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Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25
Utrechtse young professionals. Zij hebben hart voor
de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke,
strategische en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert
en activeert denk- en doekracht van young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen
van publieke vraagstukken. De young professionals
uit het netwerk zetten zich op vrijwillige basis in voor
Denkkracht Utrecht.
Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’
(DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor
één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere
vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het
netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die bij de
vakbond, een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven
maakt Denkkracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe oplossingen.

Denkkrachtcentrale 3 september 2016
Tijdens het project ‘Bubbel’, een subactiviteit van Denkkracht Utrecht met als doel om Denkrachters uit de ‘bubbel’ van jonge academici te halen en op plekken te laten komen waar zij anders
niet zo snel terecht zouden komen, is er contact geweest met Stichting Lezen en Schrijven. Laaggeletterdheid komt voor binnen het hele sociale domein en dit domein bevindt zich binnen de
gemeentelijke organisatie ook op diverse beleidsterreinen. Stichting Lezen en Schrijven heeft
echter binnen een gemeente vaak maar één contactpersoon, meestal met de beleidsmedewerker
die verantwoordelijk is voor volwasseneducatie. De aanpak van laaggeletterdheid vraagt om een
aanpak die loopt door alle beleidsterreinen van het sociale domein. De vraag die dan ook centraal
stond tijdens de DKC van 3 september is:
Satéprikker van verschillende beleidsterreinen: Hoe kan Stichting Lezen en Schrijven ervoor zorgen dat de aanpak van laaggeletterdheid geborgd wordt over de diverse beleidsterreinen van het sociaal domein?
Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. De gehanteerde
werkvormen tijdens de tweede helft van de dag zijn opgenomen als bijlage.
Vanuit Stichting Lezen en Schrijven is bij de organisatie van de dag Marten Groen betrokken.
Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door Kim Hazelaar, Fenna van Berkel
en Jorika Baarda.
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De dag in foto’s
Introductie: dit is Denkkracht…

…en dit is laaggeletterdheid

Voor een eerste indruk: verkennen van het buurthuis

Onze kennis over overtuigen bijspijkeren…

…om vervolgens op pad te gaan: de stad in!
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Hoe speelt taal een rol in de domeinen van onderwijs, participatie, afvalverwerking, sport en de wijk?

Denkstappen worden expliciet gemaakt: met woorden, met redenen waarom taal belangrijk is, diverse vormen die aanzetten tot actie en een nadere kennismaking met het sociaal domein van de
gemeente. Alles met als doel tot overtuigende en concrete acties te komen hoe stichting Lezen en
Schrijven ervoor kan zorgen dat de aanpak van laaggeletterdheid geborgd wordt over de diverse
beleidsterreinen van het sociaal domein.

En aan de slag met de voorbereiding van de pitches…
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De ideeën
Tijdens een dag vol taal, waarin is gezocht naar overtuigende redenen waarom de aanpak van
laaggeletterdheid geborgd moet worden op verschillende beleidsterreinen van het sociaal domein van een gemeente, hebben vijf groepjes toegewerkt naar een pitch. In deze pitch geven zij
hun idee.
1.

De aftrap - sportverenigingen

Op de sportclub is taal niet zo relevant. Je kan goed lekker
voetballen als je niet goed bent in taal. Of heeft toch wel een
rol?
In Utrecht doet iedereen mee en moet iedereen mee kunnen
doen. Sportverenigingen willen ook graag dat iedereen meedoet. Dit doel hebben de gemeente, sportverenigingen en
stichting Lezen en Schrijven gemeen. Zij hebben elkaar ook
iets te bieden! Want iedereen weet: als team sta je sterker
dan alleen.
Iedere speler heeft zijn eigen kwaliteiten:
- de gemeente heeft contact met alle sportverenigingen
- stichting Lezen en Schrijven heeft trainingen en cursussen voor de aanpak van laaggeletterdheid
- sportverenigingen hebben een sociale structuur (zij
kennen ouders én houden elkaar in de gaten) en een
locatie: de clubhuisruimte.
Idee: ga naar de doelgroep toe en
laat de taalcentra plaatsvinden in de
kantine van een sportvereniging,
tijdens de trainingen. Zo ontstaat er:
- direct contact
- lage drempels
- contact met de gemeente
vanuit het domein ‘sport’.
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2. Het taboe omlaag - onderwijs
In gesprek met een leraar van het basisonderwijs wordt duidelijk: iedereen kan leren en lezen en
schrijven. Maar het taboe op taalfouten en daarmee laaggeletterdheid is groot. Om ervoor te
zorgen dat een gemeente met dit taboe aan de slag gaat, moet omlaag. De vicieuze cirkel doorbreken: op naar de wethouder!
De ambtenaren van een gemeente komen in beweging zodra een wethouder kenbaar maakt dat
hij of zij iets belangrijk vindt. Er moet een gevoel zijn dat ‘de gemeente’ een probleem heeft en er
urgentie is om het op te lossen.

