stichting Lezen & Schrijven 
begeleidde de voorzitter in de eerste 
drie kwartalen van 2010 onder an-
dere bij:

  januari: Nieuwjaarsbijeenkomst van 
Stichting Lezen & Schrijven;

  januari: Nederlandse Vereniging in 
Brussel;

  februari: 7th Forum of the World Al-
liance of Cities Against Poverty; 

  maart: Dag van de Letters door Ro-
tary Club Groningen Bel Campo in 
samenwerking met UNICEF Neder-
land;

  mei: projectbezoek UWV Werkplein 
Zwolle samen met Piet Hein Don-
ner (toenmalig demissionair minis-
ter van SZW);

  mei: lancering Kinderzwerfboek;
  mei: openingsceremonie ANLCI 
(Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme) in Frankrijk;

  juni: Eighth E9 Ministerial Review 
Meeting in Nigeria;

  september: Wereldalfabetiserings-
dag;

  september: verrassingsbezoek aan 
basisschool in Ypenburg;

  september: feestelijke registratie 
nationaal voorleesrecord; 

  december: 65-jarig jubileum UNES-
CO.

Naast onze bestuurders leverden 
onze directeuren en themamanagers 
bijdragen aan verschillende evene-
menten en congressen.

Spontane bekendheid met laaggeletterdheid in %  
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Nameting: september 2008, 2009 en 2010 (een week na de Week van de Alfabetisering)

NIPO-enquête: Bekendheid met laaggeletterdheid

Sinds 2006 onderzoekt TNS NIPO de verschillende aspecten die informatie geven over de mate van bekendheid met het 

thema laaggeletterdheid bij een breed publiek. Bovenstaande tabel laat zich het beste lezen door de jaren 2008 en 2010 

met elkaar te vergelijken. Dit heeft te maken met de onderzoeksmethode. In de jaren 2008 en 2010 betrof dit een telefoni-

sche enquête. In 2009 betrof het een enquête via het internet.
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Stichting Lezen & Schrijven finan-
ciert haar activiteiten door bijdragen 
vanuit de private en publieke sector. 
De geprognosticeerde baten uit de 
publieke sector vormen per 31 de-
cember 2010 75,5 procent van het 
totaal van baten. Dit is 5,6 procent 
hoger dan in 2009 (69,9 procent). Dit 
komt omdat de bijdragen van het mi-
nisterie van OCW en het ministerie 
van SZW zijn gestegen in 2010 ten 
opzichte van 2009. Bijdragen uit de 
private sector omvatten vooral giften 
van bedrijven (Grondleggers, Leden 
en Donateurs). Deze middelen zijn 
in een aantal gevallen gedeeltelijk 
geoormerkt voor specifieke projec-
ten. Naast de Sponsor Bingo Loterij 
doneerden in 2010 ook particulieren 
weer aan de stichting (Vrienden).  
Het overzicht op pagina 49 en 50 
biedt inzicht in de financiële situ-
atie van de stichting per 31 decem-
ber 2010. Voor de maand december 
2010 zijn daartoe de verwachte baten 
en lasten opgenomen. De definitieve 
cijfers ultimo 2010 kunnen enigszins 
verschillen van de in dit jaarverslag 
gepresenteerde cijfers. De verwach-
ting is dat 2010 een klein tekort zal 
laten zien. Dit is echter lager dan be-
groot. De reserves zijn dusdanig dat 
gekozen is de activiteiten die hieraan 
ten grondslag liggen toch uit te voe-
ren. In het voorjaar zal de stichting 
haar jaarrekening, inclusief verklaring 
van de externe accountant, publice-
ren op lezenenschrijven.nl. 

Staat van baten en lasten

De baten zijn in 2010 9,8 procent 
lager uitgevallen dan begroot (prog-
nose per 31 december € 2.300.193 
- begroot € 2.548.987). Dit komt gro-
tendeels omdat we minder nieuwe 
Leden wisten te werven dan ge-
budgetteerd. De economische crisis 
heeft zijn weerklank in de mate en de 
snelheid waarin bedrijven besluiten 

nieuwe sponsorovereenkomsten aan 
te gaan. Bestaande Leden herover-
wogen dit jaar hun Lidmaatschap om 
dezelfde reden en besloten niet lan-
ger of een lagere financiële bijdrage 
te leveren aan de stichting. De stich-
ting hoopt in 2011 alsnog concrete 
afspraken te kunnen maken met een 
aantal nieuwe Leden. 

De tegenvallende baten hebben een 
directe invloed op de projectlasten. 
De stichting heeft een flexibele pro-
jectkostenstructuur die is gekoppeld 
aan de baten. Dit betekent dat pro-
jecten niet starten indien er onvol-
doende baten tegenover staan. Van-
daar dat de projectlasten 7,0 procent 
lager zijn dan begroot (prognose per 
31 december 2009 € 2.114.335 - be-
groot € 2.272.973). 

De organisatielasten die niet aan 
projecten zijn toe te rekenen, zoals 
personeels-, huisvestings- en auto-
matiseringslasten, zijn 35,9 procent 
lager dan begroot (prognose per 
31 december € 188.958 - begroot  
€ 294.762). De organisatielasten be-
dragen hiermee 8,3 procent van de 
totale baten, wat ruim onder de ge-
bruikelijke norm is. Als gevolg van de 
tegenvallende baten besloot het be-
stuur om de organisatielasten zoveel 
mogelijk te beperken door minder 
personeel aan te nemen en minder 
gebruik te maken van externe in-
huur. De stichting kent een continu-
iteitsreserve. Deze is bestemd voor 
die extreme situatie waarin de baten 
zo sterk achterblijven dat complete 
staking van de activiteiten noodza-
kelijk wordt. In dat geval kunnen de 
belangrijkste activiteiten nog een 
beperkte tijd worden voortgezet.  
Om vergelijking mogelijk te maken 
is een aantal posten in de staat van 
baten en lasten  anders gerubriceerd 
dan in de jaarrekening 2009.

Balans (geprognosticeerd per 31 december 2010)
    prognose  realisatie   
Activa   31-12-10 31-12-09  

Vaste activa     
     
Vaste activa  
     
Vlottende activa     
  
   
Debiteuren   
     
Overige vorderingen      
nog te ontvangen 
bedragen    
     
Liquide middelen     
     
Rabobank en kas   
     
Totaal activa    
     
     

Specificatie opbouw eigen vermogen      prognose 31-12-10      realisatie 31-12-09
           

Vrij besteedbaar vermogen     
   
Toevoeging/onttrekking besteedbaar vermogen   
 
Continuiteitsreserve      
 
Bestemmingsfonds en reserve      

Balans          

    prognose  realisatie 
Passiva  31-12-10 31-12-09

Eigen vermogen

Eigen vermogen 
  
Vlotende passiva    
Kortlopende schulden     
   
Crediteuren     
   
Belastingen/premies  
   
Nog te betalen 
bedragen    
   
   
   
 
Totaal passiva    

13.203

–

87.996

1.029.751

1.130.950

6.420

43.687

274.077

1.239.323

1.563.507

638.682

25.000

17.663

449.605

1.130.950

1.080.928

50.918

21.192

410.469

1.563.507

41.782

-3.100

600.000

–

638.682

136.778

-94.996

595.707

443.439

1.080.928
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Conform de Code Goed Bestuur voor 
Goede Doelen voerde de stichting in 
juni 2009 een nieuw bestuursmodel 
in, waarin bestuur en toezicht apart 
zijn georganiseerd. 

