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1. Inleiding
Stichting Lezen en Schrijven (L&S) helpt organisaties bij het toegankelijk maken van hun
dienstverlening voor laaggeletterden. Organisaties beseffen zich steeds meer dat ze iets moeten
doen om hun dienstverlening toegankelijk willen maken voor laaggeletterden, maar ze weten niet
wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen. L&S helpt organisaties, middels verschillende
initiatieven. Voorbeelden van deze dienstverlening zijn adviestrajecten waarbij medewerkers van
L&S samen met laaggeletterden op bezoek gaan bij organisaties om te kijken waar zij tegenaan lopen
en testpanels van laaggeletterden 1.
Stichting Denkkracht Utrecht (DKU) is een denktank van young professionals met hart voor de
publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken te
begrijpen en op te lossen. Denkkracht Utrecht is er voor alle publieke en semipublieke organisaties in
en rond Utrecht. Ook bedrijven met een publiek karakter of ondernemingen die werk (willen) maken
van hun publieke rol en taak zijn potentiële partners. DKU biedt deze denkkracht op één zaterdag in
de vorm van een Denklab, waarbij doormiddel van allerlei creatieve werkvormen het vraagstuk van
een organisatie wordt omgezet in verschillende oplossingen of oplossingsrichtingen.
Bij Stichting Lezen en Schrijven leeft de vraag zich af of zij op alle vlakken wat betreft
toegankelijkheid hulp bieden, én hoe ze kunnen zorgen dat organisaties de meerwaarde van hun
werk inzien. In andere woorden: Hoe kunnen we vanuit onze kernwaarden organisaties beter
ondersteunen bij het toegankelijker maken van hun dienstverlening voor laaggeletterden? In het
kader van deze vraag hebben L&S en DKU op 16 november 2019 een Denklab georganiseerd in
Buurtcentrum Oase. Hiervoor hebben Tim Groenenberg en Mariet Hattink zich namens L&S ingezet.
Ook waren er op de dag zelf diverse taalambassadeurs aanwezig op de dag om de deelnemers van
Denkkracht te helpen met inleven in de wereld van een laaggeletterde. Namens DKU waren Suzanne
Meijer, Lieke Dekker, Carlo Velthuijs, Coen Reumer en Dennis Bouwens verantwoordelijk voor de
organisatie van de dag en het begeleiden van de overige deelnemers.
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Deze worden uitgebreider beschreven onder het ‘verslag van de dag’

2. Verslag van de dag
a) Opening en inleiding vraag aan Denkkracht
De dag werd begonnen met een gezamenlijke aftrap voor de deelnemers van L&S en DKU. Lieke
verzorgde een korte introductie op Denkkracht en de activiteiten van de stichting.
Vervolgens lichtte Tim toe hoe L&S is ontstaan en zich heeft ontwikkeld tot de organisatie die het nu
is. Waar het bij aanvang draaide om het agenderen van laaggeletterdheid als thema richting de
politiek, is L&S vanaf 2012 begonnen om zelf ook een bijdrage te leveren aan het aanpakken van
laaggeletterdheid. Dit betrof diverse initiatieven, die onder andere samenkwamen in de taalhuizen
waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven worden begeleid.
Inmiddels is L&S verdeeld over zeven rayons. De
diverse projectleiders beheren het netwerk van
organisaties en er zijn taaladviseurs die
organisaties bijstaan in het toegankelijker maken
van hun uitingen in de maatschappij, zowel op
schrift als digitaal. Op dat gebied geven zij ook
trainingen aan organisaties, over het eenvoudig
communiceren en het herkennen van
laaggeletterdheid. Verder beschikt L&S over
taalambassadeurs, namelijk mensen die vroeger
stappen hebben gezet om hun taalvaardigheid te verbeteren en die nu hun ervaring met
laaggeletterdheid delen. Deze taalambassadeurs denken ook mee met organisaties over hun
dienstverlening, soms in de vorm van een testpanel.
Omdat er veel gaat veranderen in de subsidie voor L&S gaat L&S anders werken. Gemeenten zullen
de opdracht krijgen om de regie te nemen in het bieden van ondersteuning bij laaggeletterdheid. L&S
zal met ongeveer de helft van hun mensen de gemeenten hierbij gaan ondersteunen in een landelijk
programma. De andere helft zal zich gaan richten op nieuwe projecten, waarbij ook speelt dat deze
in de markt gezet moeten kunnen worden om zo nieuwe inkomsten te genereren. In 2020 zullen
deze projecten nader in kaart worden gebracht. Dat leidt ertoe dat L&S DKU heeft benaderd om mee
te denken over de vraag: Hoe kunnen we vanuit onze kernwaarden 2 organisaties beter ondersteunen
bij het toegankelijker maken van hun dienstverlening voor laaggeletterden?
Vervolgens was er de gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen, wat werd gedaan in
twee verschillende groepen. De vragen waren er vooral op gericht om beter te begrijpen wat L&S al
doet en hoe hun contact met organisaties verloopt. Afsluitend werd vanuit DKU het dagprogramma
toegelicht en werd de groep verdeeld in diverse subgroepen, die los van elkaar de rest van het
dagprogramma hebben doorlopen.
b) Brainstormronde I
Het doel van de brainstorms in de ochtend was om de deelnemers in staat te stellen zich zo goed
mogelijk te kunnen verplaatsen in de wereld van laaggeletterden en organisaties die met
laaggeletterden in aanraking komen.
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De kernwaarden van L&S zijn: Verbindend, Ondernemend, Oprecht betrokken, Onafhankelijke en
Oplossingsgericht.