Idee: maak duidelijk hoeveel laaggeletterden de gemeente telt. Geen landelijke cijfers, maar
plaatselijk: “kijk, zo is het in jouw stad”! Neem een wethouder en daag hem of haar uit om te beginnen in de eigen organisatie: kan de wethouder in beeld brengen hoeveel laaggeletterden er bij
de gemeente werken? Wanneer een wethouder overtuigd is van het probleem, kan stichting Lezen en Schrijven laten zien welke oplossingsrichtingen zij kunnen bieden. Samen het probleem de
wereld uit helpen.
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3. Het museumticket – de wijk
Naar verwachting is veel winst te behalen in de signalering van laaggeletterdheid. Daarvoor is
bewustwording belangrijk. Juist door een eigen
ervaring kunnen mensen zich bewust worden
van de problematiek en de dagelijkse praktische
uitdagingen waarvoor een laaggeletterde staat.
‘De wijk’ heeft binnen de gemeente te maken
met zowel het domein wijken als het domein
cultuur. Hoe kan cultuur bijdragen aan bewustwording?
Idee: In het pop-up museum ‘Taal is zeg maar niet
mijn ding!’ kunnen bijvoorbeeld gemeenteambtenaren een dagje meelopen met Mieke, die
laaggeletterd is. Van opstaan en de deur uit in
haar eigen wijk, via pinnen bij de bank, langs bij
een zorgverlener, boodschappen doen en bedenk al wat niet meer kunnen in één tentoonstelling verschillende beleidsterreinen met een eigen
verhaal langskomen. Gemeenteambtenaren en –
raadsleden kunnen ervaren hoe het is: laaggeletterdheid is meer dan alleen taal, je loopt er de
hele dag tegen aan.
Een vraag aan het einde van het museum moet
de medewerkers hun ervaring expliciet maken:
wat doet dit met jou?
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4. Bereik de ambtenaar én de sociaal makelaar

Informeren, informeren, informeren: de gemeente
doet het de hele dag door. Om aandacht te genereren voor de aanpak van laaggeletterdheid bij gemeenteambtenaren is informeren van belang: om
taboes te doorbreken en mensen te bereiken.

Idee: om mensen te doordringen wat het gevolg
van laaggeletterdheid is, zijn hier een drietal ideeen om zowel de ambtenaar als bijvoorbeeld de
sociaal makelaar op een aansprekende manier te
bereiken.
1.

Maak een Boomerangkaart met een heftige voorkant: ‘LET OP!’ – maar dan iets
onleesbaars. Op de achterkant staat de
bedoelding van de kaart: ‘lastig hé, als je
niet kunt lezen wat er staat?!’

2. Gemeenteambtenaren lunchen ook. En
heel veel van hen eten dan soep. Geef de soep
van de dag een onleesbare naam, en leg verderop in de kantine de uitleg van deze actie neer.