  De Raad van Toezicht houdt inte-
graal toezicht op het beleid, het be-
halen van de doelstellingen en de 
algemene gang van zaken binnen 
de organisatie. 

  Het Bestuur is belast met het be-
sturen van de stichting. Het bepaalt 
het beleid, stelt de financiële richt-
lijnen (waaronder de begroting) en 
de jaarrekening vast en heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse leiding. Het Bestuur is 
verantwoordelijk voor de bedrijfs-
voering. 

Gezamenlijk dragen het Bestuur en 
de Raad van Toezicht verantwoor-
delijkheid voor het beleid en de ka-
derstelling. Openheid, transparantie 
en gedeelde verantwoordelijkheid 
zijn kenmerken van de samenwer-
king binnen het Bestuur en de Raad 
van Toezicht en tussen het Bestuur 
en het team van Stichting Lezen & 
Schrijven. 

Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad van 
Toezicht is gebaseerd op een verdere 
verduurzaming van de stichting en de 
verankering van haar initiatieven. De 
toegetreden leden van de Raad van 
Toezicht spelen allen in hun eigen 
vakgebied een toonaangevende rol, 
zijn begaan met maatschappelijke 
thema’s en erkennen het belang van 
geletterdheid. Met deze samenstel-
ling kan de stichting haar reikwijdte 
vergroten en haar aanpak verder 
uitbouwen. De samenstelling van 
de Raad van Toezicht wordt iedere 
drie jaar geëvalueerd en indien nodig 
aangepast. De eerstvolgende evalu-
atie is in april 2012.

Bestuur
De samenstelling van het Bestuur 
is gebaseerd op de behoefte aan 
specifieke expertise op het gebied 
van strategie, human resources en 
financiën binnen de organisatie. De 
algemeen directeur heeft de speci-
fieke taak om leiding te geven aan de 
organisatie. De samenstelling van het 
bestuur wordt iedere twee jaar geëva-
lueerd en indien nodig aangepast. De 
eerstvolgende evaluatie vindt plaats 
in april 2011. 

Team
De stichting heeft alles in huis om 
concrete successen te bereiken. Het 
team bouwt voort op de resultaten uit 
de eerste fase van de stichting. Het 
team bestaat uit professionals die 
met grote toewijding en betrokken-
heid functioneren. Bij de samenstel-
ling van het team zoekt het Bestuur 
naar een goede balans tussen erva-
ring, daadkracht en enthousiasme.

Het team is flexibel en dyna-
misch; een van de krachten van de  
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Week van de Alfabetisering 
komt eraan! Er kan veel meer 
gelezen worden in Nederland

10:08 AM Sep 1st

Wimvandecamp
Wim van de Camp

1.737.497

541.202

21.494

2.300.193

188.958

2.111.235

2.114.335

2.114.335

-3.100

-3.100

1.427.500

577.671

37.458

2.042.629

87.694

1.954.935

2.049.931

2.049.931

-94.996

-94.996

Staat van baten en lasten   prognose   begroting  realisatie
      31-12-10  2009   31-12-09

Baten uit eigen fondsenwerving     
Subsidie overheden en anderen   
Toegekende susidie overheid 
    
Af: egalisatiereserve     
     
Baten     
Collecten     
Mailing acties     
Contributies
Nalatenschappen
Loterijen      

Overige activiteiten     

Rente baten     
     
Totaal baten      
     
Kosten      
Verwervingskosten      
Organisatiekosten    

Totaal beschikbaar voor doelstelling   

Bestedingen      
Kosten ten behoeve van doelstelling      
Uitvoeringskosten     

Totaal besteed aan doelstellingen 

Saldo stichtingbaten en - lasten  

Toevoeging/onttrekking     
Besteedbaar vermogen   

1.548.987

970.000

30.000

2.548.987

294.762

2.254.225

2.272.973

2.272.973

-18.748

-18.748
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stichting. Maar dat kan alleen een 
kracht blijven als het kan beantwoor-
den aan wat de organisatie in deze 
nieuwe fase nodig heeft om haar am-
bities waar te maken. 

Na de overgangsfase, van pionier naar 
gestructureerde organisatie, heeft de 
stichting thans een gestroomlijnder, 
duurzamer en krachtiger karakter. Dit 
is dan ook de reden dat het Bestuur 
naast de algemeen directeur in juni 
een tweede directeur aanstelde in de 
persoon van Paul Mosterd. In 2010 
breidde de stichting het team verder 
uit met een themamedewerker. Daar-
naast versterkt een aantal freelancers 
het team tijdens piekperiodes zoals 
de Week van de Alfabetisering. Pauw 
Sanders Zeilstra Van Spaendonck, 
Donateur van het eerste uur, leende 
dit jaar een junior adviseur uit tegen 
een sterk gereduceerd tarief. 

Het Bestuur heeft grote waardering 
voor de persoonlijke en professionele 
wijze waarop de leden van de Raad 
van Toezicht, teamleden en freelan-
cers zich inzetten voor de doelstel-
ling van Stichting Lezen & Schrijven: 
een geletterde samenleving.

Code Goed Bestuur 
voor Goede Doelen
De stichting onderschrijft de ‘maat-
schappelijke normen voor goed be-
stuur’. De Commissie Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen presen-
teerde die normen in juni 2005 in haar 
advies. Dit advies bevat belangrijke 
punten voor onderhoud en verstevi-
ging van maatschappelijk vertrouwen 
in goede doelenorganisaties. Met de 
opsplitsing in een Bestuur en een 
Raad van Toezicht in 2009 voldoet 
Stichting Lezen & Schrijven aan alle 
gestelde eisen.

Concreet betekent dit:

  een formele scheiding tussen het 
toezicht op en het besturen van de 
stichting door het instellen van een 
Raad van Toezicht en een Bestuur;

  een vastgesteld bestuursregle-
ment;

  een door alle bestuursleden en me-
dewerkers ondertekende gedrags-
code;

  publicatie van de jaarrekeningen 
en jaarverslagen van de stichting 
op de website lezenenschrijven.nl  
(inclusief accountantsverklaringen);

  openbaarheid van subsidieaanvra-
gen;

  publicatie van de verantwoordings-
documenten.