Een dag met taal
Binnen de diverse groepen zijn 1-op-1 gesprekken gehouden waarbij de ene persoon aan de andere
persoon vertelde hoe zijn of haar dag er gisteren uitzag. Deelnemers vroegen zich hierbij af waar
men allemaal in aanraking komt met taal en waar taal nodig is om goed te kunnen functioneren.
Daarbij werd datgene wat goed ging op groene post-its genoteerd en datgene wat nog beter kan op
rode.
Inleven in organisaties
De tweede brainstorm vroeg van de deelnemers om zich in te leven in diverse organisaties (bijv.
bedrijven, culturele organisaties, startups, maatschappelijke organisaties en ministeries) en voor
henzelf de vraag te beantwoorden hoe deze organisaties taal gebruiken om zich te uiten. Vervolgens
werd van de groepen gevraagd hoe deze organisaties geholpen zouden kunnen worden door L&S en
wat daarbij het belang voor de verschillende organisaties zou kunnen zijn. Deze ideeën zijn
beschreven op post-its en vervolgens besproken.
Interviews met taalambassadeurs
Met dank aan L&S waren Dirk-Jan en Irma beschikbaar om met elk groepje in gesprek te gaan over
wat het betekent om laaggeletterd te zijn. De groepen werden aangemoedigd om hierbij ook stil te
staan bij de e-learning die zij voorafgaand aan het Denklab hadden afgelegd.

c) Brainstormronde II
Na de lunch werd de groepen de optie geboden om een van de twee subvragen te kiezen die door
L&S waren aangedragen:
-

Hoe kan L&S haar dienstverlening uitbreiden, om organisaties nog beter te ondersteunen?
Hoe zorgen we dat organisaties de meerwaarde van het werk van L&S beter in gaan zien?

Het doel van de tweede brainstormronde was om vanuit de diverse perspectieven in de ochtend toe
te werken naar concrete oplossingen.
Subvraag 1
De groepen die met de eerste subvraag aan de slag zijn gegaan werd gevraagd zich verder in te leven
in de verschillende organisaties. Waar laten deze organisaties nu steken liggen en wat zou hiervoor
de redenen kunnen zijn? Waar liggen de drempels om wat te doen aan laaggeletterdheid?
Vervolgens werden hiervoor oplossingen bedacht. Deze werden vergeleken met datgene wat L&S nu
al doet. Waar zitten de gaps?
Subvraag 2
De overige groepen gingen aan de slag met de tweede subvraag. Zij onderzochten waar verschillende
organisaties een gezamenlijk belang hebben bij het aanpakken van laaggeletterdheid. Aan de hand
van diverse belangen die de groepen aanspraken hebben zij nagedacht over de vraag: Wat moet L&S
kan doen/zeggen/laten zien/ontwikkelen om hierop in te spelen en wat juist niet.
d) Energizer – Toeter Pictionary
Om de deelnemers scherp en actief te houden
werd er halverwege de middag een korte ronde
“Toeter Pictionary” gespeeld. Voor elk groepjes
moest een tekenaar door enkel te tekenen
spreekwoorden proberen uit te beelden, welke
door de overige groepsleden geraden moesten
worden. Bij elk goed antwoord ging de toeter!
e) Pitches
Na de energizer is de groepen de ruimte gelaten
om hun eigen pitch, een korte en krachtige
presentatie van het idee, uit te werken. Hierin zijn alle ideeën uit de brainstorms samengebracht tot
een samenhangend idee.

