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VOORWOORD & SAMENVATTING 
RESULTATEN

Voor u ligt de inhoudelijke rapportage van het SGB programma ‘Bibliotheken en laaggeletterdheid’, dat 
de ‘Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken’ (SGB), samen met de aangesloten bibliotheken, in 
de periode 1 juli 2018 t/m 31 maart 2022, heeft uitgevoerd.
 
Dankzij het programma , de inzet van de bibliotheken in het Gelders bibliotheeknetwerk en de financiële 
bijdrage van de Provincie Gelderland:

•  is er, ondanks Covid, ontzettend veel werk 
verricht en hebben alle bibliotheken een flinke 
stap kunnen zetten in het voorkomen en 
bestrijden van laaggeletterdheid;

• is het aantal vindplaatsen van de laaggeletterden 
in Gelderland vergroot en uitgebreid;

• is de bewustwording over laaggeletterdheid 
bij organisaties vergroot en daarmee ook de 
herkenbaarheid;

• is de herkenning en erkenning bij alle 
Gelderlanders vergroot en daarmee is er 
meer begrip en draagvlak gecreëerd voor 
laaggeletterdheid in Gelderland; 

• zijn er in zijn algemeenheid mooie stappen 
gezet in het innoveren, doorontwikkelen en 
versterken van de maatschappelijk educatieve 
bibliotheken in Gelderland;

• is de samenwerking binnen het Gelders 
bibliotheeknetwerk versterkt;

• zijn er verschillende werkwijzen ontwikkeld 
en uitgetest waarmee er nieuwe wegen zijn 
gevonden om laaggeletterdheid te voorkomen 
en te bestrijden; 

• zijn er meer NT1-ers gevonden;
• is de sociale participatie van deelnemers vergroot; 
• is de lokale taalsamenwerking uitgebreid en 

versterkt; 
• is er veel kennis gedeeld en verspreid, zowel op 

het provinciale als ook op het lokale niveau; 
• zijn bibliotheken beter gepositioneerd op het 

thema laaggeletterdheid. 
 
 
 

De SGB is tevreden met bovenstaande resultaten die met het programma zijn bereikt. Dit mede gezien 
het feit dat, door de COVID situatie, niet alle beschikbare middelen zijn ingezet. Anders waren er nog 
betere resultaten behaald. Dat neemt niet weg dat er een goede is basis gelegd voor de toekomst.  
Dat is van belang omdat het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid een continue inspanning en 
dus een ‘lange adem’ vergt. Samenwerking op provinciaal niveau versnelt en versterkt dit proces en levert 
meer impact op. De SGB is gezien het bovenstaande blij dat de Provincie de SGB en daarmee de Gelders  
bibliotheken de komende jaren verder ondersteund bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Hetty van de Weg
Voorzitter Samenwerkende Gelderse Bibliotheken
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1. INLEIDING 

In samenwerking met de SGB heeft de Provincie in 2018 de SGB financiële middelen ter beschikking 
gesteld ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in Gelderland. De SGB 
heeft de middelen, in samenwerking met de Gelders Bibliotheken, ingezet voor het uitvoeren van een 
programma onder de naam ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid’. Dit programma maakte deel uit van het 
provinciale programma ‘Gelderland Geletterd (pijler 3)’.

De middelen waren in eerste instantie voor drie 
jaar ter beschikking gesteld, maar vanwege Covid, 
dat een flinke impact op de uitvoering heeft gehad, 
is de subsidieperiode een aantal keren verlengd. 
In eerst instantie t/m 30 juni 2021 en daarna t/m 
31 december 2021. Er is eind december 2021 en 
in januari/februari nog overleg geweest met de 
Provincie over inzet van resterende subsidie en 
er zijn nieuwe aanvragen/ideeën ingediend bij 
de SGB. Dit heeft geleid tot de uitvoering van een 
extra project. De totale projectperiode liep hiermee 
van 1 juli 2018 t/m 31 maart 2022.

De SGB zal het programma in een andere vorm 
en met een andere insteek binnen de nieuwe 
subsidieperiode (2021-2023) doorzetten, maar 
levert, middels voorliggend stuk, bij deze de 
eindrapportage op voor de subsidieperiode  
(1 juli 2018- 31 maart 2022). De rapportage bevat 
de inhoudelijke verantwoording zoals met de 
Provincie is afgesproken en is vastgelegd in de 
formele besluiten (zaaknr. 000391). 

Onderstaand is aangegeven op welke wijze het programma is uitgevoerd, welke projecten/activiteiten 
zijn uitgevoerd, wat de resultaten zijn en welke middelen zijn ingezet. 

2. ORGANISATIE EN WERKWIJZE 

De SGB is van start gegaan met het programma na zekerstelling van de financiering door de Provincie. 
Het bestuur van de SGB heeft een werkwijze bedacht en ingevoerd. 

• Bibliotheken konden aanvragen doen voor het verkrijgen van subsidie om projecten uit 
te voeren. Per bibliotheek was vooraf bepaald, op basis van een staffel naar rato van het 
inwonersaantal in de betreffende werkgebieden, wat bibliotheken maximaal konden 
aanvragen. In eerste instantie was er (in financiering en bij aanvragen) een onderscheid 
gemaakt in innovatieve en ‘reguliere’ projecten. Dit is in een later stadium, i.o. met de 
Provincie losgelaten.  

• Aanvragen (projectplannen, begrotingen) zijn getoetst door een zogenaamde 
Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie bestond uit de volgende leden: 
- Bert Frölich, Directeur-Bestuurder Kunstwerk!;  
- Carin Reinders, Directeur-Bestuurder CODA;  
- Jenny Doest, Directeur-Bestuurder Rozet;  
- Manja Mekking, Directeur de BBLTHK;  
- Wieb Broekhuijsen, Directeur-Bestuurder Bibliotheek West-Achterhoek;  
- Michael Smit (Rijnbrink), Secretaris  
Er was sprake van een onafhankelijke toetsing. De leden zijn niet betrokken geweest bij de 
toetsing van aanvragen die door hun eigen organisatie zijn ingediend.  