Nationaal en 
internationaal
Prinses Laurentien was op tal 
van bijeenkomsten aanwezig 
waar de strijd tegen laagge-
letterdheid centraal stond: 
uitreiking Majoor Bosshardt 
Prijs, openbare basisschool 
De Startbaan, jubileum  
ANCLI en Wereldalfabetise-
ringsdag.

Lezen: De 60-jarige man 
vertelt me met tranen in z’n 
ogen dat hij nu eindelijk in 
staat is zijn kleinkinderem 
voor te lezen.  

9:58 AM Jul 21st 

Catherinekeyl
Catherine Keyl
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Raad van Toezicht 
Voorzitter - Alexander Rinnooy Kan
Alexander Rinnooy Kan studeerde Wiskunde in Leiden en Econometrie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA). In 1976 promoveerde hij aan de UvA tot doctor in de 
Wiskunde. In de periode hierna was hij van 1986 tot 1989 onder meer rector mag-
nificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter 
van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In 1996 stapte hij over naar het bedrijfsleven 
als lid van de Raad van Bestuur van ING Groep, een functie die hij tot juni 2006 be-
kleedde. Per 1 augustus 2006 is Rinnooy Kan benoemd tot kroonlid en voorzitter van 
de Sociaal-Economische Raad. Sinds september 2010 is Rinnooy Kan voorzitter van 
het Goede Doelen Platform. 

Lid – Wim Deetman 
Wim Deetman studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deetman 
begon zijn loopbaan als medewerker bij de Vereniging Besturenraad Protestants Chris-
telijk Onderwijs in Nederland (VBPCO). In 1974 werd Deetman lid van de gemeente-
raad in Gouda en in 1978 werd hij voor het eerst gekozen als lid van de Tweede Kamer. 
Deze functie heeft hij met tussenpozen vervuld tot eind 1996. Deetman was actief als 
voorzitter van de AKO-literatuurprijs 2008 en is onder andere lid van het Nederlands 
Helsinki Comité. Deetman is sinds 1 januari 2008 lid van de Raad van State. Hiervoor 
was hij van 1996 tot 2008 burgemeester van ’s-Gravenhage. Deetman was minister 
van OCW van mei 1982 tot september 1989 in het derde kabinet-Van Agt en het eerste 
en tweede kabinet-Lubbers.

Lid – Linda Hovius 
Linda Hovius studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam 
en Rechten aan de UvA. Ook behaalde Hovius een MBA aan de Rotterdam School 
of Management en The Wharton School van de University of Pennsylvania. Hovius is 
twintig jaar verbonden geweest aan McKinsey & Company in Amsterdam, waar ze in 
1987 haar carrière begon. Na tien jaar als consultant en senior manager te hebben ge-
werkt trad ze toe tot het directieteam en werd zij verantwoordelijk voor de Consulting 
Staff, een functie die ze tien jaar heeft bekleed. Sinds 2007 is zij zelfstandig bestuurs-
adviseur. Hovius is onder andere actief als lid van de adviesraad Nationale Stichting 
De Nieuwe Kerk, lid van de Raad van Toezicht van het Frans Hals Museum in Haarlem 
en lid van de Taskforce Talent naar de Top.

Lid – Marianne van Leeuwen 
Marianne van Leeuwen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. 
Van Leeuwen is sinds 2005 werkzaam als CEO van Reed Business Nederland, een on-
derdeel van Reed Elsevier. Zij begon haar carrière bij deze uitgever in 1988 als congres-
ontwikkelaar waarna zij achtereenvolgens de functies bekleedde van Group Manager 
en General Manager. In 1997 werd Van Leeuwen de eerste vrouwelijke CEO van Reed 
Business Information in Parijs. Haar internationale loopbaan kreeg in 2002 vervolg als 
President Boston Division van Reed Business in de Verenigde Staten. 

Lid – Lodewijk de Waal 
Lodewijk de Waal was van 2006 tot eind 2010 algemeen directeur van de Vereniging 
Humanitas. Daarvoor was De Waal voorzitter van de vakcentrale FNV. In die hoe-
danigheid bekleedde hij diverse functies, waaronder vice-voorzitter van de Sociaal-
Economische Raad, werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid en lid van 
het dagelijks bestuur van het Europees Vakverbond. De Waal is onder andere actief als 
regeringscommissaris van ING. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stich-
ting Nationaal Fonds Kunstbezit.

Bestuur 
Voorzitter – H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden
Prinses Laurentien zet zich al jaren in voor geletterdheid vanuit de opvatting dat gelet-
terdheid een voorwaarde is voor een gezonde, sterke en duurzame samenleving. Zij 
maakte tijdens haar studie journalistiek in de Verenigde Staten voor het eerst kennis 
met mensen die op latere leeftijd hadden leren lezen en schrijven. Na haar studie 
werkte zij voor CNN Headline News in Atlanta. Jaren later gaf ze als vrijwilligster (naast 
haar professionele werkzaamheden in Brussel) les aan Vlaamse laaggeletterden. De 
prinses is zelfstandig communicatieadviseur.

2003: ABC-trofee voor inzet alfabetisering
2003: oprichting Stichting Lezen & Schrijven op haar initiatief
2004: beschermvrouwe Stichting Handicap + Studie
2005: beschermvrouwe Genootschap Onze Taal
2005:  beschermvrouwe van de Nederlandse Luister- en Braille Bibliotheek (NLBB)
2005: beschermvrouwe van het Hans Christian Andersen-jaar in Nederland 
2006: erevoorzitter Vereniging Openbare Bibliotheken
2006: juryvoorzitter AKO-Literatuurprijs 2006
2007: beschermvrouwe Amsterdam Wereldboekenstad
2007: voorzitter Europese Culturele Stichting
2009:  Special Envoy on Literacy for Development (Speciaal Gezant) voor UNESCO
2009: publicatie Mr Finney en de wereld op zijn kop, haar eerste kinderboek (een  
  parabel)
2010: Majoor Bosshardt Prijs voor inzet tegen laaggeletterdheid
2011: voorzitter High Level Group on Literacy van de Europese Commissie

Secretaris – Désirée van Gorp
Désirée van Gorp studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden en was werkzaam bij 
de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève. In 1991 werd zij 
hoofd Internationale Zaken van MKB-Nederland. Vanaf 1995 adviseert zij de private 
en publieke sector over het vertalen van maatschappelijke en politieke vraagstukken 
in (corporate) strategieën. Van Gorp is sinds 1999 verbonden aan Universiteit Nyen-
rode alwaar zij promoveerde tot doctor in de Bedrijfskunde. Per 1 september 2010 is 
zij benoemd tot hoogleraar International Business Strategy. Tevens is zij op Nyenrode 
directeur van de afdeling International Business & Diplomacy en van de Internationale 
en de executive MBA programma’s.
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Penningmeester – Herbert Seevinck 
Herbert Seevinck studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
rondde in 2000 de postdoctorale controllersopleiding af aan de VU in Amsterdam. 
Seevinck begon in 1995 bij Schiphol Group, waar hij tot 2004 diverse functies be-
kleedde: hij was onder meer directeur van Schiphol Utility Services. Als zelfstandig 
consultant en later bij APM Terminals International werkte hij tussen 2004 en 2007 
aan projecten in onder meer Griekenland en het Midden-Oosten. Hij is sinds 2007 di-
recteur (partner vanaf 2010) van Mijksenaar, een ontwerpbureau voor bewegwijzering 
met vestigingen in Amsterdam en New York.