3. Maak een uitdagende kaart als herinnering aan het thema laaggeletterdheid:
“weet jij wie de laaggeletterde is?” Dat
kan je dus niet zien!
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5. profiteren van de massa – afval scheiden
Een mooi voorbeeld van een domein dat laat zien
hoe problemen met laaggeletterdheid overal
doorsijpelen: als mensen hun afvalwijzer niet kunnen lezen en het vuil op straat neerzetten wordt
overlast in de stad veroorzaakt.
Idee: sluit als stichting Lezen en Schrijven aan bij
organisaties die ook met mensen werken die niet
goed kunnen lezen. Maak de doelgroep breder:
denk aan vluchtelingen, blinden, etcetera. Op deze
manier wordt de ernst voor de gemeente groter
en urgenter. Daarnaast wordt de drempel tot het
behoren tot een doelgroep kleiner. Niemand wil
zich identificeren als laaggeletterde. Door op te
kunnen gaan in een grotere groep, kunnen laaggeletterden mee profiteren van de aanpak van laaggeletterdheid en wordt een stukje taboe weggenomen.
En daarnaast, wanneer het niet mogelijk is om
laaggeletterdheid aan te pakken, denk na hoe tekstuele uitingen omgezet kunnen worden in beelden. Ikea is bijvoorbeeld erg goed in niet-talige
informatie verschaffen: hun instructieboekjes zijn
altijd bruikbaar. Gebruik de voorbeelden ter inspiratie en help de gemeente met trainingen zodat de
gemeente niet alleen de urgentie voelt, maar ook
in staat is om alle burgers te bereiken.
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Concluderend
Een basisschool, het afvalverwerkingsstation, de sociaal makelaar, de wijk en sportverenigingen.
Vijf plekken die wellicht niet meteen doen denken aan de aanpak van laaggeletterdheid. Wel vijf
plekken die meer of minder onderdeel zijn van gemeentelijke beleidsterreinen. En juist op plekken
waar je in eerste instantie niet aan denkt, is veel te halen om de aanpak van laaggeletterdheid te
borgen in het sociaal domein, als satéprikker door de diverse beleidsterreinen heen.
Vanuit eerder onderzoek weten we dat er binnen gemeente aandacht en belangstelling voor taal
is en vaak is er in ieder domein één persoon die de kar trekt. In het verslag van dit onderzoek: ‘De
gemeentelijke contactpersonen zien lees- en schrijfvaardigheden als een essentiële voorwaarde
voor het bereiken van resultaten op deze gemeentelijke beleidsterreinen.’ Maar het bereik van de
autochtone doelgroep blijft in de praktijk achter ten opzichte van het bereik van allochtone deelnemers, terwijl het merendeel van de laag- geletterden (65%) autochtoon is. De monitoring van
resultaten op dit moment in veel gemeenten te weinig aandacht, waardoor we niet weten hoeveel mensen worden bereikt en niet wat het effect is op individueel niveau.
Het is belangrijk om blijvend en op diverse manieren met gemeenteambtenaren, die in alle domeinen over de aanpak van laaggeletterdheid gaan, én met de doelgroep in contact te komen en
te blijven. Samenvattend in conclusie kan dat door:
Wees overtuigend
 Zorg dat het urgent is: maak duidelijk dat er NU een probleem is
 Geef een plan: zo kunnen we het aanpakken
 Leg uit hoe het probleem door het plan wordt opgelost
 Geef argumenten: wat verandert er allemaal ten goede?
 Maak de argumenten SEXI: State, Explain, Illustrate. Een voorbeeld zegt zoveel meer en
maakt het argument duidelijk.
Bereik de ambtenaar
Gemeenteambtenaren doen werk in de verschillende beleidsterreinen. Voor stichting Lezen en
Schrijven is het belangrijk dat zij op diverse manieren benaderd worden. Een belangrijk onderdeel
is de ervaring: pas wanneer mensen van dichtbij meemaken of zien, krijgen zij door wat er speelt
en hoe daar iets aan te doen.
Een andere benadering van de doelgroep
 Ga naar de doelgroep toe
 Maak de doelgroep onderdeel van een groter geheel
 Denk na over de doelgroep: wie is het? Er is niet één profiel. Duik er dieper in.
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Bijlage – Middagprogramma DKC 3 september
DEEL 1 - 45 minuten (13.30 tot 14.15)
Tijdens de eerste helft is het doel om nog te denken zonder mitsen en maren. Ook wanneer iets onmogelijk lijkt of klinkt mag het opgeschreven worden. Na de pauze zullen jullie concreter met een
specifieke casus aan de slag kunnen gaan
Werkvorm 1
Speel een klein kwartiertje een spel met taal en schrijf alle woorden op. Het doel is niet per se
winnen, maar om zoveel mogelijk woorden op te schrijven. Je schrijft deze op de grote vellen en
legt de vellen na een kwartier in het zicht neer.
Duur: ongeveer 15 minuten
Nodig: taalspelletjes (nemen de deelnemers mee), grote vellen papier, stiften
Werkvorm 2
Met de woorden die verzonnen zijn gaan jullie redenen verzinnen waarom taal belangrijk is. Alle
antwoorden zijn goed. Een eis is dat zoveel mogelijk van de eerder verzamelde woorden gebruikt
worden. In het antwoord moet een uitleg voorkomen en een voorbeeld van de situatie waarin
taal belangrijk is. Voorbeeld: Taal is belangrijk, want je hebt taal nodig om makkelijk ergens heen te
komen. Je kunt bijvoorbeeld google-maps of de TomTom niet gebruiken als je niet weet hoe je
plaatsnamen uitschrijft.
Vul iedere keer de volgende zin aan en gebruik minimaal een woord in het antwoord die jullie
hebben verzonnen in het spel. Schrijf de redenen hieronder op. Kies in ieder voorbeeld een ander
woord.
Duur: 15 minuten
Nodig: Een vel waarop heel vaak de vraag geprint is met ruimte erachter. Zo hoeft het alleen
ingevuld te worden.
Werkvorm 3* in de extra inspiratiebijlage enkele opbrengsten van deze werkvorm!
Niet alleen taal is belangrijk om een boodschap over te brengen. De manier waarop informatie
overgebracht wordt, het medium, is net zo belangrijk.
Verzin op welke manieren je geraakt kunt worden of wat kan aanzetten tot actie. Dit kan muziek
zijn (die aanzet tot dansen) of een prijsvraag (die aanzet tot nadenken). Wat kunnen jullie nog
meer verzinnen? We zetten vier minuten harde muziek aan (1 nummer Sky and Sand). In die tijd
mag je niet stoppen met schrijven. Vergelijk daarna de antwoorden, groepeer en cluster ze.
Duur: 15 minuten
Nodig: Post-its, muziek, pennen
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DEEL 2 – 30 minuten (14.30 tot 15.00)
Werkvorm 4
Stichting Lezen en Schrijven zal de gemeente moeten overtuigen. Het doel is aan het einde van de
dat een goede uitleg waarom taal belangrijk is, met voorbeelden, aan te bieden. Om goed te kunnen overtuigen, is het belangrijk te weten wie je gaat overtuigen. We bieden informatie aan over
de gemeente en de verschillende sociale domeinen. Geef antwoord op de volgende vragen:
 Wat is de belangrijkste taak van de gemeente op dit domein?
 Hoe koppel je het doel van het domein aan de aanpak van laaggeletterdheid?
 Wat zijn de partners van de gemeente op dit domein
 Waarom is taal belangrijk voor dit domein?
Duur: 15 minuten
Nodig: Organogram van de gemeente, lijst met websites die ze kunnen googlen om informatie te vinden (deze appen we op dat moment).
Werkvorm 5
Vanochtend zijn jullie op onderzoek uit geweest om te zien wat de rol van taal is op een plek in
het sociaal domein in Utrecht. Hopelijk hebben jullie daar voldoende voorbeelden gezien. Waarom is taal belangrijk? Welke voorbeelden kunnen jullie geven naar aanleiding van jullie bezoek
vanochtend? Welke voorbeelden zijn het meest aansprekend? Waarom is het belangrijk dat er
aandacht is voor taal op die locatie of in dit domein?
Duur: 15 minuten
Nodig: vel papier, stiften
En nu aan de slag: product ontwerpen/maken
55 minuten voor dit onderdeel (15:00 tot 15:55)
Als het goed is weten jullie nu wie er overtuigd moet worden, hebben jullie voorbeelden en redenen waarom taal belangrijk is en hebben jullie nagedacht over verschillende vormen van overtuigen. Verzin een manier waarop Stichting Lezen en Schrijven dit kan gebruiken. Het liefst een concreet product dat jullie gemaakt hebben of waar een ontwerp van gepresenteerd kan worden.
Zorg ervoor dat:
- Het product een creatieve uitleg bevat waarom taal belangrijk is.
- Het product een voorbeeld bevat.
- Het gepresenteerd kan worden op een aantrekkelijke manier, in maximaal 5 minuten.
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Extra inspiratiebijlage – opbrengsten werkvorm 3
Niet alleen taal is belangrijk om een boodschap over te brengen. De manier waarop informatie wordt
overgebracht is net zo belangrijk.
Op welke manieren kan je worden geraakt en je aanzetten tot actie?

