• Toetsing vond plaats op basis van de met Provincie afgesproken criteria. 
De SGB heeft bij positieve beoordelingen formele besluiten opgesteld en naar de 
projecteigenaren gestuurd. In de besluiten zijn de rechten/plichten m.b.t. de uitvoering 
van de projecten opgenomen. De bibliotheken kregen een voorschot van 80% van de 
toegekende subsidie voor de uitvoering van het project. 

• De bibliotheken hebben, onder eigen verantwoordelijkheid, de verschillende projecten 
uitgevoerd en gedurende de doorlooptijd van het programma, 2x per jaar over de 
voortgang gerapporteerd bij de SGB. Voor de SGB was dit belangrijke informatie om een 
algemeen beeld te kunnen verkrijgen over het verloop van het totale programma. Er was in 
dit kader sprake van monitoring (geen ‘controle’). De verantwoordelijkheid voor een juiste 
en volledige uitvoering lag bij de bibliotheken.  
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• De Provincie heeft op verschillende momenten informatie ontvangen over de projecten (plannen, 
begrotingen en financiële rapportages) en tevens is de voortgang op verschillende momenten 
tussentijds besproken met de beleidsambtenaar.  

• Bij het afronden van projecten hebben bibliotheken een inhoudelijke projectrapportage en een 
financiële rapportage (incl. onderliggende facturen en urenstaten) ingediend. Deze zijn beoordeeld 
door de toetsingscommissie. Vervolgens zijn er formele afrondingsbesluiten opgesteld en heeft er 
een tussentijdse afrekening plaatsgevonden. Definitieve afrekening vindt plaats na een definitief 
subsidiebesluit van de Provincie.     

• De rapportage- en verantwoordingssystematiek is afgestemd met de accountant (VWG 
Accountant Nijmegen). Deze heeft tussentijds een interim-controle uitgevoerd en na afloop van 
de programmaperiode een definitieve controle uitgevoerd op basis van de door SGB aangeleverde 
dossiers. 

• Bij het stopzetten (2) en afronden van projecten hebben bibliotheken een inhoudelijke 
projectrapportage en een financiële rapportage (incl. onderliggende facturen en urenstaten) 
ingediend. Deze zijn beoordeeld door de toetsingscommissie. Vervolgens zijn er formele 
afrondingsbesluiten opgesteld en heeft er een tussentijdse afrekening plaatsgevonden. Definitieve 
afrekening vindt plaats na een definitief subsidiebesluit van de Provincie.     

• De rapportage- en verantwoordingssystematiek is afgestemd met de accountant (VWG 
Accountant Nijmegen). Deze heeft tussentijds een interim-controle uitgevoerd en na afloop van 
de programmaperiode een definitieve controle uitgevoerd op basis van de door SGB aangeleverde 
dossiers. 

Rijnbrink heeft gedurende de looptijd van het programma, als onderdeel van haar netwerk- 
ondersteuningstaak, ondersteuning geleverd op het gebied van: het secretariaat (bestuurlijk en 
operationeel), de subsidie-administratie/-verantwoording en communicatie. Rozet heeft (operationele) 
secretariële ondersteuning geleverd.   

3. DE PROJECTEN

3.1 Er is heel veel werk verzet

Gedurende de subsidieperiode ( 1 juli 2018 t/m 31 maart 2022) zijn er 24 projecten opgestart. afgerond.

Projecten
aantal %

Opgestart 24
Stopgezet 0 0%
Afgerond 24 100%

 
Met name vanwege Covid, hebben vele projecten gedurende de looptijd vertraging opgelopen. Een aantal 
projecten zijn gedurende de looptijd (met behoud oorspronkelijke resultaten/doelstellingen) gewijzigd, 
maar alle 24 projecten zijn uiteindelijk afgerond. 

Ook op het niveau van het programma is er veel werk verzet. Het groot aantal projecten (24), de relatief 
zware verantwoordingseisen vanuit de Provincie en het doorvoeren van aanpassingen ivm Covid hebben 
het SGB Bestuur, de SGB Toetsingscommissie, Rijnbrink veel meer tijd gekost dan van te voren was 
ingeschat.   
 

3.2 Alle bibliotheken hebben  
meegedaan 

Alle bibliotheken in Gelderland hebben 
meegedaan, deelgenomen aan projecten 
of zelf projecten uitgevoerd, al dan niet in 
samenwerkingsverbanden (zie 3.3.). De subsidie 
is evenredig naar het inwoneraantal van het 
werkgebied van de bibliotheek ter beschikking 
gesteld en de bibliotheken hebben daar, al dan niet 
deels, van gebruik gemaakt. Er is dan ook, in zijn 
algemeenheid, sprake geweest van een evenredige 
spreiding van activiteiten 7 bibliotheken 
(Barneveld, CODA, OBGZ, Rozet, Rivierenland, 
Wijchen, Nijkerk) zijn bij 3 projecten betrokken 
geweest. De bibliotheken Brummen/Voorst en  
Noord-Veluwe zelfs bij 4. (ihk samenwerkings-
verbanden). Dit is inclusief het  project 
‘Vaardigheidstrainingen Gelderse Bibliotheken 
(projecnr. 24)’ dat voor/door alle bibliotheken is 
uitgevoerd.  