Human Resources – Floris Recourt 
Floris Recourt raakte tijdens zijn studie Rechten zeer geïnteresseerd in vennoot-
schapsrecht. Toen hij studeerde aan het Institut d’Etudes Européennes in Genève 
besteedde hij met name aandacht aan de door prof. Sanders indertijd gecreëerde, 
maar nooit tot stand gekomen Europese NV. Als assistent van prof. mr. P.A. Blaisse 
verrichtte Recourt van 1969 tot 1974 veel werk voor zijn commissariaten. In dezelfde 
tijd was hij tevens assistent aan de Technische Hogeschool Delft ten behoeve van het 
vak Juridische en Economische Aspecten van Internationale Organisaties. In 1971 
startte Recourt als advocaat bij Stibbe & Blaisse. Vanaf 1974 tot heden is hij werk-
zaam in de Executive Search en Coaching (achtereenvolgens bij Eurosurvey BV, Egon 
Zehnder International en vanuit zijn eigen bedrijf Mr Floris Recourt Consulting). In dit 
kader werkte hij als search consultant op het hoogste bestuurlijke en politieke niveau. 
Recourt is sedert enkele jaren parttime verbonden aan Quist Executive Coaches. 
Daarnaast is hij lid van de Ledenraad van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Directie
Algemeen directeur – Margreet de Vries 
Margreet de Vries studeerde, nadat zij de pabo had afgerond, Pedagogische Weten-
schappen aan de Universiteit Leiden. In Leiden was zij actief in de studentenpolitiek. 
Tijdens haar studie was zij tevens parttime leerkracht op een basisschool. Zij werkte 
ruim vijf jaar in diverse functies bij het ministerie van OCW. De Vries was hier onder 
meer projectleider Jeugdwerkloosheid bij de directie Beroepsonderwijs en Volwasse-
neneducatie en werkte verder bij Primair Onderwijs en Informatiebeleid. Sinds okto-
ber 2004 werkt zij bij Stichting Lezen & Schrijven, waar zij per 1 januari 2005 de functie 
van directeur en sinds 2009 die van bestuurslid bekleedt. De Vries is lid van de Raad 
van Toezicht van Scholengemeenschap Zuidwest in Den Haag en lid van de Program-
maraad Digivaardig & Digibewust van het ministerie van EZ. Daarnaast is zij secretaris 
van het bestuur van de Missing Chapter Foundation, lid van het bestuur van de Lucille 
Werner Foundation en lid van het executive committee EBSN. Sinds eind 2010 is zij 
lid van de Kamer Educatie van de NTR.

Directeur – Paul Mosterd
Paul Mosterd studeerde aan de HEAO alvorens hij bij bureau D’ARTS voor opdracht-
gevers als De Nieuwe Kerk en het Van Gogh Museum ging werken. Daarna werkte 
hij als hoofd communicatie en marketing bij het Stedelijk Museum in Amsterdam om 
in 2001 toe te treden tot de directie van de CPNB. Als adjunct-directeur tekende hij 
onder meer voor het 50-jarige jubileumfeest van de Kinderboekenweek in 2004 en de 
landelijke leesbevorderingscampagne Nederland Leest. In 2008 werd hij directeur van 
SICA, het instituut voor internationaal cultuurbeleid. Sinds de zomer van 2010 werkt 
Mosterd bij Stichting Lezen & Schrijven. Mosterd is onder andere bestuurslid bij Stich-
ting Trans Artists, de internationale organisatie voor artists in residence programma’s. 
Hij is lid van de Raad van Advies van ACMC, de landelijke organisatie van marketeers 
in de culturele sector en lid van de ministeriële stuurgroep voor het nieuwe nationaal 
militair historisch museum in Soesterberg.

Team 

Themamanagers

Erik van Beek (1982) is vanaf mei 2010 werkzaam bij de stichting. Hiervoor werkte hij bij de 
projectdirectie Leren & Werken van het ministerie van OCW en SZW en was hij leraar in het 
basisonderwijs. Ook deed hij onderzoek ten behoeve van Europese projecten gericht op Leven 
Lang Leren. Na de pabo heeft Erik Onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Als 
vrijwilliger bij Scouting is Erik op regionaal, nationaal en Europees niveau actief. Lokaal is hij 
actief bij het CDA.

Soler Berk (1982) is vanaf mei 2007 werkzaam bij de stichting. Hiervoor was hij persoonlijk 
medewerker van Kamerlid Fadime Örgü (VVD) en hield hij zich voornamelijk bezig met de por-
tefeuilles Mediabeleid en Jeugdzorg. Soler studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden. Soler 
deed veel werkervaring op in de horecabranche. Hij is lokaal actief bij de VVD.

Ilse Zandbergen (1981) is vanaf oktober 2008 werkzaam bij de stichting. Hiervoor werkte zij als 
senior intercedente bij Randstad Uitzendbureau. In 2010 is zij voor haar studie Sociologie aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam afgestudeerd in de master Arbeid Organisatie en Manage-
ment. Eerder heeft Ilse de opleiding Leisure Management afgerond.

Communicatie

Renate Engelen (1982) is vanaf maart 2008 werkzaam bij de stichting. Hiervoor werkte zij bij 
Adecco als medewerker Sales Support en was zij als codeur betrokken bij het onderzoek van 
het Persinstituut naar verslaggeving in Nederlandse kranten. Renate is afgestudeerd in de mas-
ter Nieuws en Communicatie van de studie Communicatiewetenschap aan de UvA. Daarvoor 
studeerde zij HEAO-CE. 

Minke van Welsem (1982) is vanaf april 2009 werkzaam bij de stichting. Hiervoor werkte zij bij 
uitgeverij Digitailing als redactiemedewerker voor een vakblad in de multimedia- en ict-branche. 
Naast de bachelor Taal en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, heeft Minke haar master 
Commerciële Communicatie en Voorlichting van de studie Communicatiewetenschap behaald 
aan de UvA. 

Teamfoto 2010.
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Themamedewerkers

Joëlle Bosscher (1986) is vanaf juni 2009 werkzaam bij de stichting. Hiervoor studeerde zij een 
half jaar aan de University of Michigan in de Verenigde Staten. Joëlle heeft haar bachelordi-
ploma in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en rondde in 2010 de researchmaster Study of Art 
and Literature aan de Universiteit van Leiden af. 