Pitch 1: Maurits, Marlies, Lilian, Margo – Beter Lezen Keurmerk
De eerste pitch ging over het “Beter Lezen Keurmerk”. Stichting Lezen en Schrijven kan dit keurmerk
uitdelen aan organisaties die hun dienstverlening beter toegankelijk en begrijpelijk maken voor
laaggeletterden. Een voorbeeld van deze simpele communicatie is het voorzien in een QR-code op
een brief. Deze code kan gescand worden door de ontvanger, waarop de brief wordt voorgelezen.
Ook kan L&S meerdere voorwaarden stellen aan het verlenen van het keurmerk, bijvoorbeeld dat de
organisatie beschikt over een heldere website (die eventueel voorgelezen kan worden),
instructievideo’s, duidelijke contactgegevens en het verspreiden van informatie over het Beter Lezen
Keurmerk.
Door het Beter Lezen Keurmerk uit te rijken wordt het duidelijk welke organisaties zich inzetten om
hun communicatie toegankelijk te maken. De lijst met organisaties die het Beter Lezen Keurmerk
hebben ontvangen kan gepubliceerd worden op de site van L&S. Dit heeft een dubbel effect:
laaggeletterden weten waar zij makkelijk terecht kunnen (meer zelfvertrouwen) en het keurmerk
brengt laaggeletterdheid onder de aandacht in de maatschappij (meer begrip).

Pitch 2: Jules, Anna, Coen, Marieke – Keurmerk Klare Taal
Het tweede groepje introduceerde het “Keurmerk Klare Taal”. Bedrijven en organisaties hebben
immers elke dag te maken met personeel, klanten of andere belanghebbenden die soms moeite
hebben met taal. Het is belangrijk om deze mensen hierbij te ondersteunen en als organisatie open
te staan een bijdrage te kunnen leveren aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van deze
mensen.
Stichting L&S kan hierbij helpen door trainingen te verzorgen op drie verschillende niveaus. Op
individueel niveau kan L&S trainingen “begrijpelijke taal” verzorgen, waarvoor mensen zich kunnen
inschrijven en een certificaat krijgen bij een goede afloop. Het tweede niveau voorziet in dezelfde

behoefte, maar dan op het niveau van het bedrijf. Het derde niveau is het “train de trainer” principe,
waarop L&S al veel doet. Door het toekennen van het keurmerk klare taal van L&S aan deze trainers
worden zij gecertificeerd om breder in de maatschappij trainingen kunnen verzorgen. Het Keurmerk
Klare Taal dient daarmee vooral als aanmoedigingen richting bedrijven, namelijk vanuit een positieve
gedachte.

Pitch 3: (Ver)Taal Ambassadeur – Elbrich, Astrid, Aline, Marieke Langerak
Het derde groepje pitchte het idee van de (ver)taalambassadeur. Mensen die laaggeletterd zijn of
zijn geweest kunnen als ambassadeur worden ingezet binnen een bedrijf om anderen te helpen, of
laaggeletterdheid beter te signaleren. Op deze manier kunnen zij helpen om het taboe rondom
laaggeletterdheid te doorbreken en laaggeletterden uit een mogelijk isolement te halen. Door een
positieve benadering na te streven wordt bijgedragen aan het zelfvertrouwen bij laaggeletterden.
Voor de taalambassadeurs een extra toevoeging naast hun normale werk, maar ook extra erkenning
van de stappen die zij hebben gezet. Door de positieve benadering wordt de neerwaartse spiraal
rondom laaggeletterdheid omgezet in een opwaartse spiraal, zonder dat laaggeletterden terug naar
de schoolbanken moeten. De rol van L&S ligt hierbij vooral in het ondersteunen van de
laaggeletterden en het samenbrengen van de diverse partners.