3.3 Aansluiting bij thema’s/opgave 
van de innovatie-/netwerkagenda’s 
 
Alhoewel er geen projecten gestart zijn naar 
aanleiding van reeds bestaande projecten/
initiatieven op het lokale, provinciale of landelijke 
niveau, sluiten de projecten wel aan bij thema’s:
• de lijn ‘Participatie & Zelfredzaamheid’ uit de 

landelijke innovatie-agenda (2017-2021);
• de maatschappelijke opgave ‘Leven Lang 

Ontwikkelen’ (onderdeel basisvaardigheden) 
zoals opgenomen in de landelijke netwerk-
agenda (2022-2024) en daarop aansluitende 
Gelderse netwerkagenda (2022-2024).  
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3.4 Goede samenwerking binnen 
het Gelders bibliotheeknetwerk  
 
De ‘Samenwerkende Gelderse bibliotheken’ 
hebben intensief samengewerkt in en rondom 
de projecten. Dat begon in de initiatiefase van 
het geheel waarin de Bestuursleden van de SGB 
nauw met elkaar hebben samengewerkt, dit 
in afstemming met collega Directeuren voor 
het verkrijgen van het benodigde draagvlak 
en commitment. Daarnaast is er intensief 
samengewerkt tussen de leden van de SGB 
Toetsingscommissie, die een belangrijke rol 
vervulden bij de beoordeling van aanvragen 
en eindverantwoordingen. Ook is er intensief 
samengewerkt met Rijnbrink. 

De SGB directeuren hebben in Covid tijd op  
zeer regelmatige basis overlegd, veelal via  
‘MS Teams’ en in periodes wekelijks. Het flexibel 
budget was een standaard een agenda-punt. 
Het gesprek over de projecten, de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en over samenwerking is veel 
meer onderdeel van het dna van de SGB geworden.
 
Alhoewel in eerste instantie beoogd was meer en 
bredere samenwerkingsprojecten op te zetten, 
zijn een aantal projecten in samenwerking 
tussen verschillende bibliotheken uitgevoerd (zie 
onderstaande figuur). Per samenwerkingsverband 
trad een van de bibliotheken daarbij op als 
penvoerder richting de SGB. 

Samenwerkingsverband/-project Betrokken bibliotheken

1. Hightech interventie leesondersteuning Veluwse bibliotheken:  
Brummen/Voorst, Nijkerk, Noord-Veluwe

2. Boekstartcoach in de Achterhoek Achterhoekse bibliotheken:                               
Achterhoekse Poort, Graafschap, Montferland, 
Oost-Achterhoek, West-Achterhoek

3. Samen leren om meer te bereiken Bibliotheek Brummen/Voorst,  
Bibliotheek Noord-Veluwe

4. Vervolg hightech interventie leesondersteuning Veluwse bibliotheken:  
Brummen/Voorst, Nijkerk, Noord-Veluwe

5.  Vaardigheidstrainingen Gelderse Bibliotheken Rozet (penvoerder) voor alle bibliotheken

 
Naast deze gestructureerde samenwerking via 
de projecten is er op verschillende niveaus en 
op verschillende aspecten bilateraal, dan wel in 
groepen samengewerkt tussen bibliotheken.  
Dit had een meer ad-hoc karakter, maar 
bibliotheken hebben elkaar goed weten te vinden.  

 
Voor aanvang van alle projecten zijn er, zoals 
de Provincie had gevraagd, samenwerkings-
overeenkomsten. tot stand gekomen tussen de 
projectpartners en de SGB. In deze overeenkomsten 
zijn de rechten en plichten van partijen 
vastgelegd. De SGB en de partijen hebben niet 
hoeven teruggrijpen op deze overeenkomsten. 
De samenwerking tussen de SGB en de partijen is 
goed verlopen.  

4. DE RESULTATEN

4.1 Meer vindplaatsen, bewustwording, herkenbaarheid en erkenning 

De Provincie Gelderland heeft door financiële middelen ter beschikking te stellen aan de SGB,  
de bibliotheken, er uiteindelijk voor gezorgd dat het aantal vindplaatsen van de laaggeletterden in 
Gelderland is vergroot en uitgebreid. Daarbij is de bewustwording over laaggeletterdheid bij organisaties 
vergroot en daarmee ook de herkenbaarheid. Ook de herkenning en erkenning bij alle Gelderlanders is 
vergroot en daarmee is meer begrip en draagvlak gecreëerd over laaggeletterdheid in Gelderland.

Daarnaast is er in zijn algemeenheid een bijdrage geleverd 
aan het innoveren, doorontwikkelen en versterken van 
de maatschappelijk educatieve bibliotheken in Gelderland.  
 
Zoals in bijlage A (toelichting projecten) te lezen 
valt, hebben alle projecten hier in meer of mindere 
mate aan bijgedragen. De meeste projecten heb-
ben ook de oorspronkelijk beoogde doelstellingen/
resultaten behaald. In bepaalde gevallen (vaak 
vanwege Covid) met andere activiteiten of via een 
andere werkwijze (bijv. meer online) dan gepland.
Een aantal projecten hebben minder of andere  
resultaten behaald dan beoogd. De oorzaak hiervan 
is veelal toe te wijzen aan Covid, maar het heeft voor 
en deel ook te maken met het inherente innovatieve 
karakter van een aantal projecten. Dit heeft ook geleid 
tot een beperktere inzet van (provinciale) middelen. 

Daarnaast zijn er ook projecten die juist ook 
onverwacht andere extra en/of nieuwe resultaten 
hebben behaald. Dit zijn resultaten die als positieve 
‘bijvangst’ van het project kunnen worden gezien. 
 
De activiteiten/projecten hebben er uiteindelijk 
toe geleid dat de resultaten op het niveau van de 
gehele subsidie zijn gehaald. 
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4.2 Meer bereikte laaggeletterden NT1-ers 

De Universiteit van Maastricht heeft over 
de periode juli 2018 t/m eerste kwartaal 
2020, onderzoek gedaan naar het bereik van 
laageletterden. Uit dit onderzoek (zie factsheet 
bijlage B en de webiste Gelderland Geletterd) blijkt 
dat er meer (634) laaggeletterden zijn bereikt. 