Kiki Holt (1979) is vanaf maart 2010 werkzaam bij de stichting. Hiervoor werkte zij als mede-
werker pr & communicatie bij de Hogeschool Utrecht en als coördinator bij de Utrechtse Sport 
Stichting (USS Mesa Cosa). Kiki heeft haar bachelordiploma in Culturele en Maatschappelijke 
Vorming en heeft de cursus Eventmanagement afgerond aan de Hogeschool Utrecht. 

Stefan Leliveld (1984) is sinds februari 2010 werkzaam bij de stichting. Hiervoor was hij redac-
teur bij het AD/Rotterdams Dagblad, hoofdredacteur van het Weekblad Cricket en projectco-
ordinator bij Brunel Global Professionals. Stefan behaalde zijn diploma Bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde in 2010 zijn studie Politicologie en master Internati-
onale Betrekkingen af aan de UvA. 

Secretariaat

Miriam Atsma
Sandie van Vliet

Controller

Joep Witteveen 

Freelancers

Joyce Bommer, Anne Bos, Willemien Free, Merijn van Grieken, Hans Hoeffnagel, Annelies Ja-
cobs, Marian Janssen, Hans Laven, Maaike Linssen, Karin Monnink, Clarine van Ommeren, 
Martine van der Pluijm, Marc Ruis, Annemieke Teune, Marijke Tiemersma en Stephanie Vigh.

Het aantal fte’s bij Stichting Lezen & Schrijven bedraagt aan het einde van 2010 11,2. De verde-
ling man/vrouw is 4/8.

Katrijn van der Hoek, Mitzy Roest, Door Verbunt, Heleen Brower en Karijn de Bok versterkten in 
2010 het team op tijdelijke basis. Themamanager Mirjam Locadia nam in 2010 afscheid van de 
stichting. Wij danken allen hartelijk voor hun inzet. Marjolein Roes treedt op 1 januari 2011 aan 
als nieuwe themamanager.

Twee beelden uit de tv-spots van de nieuwe mediacampagne van Stichting Lezen & Schrijven. In de spots staan een werknemer 
en een moeder centraal die hun lees- en schrijfproblemen bespreekbaar maken. Met de campagne brengt de stichting het num-
mer 0800 023 4444 onder de aandacht waar mensen naar toe kunnen bellen voor een cursus lezen en schrijven of een gratis 
oefenboek van Lees en Schrijf! De productie kwam tot stand in samenwerking met Job van As (regie), laMarque (creatie) en 
Starsound Productions (productie). 
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Laaggeletterdheid

Wat is het verschil tussen analfa-
betisme en laaggeletterdheid?
Analfabeten zijn mensen die helemaal 
niet kunnen lezen en schrijven omdat 
zij deze vaardigheden nooit hebben 
geleerd. Laaggeletterden beheersen 
de lees- en schrijfvaardigheden op 
een dusdanig niveau dat zij zich niet 
goed kunnen ontwikkelen. Zij kunnen 
hierdoor niet goed functioneren in de 
maatschappij, thuis en op het werk. 

Hoeveel mensen in Nederland zijn 
analfabeet of laaggeletterd?
In Nederland zijn er naar schatting 
250.000 analfabeten. Een aanzienlijk 
grotere groep is laaggeletterd. 10,3 
procent van de 16- tot 65-jarigen is 
laaggeletterd. Hiervan is 69 procent 
in Nederland geboren.

Komt laaggeletterdheid overal in 
Nederland even vaak voor?
Ja. Er zijn variaties in aantallen, maar 
overal in Nederland is laaggeletterd-
heid een probleem met vergelijkbare 
omvang en gevolgen. Voor de exacte 
gegevens per gemeente kunt u con-
tact opnemen met Soler Berk, the-
mamanager, 070 - 302 26 60. 

Hoe zit het met laaggeletterdheid 
buiten Nederland?
Laaggeletterdheid is in de meeste 
landen een groot probleem. 
  In het Verenigd Koninkrijk gaat het 
om 23 procent van de bevolking; 

  In de Verenigde Staten is circa 25 
procent van de inwoners tussen de 
16 en 25 jaar laaggeletterd; 

  Zweden kent het hoogste aantal 
geletterde mensen. Duitsland heeft 
iets minder laaggeletterden dan 
Nederland;

  In Zuidwest-Azië en de Afrikaanse, 
Arabische en Caribische regio’s 
komt laaggeletterdheid het meest 
voor. De gemiddelde percentages 
schommelen er tussen de veertig 
en vijftig procent; 

  In Zuid-Amerikaanse landen komt 
laaggeletterdheid minder vaak voor 
(tussen de tien en vijftien procent).

Wie zijn laaggeletterd? 
Laaggeletterdheid treft alle geledin-
gen van de bevolking: mannen en 
vrouwen, ouderen en jongeren, wer-
kenden en niet-werkenden.
Van de laaggeletterden in Nederland:
  is 57 procent vrouw;
  is 73 procent autochtoon;
  is 61 procent 46 jaar of ouder;

  heeft 36 procent van de mensen 
een diploma uit het lager onder-
wijs;

  heeft 25 procent een vbo/mavo di-
ploma;

  werkt vijftig procent.
 
Van de werkende laaggeletterden:
  werkt 25 procent in de zorg en wel-
zijnsector;

  werkt twintig procent in de industrie 
en energiesector;

  werkt zeventien procent in de han-
del en horecasector.

Waar lopen laaggeletterden te-
genaan?
Op het werk hebben laaggeletterden 
moeite met het:
  invullen van formulieren;
  e-mailen;
  schriftelijk rapporteren;
  lezen van veiligheidsinstructies;
  lezen van memo’s.

In het dagelijks leven hebben deze 
mensen bijvoorbeeld moeite met het:
  invullen van formulieren zoals voor 
zorgtoeslag, kinderopvang of huur-
toeslag;

  lezen van straatnaamborden;
  voorlezen aan (klein)kinderen;
  schrijven van een (verjaardags)
kaart;

  geld opnemen bij een pinauto-
maat;

  opzoeken van vertrektijden van de 
trein;

  schrijven van een e-mail;
  lezen van bijsluiters van medicij-
nen.

Hoe ontstaat laaggeletterdheid? 
Wie lopen een verhoogd risico om 
laaggeletterd te worden?
Risico is er voor mensen:
  met algemene leer- en gedragspro-
blemen zoals concentratiestoor-
nissen en met specifieke lees- en 
schrijfproblemen zoals dyslexie;

  met een taalachterstand omdat 
thuis een buitenlandse taal (bijvoor-
beeld tweede- en derdegeneratie-
immigranten) wordt gesproken;

  die opgroeien in een omgeving zon-
der boeken, kranten en tijdschrif-
ten;

  met een problematische thuissitu-
atie;

  met groot schoolverzuim en weinig 
opleiding (bijvoorbeeld vanwege 
ziekte, lichamelijke handicap, spij-
belen, voortijdig schoolverlaten of 
een reizend bestaan);

  die op school onvoldoende aan-
dacht en begeleiding kregen;

  bij wie de vaardigheden zijn weg-
gezakt omdat ze deze onvoldoende 
(kunnen) gebruiken;

  die moeite hebben om zich aan te 
passen aan nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals het gebruik van internet,  
e-mail, geld- en kaartjesautoma-
ten.