Pitch 4: Emma, Ruud, Marian en Loek – Routekaart L&S
L&S heeft een groot aanbod aan activiteiten die zij kan ontplooien in de aanpak van
laaggeletterdheid. Deze pitch draaide erom dat L&S die aanbod beter kan structureren en per
doelgroep (bijv. gemeenten, bedrijven, stichtingen) inzichtelijk kan maken welk aanbod er voor dat
type organisatie beschikbaar is. In dat aanbod kan er onderscheid worden aangebracht in drie
verschillende categorieën: delen, denken (€) en doen (€€). Al deze activiteiten kunnen vanuit L&S
gebeuren, maar aan de verschillende activiteiten hangt een ander prijskaartje.

De structuur helpt L&S zelf meer focus aan te brengen in het activiteitenaanbod. Ook kan beter
worden gemonitord waar de behoefte licht. Op deze manier kan L&S een routekaart ontwikkelen
voor het jaar 2020. Lezen en Schrijven geeft aan dat dit idee goed past bij de nieuwe werkwijze.

Pitch 5: Susanna, Christiaan, John en Rosa – Adviestak
Dit groepje heeft nagedacht over hoe nieuwe diensten door L&S in de markt gezet kunnen worden.
Hiervoor zou L&S een nieuw team moeten opzetten, welke advies levert aan organisaties. Deze
adviestak moet een apart team zijn en kan zelfs een andere naam hebben. Daardoor kan mogelijk
een nieuwe groep aan organisaties worden aangeboord.
De adviestak levert diverse diensten, waarvoor aangesloten kan worden bij de ideeën die andere
groepjes hebben bedacht. Het doen van deze tak is echter dat zij zich er op richt dat bedrijven zich
beter bewust zijn van het bestaan van laaggeletterdheid en het feit dat ook laaggeletterden tot hun
doelgroep behoren. Dit is interessant voor bedrijven omdat bij een groter bereik mogelijk ook een
grotere afzet hoort.
L&S moet hiervoor de expertise uitbreiden. Er komt een apart team voor deze adviezen, met mensen
uit diverse achtergronden zodat er diverse bedrijven aangesproken kunnen worden (bijv. designer of
innovatiemanager). Een van de diensten is het meedenken bij de ontwikkeling van een nieuw
product of dienst, zodat deze direct toegankelijk zijn voor iedereen.

3. Conclusie
We kijken terug op een geslaagde dag, met veel energie en creativiteit. De opzet van de dag heeft de
deelnemers geholpen om een beter beeld te krijgen bij laaggeletterdheid en vanuit dit beeld mee te
denken over de vragen van L&S.
De ideeën die de groep heeft bedacht richten zich eigenlijk zowel op L&S als organisaties als datgene
wat L&S binnen de maatschappij kan doen om laaggeletterdheid nog breder onder de aandacht te
brengen. Door te werken vanuit een helder activiteitenaanbod kan L&S beter inzichtelijk maken op
welke wijze zij andere organisaties of bedrijven kunnen bijstaan.
We willen Stichting Lezen en Schrijven bedanken voor de moeite die zij in de dag hebben gestoken en
wensen hen veel succes met het uitwerken van de ideeën in 2020. Uiteraard zijn we zeer benieuwd
of enkele van de ideeën ook daadwerkelijk landen in een nieuw project.

Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht heeft als doel young professionals te verbinden, te inspireren, en te laten
bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken.
Denkkracht Utrecht is een denktank van young professionals met hart voor de publieke zaak en de
ambitie om maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken te begrijpen en op te
lossen. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doe-kracht van de young professionals
in haar netwerk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. De deelnemers
zetten zich op vrijwillige basis in.
Denkkracht Utrecht is er voor alle publieke en semipublieke organisaties in en rond Utrecht. Ook
bedrijven met een publiek karakter of ondernemingen die werk (willen) maken van hun publieke rol
en taak zijn potentiële partners. De organisaties en professionals die samenwerken met Denkkracht
Utrecht kennen een open opstelling, waarderen het om een spiegel voorgehouden te krijgen en
zetten in op de ontwikkeling van tegenkracht. Denkkracht Utrecht is op zoek naar inspiratie, out-ofthe-box-ideeën en enthousiasme.
Om denkkracht en andere perspectieven te mobiliseren organiseert Denkkracht jaarlijks acht
activiteiten met en voor een opdrachtgever. Doel is telkens om met de groep young professionals
creatieve denk- en doe-kracht te leveren ten behoeve van de opdrachtgevende organisatie.
Deelnemers 2020:

Meer informatie?
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 viamcontact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.