Dit was halverwege de projectperiode en er is geen 
onderzoek gedaan naar het bereik per 31 december 
2021, maar alle projecten hebben ook in de rest 
van de projectperiode ingezet op het bereik van 
laaggeletterden. 

Mede doordat er inmiddels meer vindplaatsen zijn 
en de bewustwording/herkenbaarheid is vergroot 
(zie par. 4.1) is het gemakkelijker geworden NT1-ers 
te vinden, te bereiken. 
Overigens is er ook een grote diversiteit aan 
laaggeletterden, zoals bijvoorbeeld kinderen, 
laagtaalvaardige ouders en werknemers.  
In bepaalde projecten gaat het ook om secundaire 
en de tertiaire doelgroepen, in de sociale 
omgeving van de laaggeletterde (familie, vrienden, 
kennissen), (taal)docenten, professionals, bedrijven 
en organisaties.

In onderstaande figuur is aangegeven op welke verschillende wijzen de laaggeletterden zijn benaderd. 

Via intermediars... Rechtstreeks

Platform SamenWel!

Lokale vertrouwde
Bibliotheekmedewerkers

m.b.v. Persona’s Geletterheid
methodiek

Tijdens wijkactiviteiten,
in bibliotheekvestiging,
buurthuis en op straat

BoekStartcoach op het
consultatiebureau

Onderwijs,
Kinderopvanglocaties

Expertises in de 
eigen organisatie 

verbeteren

Vanuit  
interesses,
hobby’s en
motivaties

Mobiele
Digi-Taalhuis

Sleutelfiguren

Huisartsen,
P&O

medewerkers,
bedrijven

Alternatieve
vindplaatsen, bijv.

financiële trefpunten

Taalambassadeurs /
ervaringsdeskundigen

Doorgaande leeslijn I
preventieve aanpak

 

Er zijn grofweg twee verschillende benaderingswijzen gehanteerd. Het rechtstreeks benaderen van laag-
geletterden en het indirect benaderen van laaggeletterden via intermediairs. In een aantal projecten is 
gericht ingezet op het verkrijgen, betrekken en opleiden van sleutelfiguren, zoals in het project  
‘Laag geletterdheid Nunspeet (pr.nr. 10)’. In veel gevallen vonden er ook activiteiten op locatie plaats, zoals 
via het ‘Mobiele Digi-taalhuis (pr.nr. 9)’ , dat op verschillende locaties in het rivierengebied is ingezet. 
 

4.3 Nieuwe werkwijzen ontwikkeld   

Zoals de onderstaande figuur laat zien, zijn in de projecten heel veel verschillende activiteiten uitgevoerd. 
Dit enerzijds zowel gericht op het uitbreiden, versterken en doorontwikkelen van bestaande product-/
dienstverlening als ook gericht op vernieuwing/innovatie. Met name het type activiteiten is vernieuwend, 
zoals:
• het gebruik van nieuwe kunstvormen in project ‘Kunstmest! (pr.nr. 6)’;
• inzet digitale hulpmiddelen ‘High-tech tool leesondersteuning (pr.nr. 4)’; 
• inzet van camouflagecursussen ‘BBLTHK Camouflagecursussen (pr.nr.17)’.
 

Uitbreiden,
verstevigen,

doorontwikkelen

Nieuw: digitaal/
camouflage aanbod

nonformeel
aanbod, nieuwe

middelen

(doorgaande) leeslijn

Film (wachtkamers  
van eerste-en

anderhalvelijn)

Taalhuis
High tech

voorleestools

lntroduceren
van

kunstvormen

Taalhub

Formulieren
brigade

Peer
educators

Mobiel  
Taalhuls

Digi-Leerplein

Benaderen
bedrijven /
huisartsen

Digitaal café

Financieel
leescafé

(netwerk)
BoekStartCoach Taalpret

Taal-en digjtaal
aanbod

Er zijn ook projecten/bibliotheken geweest die 
gedurende het project een andere aanpak/
werkwijze hebben gekozen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het project ‘Dorpen geletterd’ van Cultura, 
waar duidelijk werd dat een individuele aanpak 
te weinig resultaat opleverde en waarna over is 
gegaan op een gezinsaanpak, die vervolgens wel 
succesvol bleek.

 
Diverse projecten hebben zich mede gericht op het 
vergroten van het bewustzijn mbt laaggeletterheid 
en het creëren van draagvlak bij (partner)
organisaties. Onder meer:
• door sleutelfiguren en taalambassadeurs in 

organisaties in te zetten;
• via de samenwerking met partijen binnen een 

project, dat bijdraagt aan bewustwording en 
draagvlak (bijv. ‘3x3 Impact (nr. 3)’;

• scholing van in- en extern professionals op 
het gebied van herkennen, signaleren en 
doorverwijzen (bijv. ‘Ik begrijp je (pr. 11)’;

• communicatie en PR (bijv. ‘Laaggeletterdheid 
Barneveld (nr.7)’);

• inzet buiten de organisaties; bijvoorbeeld niet- 
laaggeletterde ouders;

inzet BoekStartcoach op locatie consultatiebureau 
(bijv. ‘Boekstartcoach in de Achterhoek (pr. 14)’). 
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4.4 Sociale participatie deelnemers is vergroot  

In veel projecten is gezocht naar de aansluiting bij de vraag/ behoefte van laaggeletterden/ mensen met 
beperkte vaardigheden (en in toenemende mate oog voor netwerk/ gezin) zelf; wat brengt hen verder 
en wat kan plezier hen brengen? Dit maakt dat je mensen kan motiveren mee te doen; ontmoeting volgt 
dan ‘als vanzelf’. De bibliotheken hebben op verschillende gebieden en manieren ge-experimenteert en 
op dit vlak veel ervaring en kennis opgedaan. Duidelijk is dat ‘DE’ oplossing om NT1-ers te bereiken niet 
bestaat, maar er zijn wel verschillende wegen gevonden om er te komen. Wegen die al naar gelang de 
lokale situatie, het werkgebied al dan niet bewandeld kunnen worden. In zijn algemeenheid is de sociale 
participatie van deelnemers vergroot:

• deelname aan programma’s draagt bij aan 
contact met anderen;

• door inzet op toeleiding naar andere 
bestaande activiteiten (bijv. de 
camouflagecursussen), (non) formele educatie 
en waar mogelijk arbeidstoeleiding in 
samenwerking met partners; 
 

• met behulp van tools (hightech lees-
ondersteuning) de zelfredzaamheid vergroten;

• de BoekStartcoach die ouders (in 
groepsverband) uitnodigt in de bibliotheek;

• het vergroten van basisvaardigheden draagt 
bij aan sociale participatie;

• door aandacht voor (lees)plezier en bijdragen 
aan levensgeluk deelnemers;

• gezinsaanpak (ook op de werkvloer).

4.5 Lokale taalsamenwerking is versterkt  

Er is met veel verschillende partners samengewerkt (zie onderstaande figuur). Vanuit de projecten zijn 
nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en zijn bestaande samenwerkingen versterkt. Mede hierdoor 
is een goede basis gelegd voor de toekomst. 

Onderwijs

Service  -
clubs

Woning-
corporatie

Bedrijven Vrijwilligers-
organisatie

GGD

Taal-
aanbieders

Consultatie-
bureau

Taal-
aanbieders

ST
L&S

St.
ABC

Hoge
scholen

Kinder-
opvang

Ziekenhuis

MBO

Gemeente

Welzijn

 

Vrij gangbaar is de samenwerking met gemeenten, de Stichting Lezen & Schrijven, welzijnsorganisatie en 
vrijwilligers organisaties. Relatief nieuw is de samenwerking met zorginstellingen (bijv.  ‘Laaggeletterdheid in de 
zorg (pr. 13)’) en het bedrijfsleven (bijv. ‘Samen bereiken en bedienen NT-1ers en hun familie, (pr. 8)’). Nieuw is ook 
dat er in de breedte wordt ingezet op samenwerking met het onderwijs en brede maatschappelijke instellingen.

4.6 Kennis is gedeeld 

Zoals bovenstaand is aangegeven is er een veelheid en verscheidenheid aan projecten/activiteiten 
uitgevoerd. Er is daardoor ook veel kennis/ervaring opgedaan en er zijn veel projectproducten  
(materiaal, trainingsmateriaal, brochures, promotiemateriaal, artikelen, video’s etc.) opgeleverd. 
De kennis en producten zijn o.a. gedeeld/uitgewisseld via:
• het kennisplatform ‘Gelderland Geletterd’ (website, projectleidersbijeenkomsten, seminars);
• het kennisplatform Bieb-to-Bieb (intranet bibliotheeksector);
• geldersbibliotheken.nl; 
• nieuwsbrieven (artikelen, filmpjes);
• divers overleg (o.a. SGB Directeurenoverleg, overleg specialisten).
  
Vanuit alle projecten is bij de afronding aangegeven welke kennis/ervaring is opgedaan en welke  
projectproducten zijn opgeleverd. Al deze informatie (inclusief projectplannen/-begrotingen/-
rapportages) is ontsloten op het kennisplatform Bieb-to-Bieb ‘groep SGB innovatieprojecten’, waardoor 
het voor alle bibliotheken te gebruiken is. 
 

4.7 Er is een goede basis gelegd voor de toekomst 

Door veelheid en verscheidenheid aan projecten/activiteiten uitgevoerd, de opgedane kennis/ervaring, 
de opgeleverde projectproducten is er een schat aan informatie ontstaan, waarmee de Gelderse 
bibliotheeksector de komende jaren haar voordeel mee kan doen. De informatie kan worden gebruikt 
door iedere Gelderse bibliotheek, waarmee de resultaten van de lokale projecten, bovenlokaal kunnen 
worden ingezet. Door het programma zijn er ook vele samenwerkingsverbanden ontstaan en versterkt. 
Hiermee is ook een goede basis gelegd voor structurele uitbreiding en aanpassing van het producten-/
dienstenaanbod van de bibliotheken. 
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5. FINANCIËN  

5.1 Minder provinciale middelen ingezet dan begroot 

Voor de uitvoering van het programma heeft de Provincie gedurende de looptijd (3 jaar + verlengingen) 
een bedrag van €900.000 ter beschikking gesteld. Onderstaand is een globaal overzicht gegeven van de 
begroting bij aanvang, een prognose per 30 september 2021 (meegenomen in laatste besluit provincie) 
en realisatie. In de aparte financiële rapportage is een verder uitsplitsing per project en kostenposten 
gemaakt (incl. toelichting). 
 
 

Begroting bij aanvang
d.d. 01/07/18

Prognose realisatie
d.d. 30/09/21*2

Realisatie
d.d. 31/03/22

Subsidie provincie*1

Bijdrage bibliotheken

	 2900.000  100%
	 20  0%

	 2741.587  58%
	 2527.329  42%

	 2839.099  63%
	 2484.475 43%

Totalen 	 2900.000 	 21.268.916 	 21.323.574 

*1 Incl. overhead
*2 Zie laaste besluit Provincie (nr. 011221 000931)

Bovenstaand figuur laat zien dat er uiteindelijk minder provinciale middelen zijn ingezet dan begroot. 
Uiteindelijk is het totaal aantal ingezette middelen wel meer dan begroot gezien de eigen bijdrage van de 
bibliotheken. In de volgende paragrafen is e.a. toegelicht. 

5.2 Covid heeft een grote impact gehad

De impact van Covid is onmiskenbaar. 
• De afgenomen bezoekersaantallen en uitleningen laten zien dat alle bibliotheken in algemene zin 

last gehad hebben van Covid en de daaruit voortvloeiende lock-downs en beperkingen. 
• De programmaperiode (1 juli 2018 – 31 maart 2022) bevatte uiteindelijk (met verlenging) 45 maanden 

waarvan 22.5 maanden (in periode 15 maart tot 26 februari 2022) in negatieve zin door Covid 
beïnvloed zijn, waardoor een deel van de provinciale subsidie niet besteed is. 