Meest gestelde vragen

De Eerste Kamer heeft 
het wetsvoorstel re-
ferentieniveaus taal 
en rekenen aanvaard. 
Mooi: een nieuwe im-
puls voor het taal- en 
rekenonderwijs! 

5:31 PM Apr 27th

andre_rouvoet
André Rouvoet

Waarom zou je een ex-laaggeletterde 
een vereenvoudigde versie uit Lees-
licht laten lezen? Omdat lezen niet 
vanzelf gaat! Blijf lezen oefenen. 

7:44 PM Dec 7th 

MCMVerhallen 
Marianne Verhallen

1 op de 7 jongeren in Ne-
derland heeft 10 jaar op 
school gezeten en is des-
ondanks laaggeletterd, 
dwz kan niet lezen en 
schrijven #delathoger 

9:08 AM Dec 8th 

Kriens
Jantine Kriens
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niet dat er een rol voor zichzelf is  
weggelegd. Nog eens 75 procent 
van de ondervraagden weet niet 
wat hij kan doen in de strijd tegen 
laaggeletterdheid. 

Lees- en schrijfvaardig-
heid bij kinderen en 
jongeren

Hoe presteren basisschoolkinde-
ren in Nederland op het gebied 
van lezen en schrijven?
Ongeveer een kwart van de kinderen 
in Nederland begint aan het basison-
derwijs met een taalachterstand die 
nadelig is voor hun latere leesvaar-
digheid. Van de leerlingen in groep 3 
van het basisonderwijs kan aan het 
einde van dat jaar tien procent nog 
niet goed lezen. Zo’n tien procent 
van de leerlingen uit groep 8 komt 
met technisch lezen niet verder dan 
het gemiddelde niveau van begin 
groep 6 en nog eens vijftien procent 
blijft steken op het niveau van eind 
groep zes. Als deze leerlingen van de 
basisschool komen, kunnen zij een 
kinderboek als Pluk van de Petteflet 
niet lezen. 

In Nederland is de groep kinderen die 
thuis nooit leest in vergelijking met 
andere landen zeer groot: 42 procent 
versus een internationaal gemiddelde 
van 32 procent. 

Basisscholen die extra aandacht be-
steden aan lezen en schrijven zien de 
prestaties van leerlingen verbeteren. 
Tweeduizend basisscholen deden 
mee aan een taal- en rekenverbeter-
traject (onderdeel van de Kwaliteitsa-
genda voor het Primair Onderwijs) en 
boekten na anderhalf jaar een posi-
tief resultaat. 

Hoe presteren kinderen op de 
middelbare school in Nederland 
op lees- en schrijfgebied?
Voor 15-jarigen in Nederland geldt:
  14,3 procent kan onvoldoende le-
zen en schrijven om volwaardig te 
participeren in de samenleving; 

  26,2 procent van de eerstegenera-
tieallochtonen is laaggeletterd; 

  17 procent van de tweedegenera-
tieallochtonen is laaggeletterd;

  12,4 procent van de autochtonen is 
laaggeletterd;

  23,9 procent in de kaderberoeps-
gerichte leerweg van het vmbo is 
laaggeletterd; 

  50,9 procent in de basisberoeps-
gerichte leerweg van het vmbo is 
laaggeletterd. 

 
De stichting 

Wanneer en door wie is de stich-
ting opgericht?
Stichting Lezen & Schrijven is 
van start gegaan op 27 mei 2004.  
De stichting is een initiatief van H.K.H. 
Prinses Laurentien der Nederlanden, 
zij is tevens bestuursvoorzitter. In 
september 2008 maakte de stichting 
bekend dat zij met haar activiteiten in 
ieder geval tot 2015 zal doorgaan. 

Wat is kenmerkend voor 
laaggeletterden?
Laaggeletterden:
  schamen zich omdat het onderwerp 
taboe is. De samenleving schaamt 
zich;

  zijn onzeker door negatieve school-
ervaringen;

  hebben weinig vertrouwen in het ei-
gen leervermogen;

  hebben vermijdings- en compen-
satiestrategieën ontwikkeld, zoals 
een goed geheugen;

  hebben ermee leren leven. Lees- en 
schrijftaken hebben ze uitbesteed 
aan partner, kinderen, familie of 
vrienden;

  weten niet dat ze er iets aan kunnen 
doen. Ze weten niet dat er speciale 
cursussen zijn. 

Wat levert het uitbannen van laag-
geletterdheid op? 
Het uitbannen van laaggeletterdheid 
levert de maatschappij een bespa-
ring op van 537 miljoen euro per jaar. 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
de gezondheidszorg is jaarlijks 61 
miljoen euro kwijt aan laaggeletterd-
heid. Laaggeletterden maken vaker 
gebruik van de gezondheidszorg dan 

hooggeletterden. Op het terrein van 
de sociale zekerheid gaat het om 
456 miljoen euro, en laaggeletterd-
heid kost Justitie jaarlijks 19,5 mil-
joen euro. De totale waarde van de 
welvaartseffecten van het uitbannen 
van analfabetisme wordt geschat 
op tien - 22 procent van het bruto  
binnenlands product (BBP).

Neemt de problematiek rondom 
laaggeletterdheid toe of af?
Dit is moeilijk te bepalen. Aan de ene 
kant speelt geletterdheid een steeds 
grotere rol om goed te kunnen functi-
oneren. Mensen worden geacht zelf-
standig keuzes te maken op basis 
van geschreven of digitale informa-
tie. De mate waarin iemand toegang 
heeft tot informatie en die informa-
tie kan verwerken, bepaalt daarom 
steeds meer zijn positie in de samen-
leving. Aan de andere kant groeit het 
bewustzijn over de problematiek en 
het aantal organisaties dat aan de 
slag gaat met een aanpak tegen taal-
achterstanden en laaggeletterdheid.

Hoe bekend is Nederland met 
laaggeletterdheid? 
  43 procent van de ondervraagden 
geeft in 2010 aan dat laaggelet-
terdheid het meest voorkomt in 
de groep ‘mensen met een niet-
Nederlandse achtergrond’. In 2008 
was dit 46 procent. 

  Twintig procent van de ondervraag-
den schat in dat er tussen de één en 
anderhalf miljoen laaggeletterden 
zijn. 36 procent denkt zelfs meer 
dan anderhalf miljoen. Zeventien 
procent denkt tussen de 500.000 
en één miljoen en veertien procent 
tussen 100.000 en 500.000. Negen 
procent schat dat Nederland tus-
sen de 10.000 en 100.000 laagge-
letterden telt. 