Een pijl op de weg zet aan om een bepaalde kant op te gaan
Een pakkende songtekst zet aan tot zingen
Een fluitsignaal van de conducteur zet aan tot rennen naar de trein
Dromen zetten aan tot het werken naar je doelen
Muziek zet aan tot dansen
Een prijsvraag zet aan tot nadenken
Etenswaren zetten aan tot koken
Kritiek zet aan tot nadenken
Aankijken zet aan tot luisteren naar de ander
Complimenten zetten aan tot harder werken
Droogte zet aan tot water geven
Kleuren zetten aan tot vrolijkheid
Schreeuwen zet aan tot paniek
Felle zon zet aan tot insmeren
Denkkracht zet aan tot creatief en maatschappelijk denken
Huiselijk geweld zet aan tot scheiden
Traditie zet aan omdat je het gewend bent om het te doen
Onrecht zet aan tot ingrijpen
Gevaar zet aan tot rennen
Honger en een maaltijd zet aan tot eten
Een ezelsbruggetje zet aan tot handig te gebruiken
Studieboeken zetten aan tot studeren
Naderend natuurgeweld zet aan tot het verstevigen van huizen
Een pass zet aan tot een aanname
Een quiz zet aan tot antwoorden
Moeheid zet aan tot slapen
Zitplekken zetten aan tot zitten
Cabaretiers zetten aan tot lachen
Reclamemakers zetten aan tot kopen
Stilte zet aan tot praten
Kou zet aan tot warmte opzoeken
Een spiegel zet aan tot kijken naar jezelf
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Vervolg van de DKC
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
13