• Eind 2019 was de prognose dat afgerond €835.000 (incl. overhead) zou worden besteed. Dit bedrag 
is gebaseerd op de destijds toegekende subsidie aan de bibliotheken. De rapportages leerde dat 
bibliotheken ook goed op weg waren naar volledige realisatie. Het restant budget (€65.000) zou nog 
toegewezen worden aan nieuwe projecten. Vanwege Covid en de daaruit voortvloeiende onzekere 
situatie, hebben de bibliotheken logischerwijs geen nieuwe aanvragen meer ingediend, waardoor dat 
deel van budget niet is besteed. 

• Covid had ook zijn weerslag op lopende projecten. Ondanks dat bibliotheken veel creativiteit hebben 
getoond, er alternatieve activiteiten zijn ontwikkeld en er aangesloten is bij het online/hybride 
werken hebben een aantal projecten minder activiteiten kunnen ontplooien en daarmee minder 
middelen ingezet. 

• 

• Op het eind van de subsidieperiode is overleg gepleegd met de Provincie over inzet van de resterende 
subsidiegelden. De SGB had om uitstel gevraagd, gevraagd om het resterende bedrag beschikbaar te 
houden. De Provincie heeft helaas anders besloten. 

• Er zijn nog wel nieuwe ideeën aangedragen maar deze konden voor een deel geen doorgang vinden 
vanwege de, in de ogen van de SGB, strenge subsidieregels.

 

5.3 Extra geïnvesteerd via eigen bijdragen bibliotheken

Er zijn bij aanvang met de Provincie geen afspraken gemaakt over cofinanciering door de SGB, de 
bibliotheken. Toch is dit voor bibliotheken vanzelfsprekend. Er is dan ook een flinke eigen bijdrage geleverd 
(€484.475 (37%) op het totaal van €11.323.474 dat heeft bijgedragen aan de resultaten. De provincie heeft 
hier het belang van ingezien door de bijdragen en totale financiering per project en voor het gehele  
subsidie-onderdeel op te nemen in de (aangepaste) subsidiebesluiten. 
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6. DE TOEKOMST     

Met de resultaten van het programma heeft de SGB, mede dankzij de Provincie, goede stappen gezet op 
het gebied van het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. 

Er zijn flinke stappen gezet als het gaat om samenwerking, nieuwe werkwijzen en manieren om nog 
beter aan onze doelstellingen te kunnen werken. De SGB is blij dat de Provincie dit flexibele budget ter 
beschikking heeft gesteld, maar beschouwt het ook als een begin. Willen we echt onze doelen bereiken 
dan zijn we er nog lang niet. Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid vraagt continue 
inspanning en dus een ‘lange adem’. Samenwerking op provinciaal niveau versnelt en versterkt dit proces 
en levert meer impact op. De SGB is gezien het bovenstaande blij dat de Provincie de SGB en daarmee de 
Gelders bibliotheken ook de komende jaren verder ondersteund met een flexibel budget.  
Hier mee kan verder gewerkt worden aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.  
Daarbij wordt voortgeborduurd op de in de eerste subsidieperiode ontwikkelde producten/diensten en 
opgedane kennis en ervaringen. 

BIJLAGE A. OVERZICHT PROJECTEN     
 
Onderstaand volgt een korte omschrijving van het geen de projecten hebben uitgevoerd/bereikt.  
Meer informatie kan worden verkregen bij de betreffende bibliotheken. 
 

Project Bibliotheek Omschrijving

1

Boekstartcoach Bibliotheek
Veluwezoom

Het doel van BoekStart is om ouders aan te moedigen om hun 
kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met boekjes, 
voorlezen en de Bibliotheek. Via het project ‘De BoekStartcoach’ 
richtte de Bibliotheek Veluwezoom zich enerzijds preventie 
(informatie aan laagtaalvaardige ouders over het belang van 
voorlezen op jonge leeftijd) en anderzijds het bereiken van NT-1 
laagtaalvaardige ouders. Dit via het consultatiebureau dat een 
plaats is ook deze ouders met hun baby’s en peuters komen. 
Het directe persoonlijke contact met de BoekStartcoach in 
combinatie met de ‘warme’ overdracht naar de Bibliotheek en 
de mogelijkheden van het Taalhuis waren daarbij essentieel. 
Het volgende is bereikt, gerealiseerd: 

• meer NT-1ers gevonden en bereikt;
• meer lokale taalsamenwerking, meer intensieve contacten 

met consultatiebureau’s, kinderopvang en beide 
gemeentes over laaggeletterdheid en het belang van 
taalontwikkeling (bij jonge kinderen).

• basis gelegd voor opschaling samenwerking naar tactisch 
en strategisch niveau;

• personeel verder opgeleid/getraind
• de noodzakelijke vervolgestappen zijn geagendeerd/

gepland;

2

Taalpret Bibliotheek
Nijkerk

In dit project/concept draait het om het aanleren van 
voorleesroutines in een gezin en op de kinderopvang. 
Taalpret is een combinatie van Boekstart en Boekenpret: het 
grote voordeel is dat met name NT1 ouders direct worden 
aangesproken en worden betrokken bij de taalvaardigheid 
van hun kinderen. Op een natuurlijke manier worden 
ouders in aanraking gebracht met de VoorleesExpress, de 
taalondersteuning bij het Taalpunt in de bibliotheken, of 
zij worden gestimuleerd om gebruik te maken van het 
Taalsteunpunt op school (taallessen). Het volgende is bereikt, 
gerealiseerd: 

• via bijeenkomsten geënthousiasmeerde en geïnformeerde 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers; 