  67 procent zegt laaggeletterdheid 
niet bij mensen in hun omgeving 
te herkennen en 72 procent vindt 

Aboutaleb wil bekijken hoe 
ervoor gezorgd kan worden 
dat ook laaggeletterden 
kunnen stemmen.

3:43 PM Mar 11th 

OnzeTaal
Onze Taal 

Pas als deurwaarder
uitlegde waar rekening
voor was, betaalde hij 
(jongen van 30). Nu hij 
kan lezen en schrijven 
is probleem opgelost 
#PenW 

23:30 PM Dec 2nd 

MargreetdeVries
Margreet de Vries
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Wat is Het Forum AtotZ?
Het Forum AtotZ is een onafhankelijk 
en informeel platform dat bestaat uit 
28 prominente Nederlanders, die een 
toonaangevende rol spelen in hun 
vakgebied. Zij zijn begaan met maat-
schappelijke ontwikkelingen zonder 
partijdig te zijn en erkennen het be-
lang van geletterdheid. Met hun inzet 
leveren zij een verfrissende bijdrage 
aan de aanpak van laaggeletterd-
heid in Nederland. Voorzitter van het 
forum is Frits van Oostrom (schrij-
ver, wetenschapper). Leden van het 
forum zijn: Nurten Albayrak-Temur, 
Peter Bakker, Frans Bauer, Hans 
de Boer, Daphne Deckers, Wendy 
van Dijk, Adriaan van Dis, Huub van 
Doorne, Rabbijn Raphael Evers,  
Louise O. Fresco, Inez de Graaff,  
Pieter van den Hoogenband, Yvon 
Jaspers, Tania Kross, André Knott-
nerus, Hendrik de Kubber, Paul de 
Leeuw, Paul van Loon, Ed Nijpels, 
André Rieu, Paul Rosenmöller, Paul 
Scheffer, Raymond Spanjar, Naema 
Tahir, Humberto Tan, Jean-Marc van 
Tol en Paul Witteman.

Ik wil Lid, Partner of Donateur 
worden, is dit mogelijk?
Organisaties en instanties kunnen 
zich op verschillende manieren aan 
de stichting verbinden, als Lid, Part-
ner of Donateur. Voor informatie kunt 
u contact opnemen via 070 – 302 
26 60 of mailen naar mdv@lezenen-
schrijven.nl.

Ik wil als organisatie een project 
beginnen, kan dit?
Als u een project wilt beginnen, kunt 
u contact opnemen met ons secreta-
riaat, 070 - 302 26 60 of mailen naar 
secretariaat@lezenenschrijven.nl. Wij 
kunnen u een advies op maat geven. 
Op lezenenschrijven.nl treft u een 
overzicht van onze projecten aan.

Dyslexie

Mijn kind is dyslectisch, kan de 
stichting mij helpen?
Er zijn instanties die gespecialiseerd 
zijn in het geven van voorlichting over 
dyslexie. U kunt zich richten tot de 
helpdesk Dyslexie via 0800 - 5010.  
U kunt ook kijken op de website 
steunpuntdyslexie.nl.

Overige vragen

Ik wil voor school of mijn studie 
schrijven over laaggeletterdheid, 
heeft u hier informatie over?
Op de website lezenenschrijven.nl 
staat onder het kopje ‘contact’ het 
subkopje ‘Informatie scholieren’. 
Hier is meer informatie te vinden voor 
een spreekbeurt, (profiel)werkstuk, 
onderzoek of scriptie. Neem voor 
specifieke vragen contact op met 
de stichting via 070 - 302 26 60 of  
communicatie@lezenenschrijven.nl.
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Week lang extra aandacht 
voor alfabetisering: RIJS-
WIJK (ANP) - Nederland 
telt 1,5 miljoen volwassen 
laaggeletter.. 

7 Sep 09 via twitterfeed

BNR 
BNR Nieuwsradio
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PISA   Programme for International Student Assessment
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Roc    Regionaal opleidingscentrum
RPCZ   Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
SOB   Sectorinstituut Openbare Bibiotheken 
SW   Sociale werkplaats
SZW    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Taalambassadeur   Iemand die op latere leeftijd heeft leren lezen en schrijven en optreedt als er-

varingsdeskundige. Hij vertelt zijn persoonlijke verhaal, wat het leren lezen en 
schrijven hem heeft gebracht, aan bedrijven en in de media

UNESCO   De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
is een van de organisaties van de Verenigde Naties. Deze organisatie voor on-
derwijs, wetenschap, cultuur en communicatie is in 1945 opgericht

UWV    Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
UWV WERKbedrijf   Het UWV WERKbedrijf (voorheen Centrum voor Werk en Inkomen en daarvoor 

arbeidsbureau) is een onderdeel van het UWV dat aanvragen ontvangt om een 
uitkering Werkloosheidswet of Wet werk en bijstand te verkrijgen. Verder ver-
leent het WERKbedrijf ontslagvergunningen en geeft het arbeidsrechtelijke in-
formatie, zowel aan werkgevers als werknemers

UWV Werkplein   Gezamenlijke huisvesting voor UWV en gemeentelijke sociale dienst. In het  
 Werkplein zijn de functies van het voormalige arbeidsbureau en de uitkerings 
 aanvragen samengebracht

Verankering   De aanpak van laaggeletterdheid opnemen in beleid om laaggeletterdheid ook 
op de lange termijn te verminderen en te voorkomen

Vmbo   Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNG    Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW  Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO staat voor Verbond  
    van Nederlandse Ondernemingen en NCW voor Nederlands Christelijk  
    Werkgeversverbond 
VOB    Vereniging Openbare Bibliotheken
VoorleesExpress  Een project waarin vrijwilligers kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis 

voorlezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomge-
ving in huis en brengt mensen met elkaar in contact

VROM/WWI  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
    portefeuille Wonen, Wijken en Integratie. Sinds aantreden van kabinet-Rutte  
    samengevoegd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het ministerie  
    van Infrastructuur en Milieu
VVD   Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
VVE   Voor- en vroegschoolse educatie
WACAP   World Alliance of Cities Against Poverty 
WAO    Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WWB   Wet werk en bijstand

ANLCI   Agence Nationale de Lutte Contre I’llletrisme
CAO    Collectieve arbeidsovereenkomst
CBO    Centraal BegeleidingsOrgaan, het kwaliteitsorgaan voor de gezondheidszorg
CDA   Christen-Democratisch Appèl 
CINOP    Centrum voor Innovatie van Opleidingen
CPNB    Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
DJI   Dienst Justitiële Inrichtingen 
EBSN    European Basic Skills Network, Europees netwerk van organisaties die zich in-

zetten om laaggeletterdheid aan te pakken
EZ   Ministerie van Economische Zaken
FNV (Bondgenoten)  Federatie Nederlandse Vakbeweging, een verzameling van negentien vakbon-

den
G50-gemeenten Vijftig grootste gemeenten van Nederland 
Geletterdheid   Het beheersen van lees- en schrijfvaardigheden op een dusdanig niveau dat 

iemand zelfstandig kan functioneren in de maatschappij, thuis of op het werk
Gezondheids-   De individuele com petenties die nodig zijn om  goed met gezondheid en ziekte 
vaardigheden   om te kunnen gaan. Dat veronderstelt dat mensen interesse en aandacht heb 
    ben voor hun eigen gezondheid, dat ze informatie over gezondheid kunnen en  
    willen verzamelen, lezen of horen, begrijpen en toepassen
GGD   Gemeentelijke gezondheidsdienst   
GVB   Gemeentelijk vervoersbedrijf
IALS    International Adult Literacy Survey: een internationaal onderzoek uit 1999 naar 

functionele geletterdheid bij volwassenen
IVO    Interdepartementaal Vaardigheden Overleg, een samenwerkingsverband van 

negen ministeries en zeven uitvoeringsorganisaties
JGZ   Jeugdgezondheidszorg
Laaggeletterdheid  Het beheersen van lees- en schrijfvaardigheden op een dusdanig niveau dat 

iemand niet in staat is zich te ontwikkelen of om te functioneren in de maat-
schappij, thuis en op het werk

Manuscripta   Het boekenevenement waarmee de opening van het boekenseizoen wordt in-
geluid. CPNB organiseert het evenement 

MKB-Nederland Brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf
Mvo   Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NIGZ    Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
NT1     Nederlands als eerste taal, vaak gebruikt als benaming van een lees- en schrijf-

cursus voor Nederlandssprekende laaggeletterden
NIVEL    Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, oorspron-

kelijk afkorting van Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijns ge-
zondheidszorg

OCW    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Participatiebudget  In het participatiebudget zijn de gemeentelijke middelen voor re-integratie 

(WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in een spe-
cifieke uitkering voor gemeenten

Afkortingen en definities 



The initiative in a nutshell 

Stichting Lezen & Schrijven is an initiative of H.R.H. Princess Laurentien of the Ne-
therlands. The foundation was launched on 27 May 2004. Its objective is to devote 
attention to the 1.5 million Dutch citizens who, due to literacy related problems, are 
unable to participate fully within society. The foundation aims to stimulate discussion 
about this problem and to contribute to its alleviation. The approach is directed both 
at preventing and reducing low literacy.

Vision
Literacy is a basic requirement for a healthy and sustainable society. Each individual 
is entitled to the right to acquire good literacy skills. 

Strategy
The strategy of the foundation lies in the involvement of several specific target groups, 
such as:

 Children

 Companies

 Connecting organisations to the adult literacy education system

 Youngsters

 Parents

 Adults with low literacy skills

 Social organisations

 Educational organisations

 Government
The foundation places awareness-raising of low literacy in a central position within 
its work. With this strategy, the foundation is involved in preventing and reducing low 
literacy and thus increasing participation within society.

Prevention
The foundation ensures that strong emphasis is placed on prevention, for this is a 
necessary step towards a long-term reduction of low literacy. 10% of 15 year-olds 
leave school with low literacy skills. In terms of reading, 1/4 of eighthgrade pupils are 
two years behind on their development. This is unacceptable and unnecessary for 
a developed country such as the Netherlands. Therefore, it is essential to focus on 
language development at an early stage. 
Target groups: children, youngsters, parents, educational organisations.

Reduction
In order to help reduce low literacy, the foundation places equal emphasis on the per-
sonal advantage gained from education (through adult education) and the economic 
profit for companies and society as a whole resulting from well-educated employees. 
Important to involve those close at hand (at work as well as in private life) in the appro-
ach to low literacy. Target groups: companies, connecting organisations to the adult 
literacy education system, adults with low literacy skills, educational organisations.

Participation
Our society experiences many rapid changes. In order to enable people with low 
literacy skills to participate in daily life, it is important that companies, governments 
and social organisations take this group of people more into account. For instance, 
this would result in the realisation that most of the current information (websites, leaf-
lets, letters to customers) is inaccessible to low-literate people. The foundation unites  
organisations and experts in order to make information more accessible.

Target groups: companies, adults with low literacy skills, social organisations,
government.

Approach
The foundation’s policies are three-fold:

1. Marketplace
Idea: Create support for a structural and sustainable approach to low literacy, in which 
many different actors are involved, co-operating beyond their boundaries and sharing 
responsibilities.
Marketplace: Develop a sustainable network
In order to tackle low literacy in a structural way, it is important that companies,
social organisations and governments combine their competences. Each organisation 
plays its own role from the moment it has agreed to go beyond its own boundaries.
The foundation offers a marketplace for sharing knowledge and experience, thereby 
creating new and innovative initiatives. This marketplace results in a strong feeling of 
togetherness and shared responsibilities.

2. Communication
Idea: Familiarise ourselves with the issue of low literacy and break the taboo associ-
ated with it.
Communication: Structural focus
A structural approach to low literacy is only possible once the severity of the issue 
has  been acknowledged. The low literacy taboo needs to be broken because of 
the vicious circle related to it: if one does not talk about low literacy, those with rea-
ding and writing difficulties will consider themselves to be the only ones encountering 
problems, ultimately leading them to hide these problems. Communication remains 
central to the foundation’s activities. The foundation stimulates other organisations 
and individuals to publicise their discussions on low literacy matters. It is precisely 
this joint responsibility that the foundation wishes to highlight in its communication 
plans.

3. Project offensive
Idea: Launch concrete projects which create a snowball effect and are endowed with 
a significant communicative value.
Offensive: Create a snowball effect
The project offensive aims to stimulate companies and organisations in building joint 
projects, focused on a practical approach to low literacy. Given their great commu-
nicative and innovative character, the projects generate a considerable amount of 
attention and stimulate the involvement of new parties in the theme. Ultimately, the 
projects produce a snowball effect, enabling us to ascertain what does and does not 
work. The production and realisation of these action plans enable the foundation to 
place low literacy on the agenda of private and public organisations.

Literacy chain
The basic skills of reading, writing and numeracy affect us all: young children, adoles-
cents, parents, the low-literate adults in question, employers and society as a whole. 
The foundation is convinced that the responsibility for solving low literacy is shared by 
everyone. It is only when everybody feels truly and structurally responsible and acts 
accordingly, that the low literacy theme will become a priority and will continue to be 
a hot issue on the social, political and social-economic agendas. On the basis of this 
conviction, the strategy of the foundation is aimed at involving as many traditional and 
new parties as possible in the wide and structural approach to low literacy. Parties 
which every individual will encounter during his lifetime and which can therefore con-
tribute to a durable solution and a literate society. This objective becomes apparent in 
the projects initiated by (and in collaboration with) Stichting Lezen & Schrijven.
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Heeft u naar aanleiding van dit jaaroverzicht vragen of 
opmerkingen? Mail dan naar info@lezenenschrijven.nl 