• ontwikkelde taalpretgids, handleiding voor de leerkracht 
en promotiefilm;

• georganiseerde workshop herkenning laaggeletterdheid 
voor leesconsulenten, leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers;

• via bijeenkomsten op school geïnformeerde ouders;
• bereikte leerlingen op basischolen, bereikte kinderen op 

voorscholen, bereikte NT-1ers met taalachterstanden.
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Project Bibliotheek Omschrijving

3

3x3 Impact Rozet In dit project werd ingezet op het bereiken van laag geletterden 
vanuit hun interesses, hun hobby’s en motivaties. 3x3 IMPact staat 
voor ‘interesse, motivatie, plezier en actie’. Op deze 3 niveaus is 
actief ingezet op het  
bespreekbaar maken, het vinden en ondersteunen van 
laaggeletterdheid. Het volgende is bereikt, gerealiseerd:          
            
• Interesse:  

- aangesloten bij sport, verschillende partners  
(sportschool); 
- opgezet begeleidingsproject voor coaches.

• Motivatie:  
- aangesloten bij werk, via verschillende partners    
(schoonmaakbedrijf, arbeidsontwikkelbedrijf, 
 hoveniersbedrijf, kringloop, kunststoffabrikant); 
- georganiseerd cabaret; 
- ingerichte bibliotheek (een ‘Rozetje’) op locatie; 
- verzorgde incompany trainingen, vca-cursus,  
 digislimcursussen op locatie.

• Plezier: 
- aangesloten bij plezier (organiseren activiteiten); 
- georganiseerde bingo’s (‘Ernhem Bingo’) 
- aansluiting bij buurtapp

• Algemeen/overig: 
- bereikte NT1-ers; 
- divers opgeleverd materiaal tbv programmering; 
- georganiseerde taaltrainingen, workshops, ronde  
 tafelsessies, brainstormsessie e.d.; 
- nieuwe en versterkte samenwerkingsverbanden; 
- netwerk ‘Arnhem 100% geletterd’ is uitgebreid.

4

Hightech  
interventie lees-
ondersteuning

De Veluwse  
Bibliotheken: 
Brummen/
Voorst, Nijkerk, 
Noord-Veluwe.

Dit project was gericht op volwassenen met een 
ondersteuningswens op het gebied van (voor)lezen 
van teksten op papier of digitaal. O.a. door opzet van 
samenwerkingsverbanden met externe partners (bijv. scholen) 
is allereerst de doelgroep bereikt en zijn pilots uitgevoerd 
waarbij in een veilige ambiance ‘high-tech-tools’ (bijv. KNFG 
scan app, KNFB reader voor slechtzienden/blinden) zijn ingezet 
om de geletterdheid te bevorderen. Het volgende is bereikt/
gerealiseerd: 

• nieuwe/versterkte samenwerkingsverbanden;
• een beschikbaargestelde app voor leesondersteuning;
• ontwikkelde handleiding en vragenlijsten voor inzet app;
• geworven deelnemers voor testen app;
• een met doelgroep geteste app voor leesondersteuning;
• een aantal naar het Taalhuis doorverwezen deelnemers; 
• kennis en ervaring opgedaan voor verbetering van app en 

wijze van inzet voor doelgroep. De kennis en ervaring is 
gebruikt in het vervolgtraject  
(zie projectnr. 21).

5

Laaggeletterdheid 
Lunteren, Dorpen 
Geletterd

Cultura Dit project richtte zich op het vergroten en uit te breiden 
van het bereik van laaggeletterde inwoners van Gemeente 
Ede, in bijzonder Lunteren en buitengebieden en om de 
bewustwording van laaggeletterdheid bij partners en inwoners 
te vergroten. Het volgende is gerealiseerd/bereikt: 

• opgezette infrastructuur in de dorpen waarmee 
laaggeletterdheid breed wordt bestreden;

• bereikte NT1-gezinnen met een taalachterstand, die open 
staan voor voorlichting, hulp bij lezen en begeleiding om 
hun kinderen te kunnen helpen te leren lezen;

• georganiseerde workshops, trainingen,  
koffie-uurtjes, voorleesochtenden e.d.;

• omgezette structurele samenwerking met scholen, 
kinderdagverblijven en vrijwilligersorganisaties;

6

Kunstmest Rozet In dit project richtte Rozet zich op het introduceren van 
kunstvormen in het onderrichten van laaggeletterden 
(divergent leren) en op het leren leren weer spannend, 
onderzoekend en leuk maken. Dit met de benadering dat je 
laaggeletterden positief kunt bereiken vanuit hun interesses, 
hun hobby’s en motivaties. Wat vind je leuk om te doen? Wat 
geeft je plezier?. Uitgangspunt iemands kracht en perspectief. 
Het volgende is gerealiseerd/bereikt: 

• Bij een samenwerkingspartner/werkontwikkelbedrijf is 
theater als kunstvorm geïntroduceerd als onderdeel van 
hun leertraject voor laaggeletterden.

• Is via meerdere leertrajecten (camouflagecursussen)  
leren weer spannend, onderzoekend en leuk gemaakt.

• Is samen met twee partnerts  5 non-formele leertrajecten 
(camouflage cursussen) ontwikkeld: (ver)kopen  
via marktplaats, Veilig daten via internet, Besparen  
via internet, Solliciteren via internet en Koken binnen  
je Budget. 

• Hebben veel personen deelgenomen aan de leer trjacten 
deelnemers waarvan met name NT1’ers. Een groot deel 
daarvan is doorverwezen naar vervolgaanbod. 

• De betrokken (kook)docenten en begeleiders hebben 
nieuwe werkvormen en perspectieven ervaren en 
toegepast. 

• Is de zogenaamde Letterbende (klanbordgroep) 
geformeerd en is het maatjesproject samen aan het  
werk ontwikkeld.

• Herkenning, enthousiasme, support en commitment voor 
de camouflagecursussen.

• Versterkte samenwerking met partners.
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7

Aanpak  
laaggeletterdheid

Bibliotheek  
Barneveld

De Bibliotheek Barneveld wilde via dit project een extra 
impuls geven aan het bekendmaken van de problematiek die 
laaggeletterdheid met zich mee brengt.  
Als onderdeel hiervan wilde ze zorgen voor bewustwording 
en draagvlak binnen de gemeente voor de aanpak van 
laaggeletterdheid onder toeleiders door hen handvatten aan te 
reiken om laaggeletterdheid te leren herkennen en het gesprek 
hierover aan te gaan. Het volgende is gerealiseerd/bereikt: 

• Er is een promotiefilm ontwikkeld.
• Er zijn workshops gehouden, zowel in de bibliotheek als 

ook op locatie.
• Door inzet/verspreiding van de promotiefilm (o.a. op 

nieuwe lokaties en via een artikel in de krant) is de 
bewustwording en het draagvlak bij toeleiders en 
stakeholders (bijv. de gemeente) vergroot.

8

Samen bereiken en 
bedienen  
werkenden  
NT1-ers en hun 
familie

OBGZ Het doel van dit project was het vinden en ondersteunen van 
laaggeletterden. OBGZ wilde werkende NT1-ers en hun familie 
bereiken en een passend aanbod bieden, dat gebaseerd is op 
de daadwerkelijke vraag van de werknemer. Het volgende is 
gerealiseerd/bereikt: 

• Samen met partners is een goed geformuleerd aanbod 
ontwikkeld en vanuit dat aanbod zijn arrangementen 
opgeleverd waarbij formeel en informeel werd 
gecombineerd.

• Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met werkgevers.
• Een aantal werkgevers hebben gebruik gemaakt van 

het aanbod en medewerkers zijn in groepen formeel en 
informeel geschoold. De werkgevers hebben aangegeven 
hier mee verder te willen gaan.

• Een aantal werkgevers hebben geen gebruik gemaakt van 
het aanbod, maar zijn zich wel bewust geworden van het 
thema. Een deel is zelf aan de slag gegaan met trainingen 
op het gebied van Laaggeletterdheid met behulp van de 
materialen van de Stichting Lezen & Schrijven. 

• Werknemers met een gezin zijn geïnformeerd over het 
belang van voorlezen en zijn nu op de hoogte van wat de 
bibliotheek voor hen kan betekenen. 

• Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en er is 
kennis/ervaring opgedaan over hoe werkgevers tegen deze 
problematiek aankijken en hoe ze mee te krijgen.

9

Hoger bereik door 
inzet mobiel Di-
gi-taalhuis

Bibliotheek  
Rivierenland

Bibliotheek Rivierenland heeft in dit project het zogenaamde 
mobiele (Digi-)Taalhuis (bus) ingezet , om (laaggeletterde) 
inwoners, vindplaatsen en potentiële taalvrijwilligers in alle 
kernen van de gemeente West Maas en Waal te bereiken. 
De doelgroepen van dit project waren laaggeletterde inwoners 
van de gemeente Maas en Waal (NT1 en NT2), vindplaatsen: 
lokale en regionale organisaties en potentiële taalvrijwilligers. 
Het volgende is bereikt/gerealiseerd: 

• een gehuurde en ingerichte bus, Digi-Taalhuis;
• aangeschafde materialen en een ontwikkeld  

programma;
• ingeregeld beheer van het Digit-Taalhuis.
• op verschillende lokaties (bijv. markten, braderieën, 

evenementen, scholen) ingezette bus.
• meer deelnemers aan leertrajecten.
• bewustwording gecreëerd bij de doelgroep, meer mensen 

zijn met het thema bereikt.  
• het netwerk van partners is versterkt.
• meer ’gevonden’ taalvrijwilligers en taalambassadeurs.

10

Laaggeletterdheid 
Nunspeet

Bibliotheek Noord-
West- Veluwe

Dit project richtte zich op het bereiken van de laag geletterden 
in de gemeente Nunspeet en specifiek op het dorp Elspeet.  
De primaire doelgroep was de autochtone laaggeletterde in Elspeet. 
Het volgende is bereikt/gerealiseerd:

• op maat ontwikkeld aanbod (digitale cursussen, 
voorleeslessen, cursus ‘budgetteren’, meeleeskring);

• bereikte sleutelfiguren, die laaggeletterden beter 
herkennen, meewerken aan projecten van de  
bibliotheek en voor een deel ook personen hebben 
doorverwezen naar activiteiten;

• met 4 partnerorganisaties ontplooide activiteiten om hun 
achterban die potentieel laagtaalvaardig is te bereiken;

• bereikte personen: ouders van schoolgaande kinderen, 
leerkrachten primair onderwijs, vrijwilligers en  
bewoners van een zorginstelling;

• goede contacten met bestaande en nieuwe  
samenwerkingspartners;

• basis gelegd om nieuwe sleutelfiguren en andere 
potentiële partners te betrekken.
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11

Ik begrijp je Bibliotheek  
Wijchen

Dit project richtte zich met name op het opleiden van 
pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties.  
Dit om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te 
maken bij ouders die gebruikmaken van hun opvang.  
Het volgende is bereikt/gerealiseerd: 

• opgezette en uitgevoerde trainingen (e-learning)/
workshops;

• pedagogisch medewerkers en managers van de  
kinderopvangorganisatie ‘De eerste stap’ zijn  
opgeleid om laaggeletterdheid bij ouders te herkennen;

• een aantal managers van de kinderopvangorganisatie  
‘De eerste stap’ zijn opgeleid om in eenvoudige taal naar 
ouders te communiceren.

12

Beeld/Spraak CODA Via dit project wilde CODA, in een setting anders dan in een 
leslokaal op een vernieuwende manier en via een inspirerend/
verdiepend programma deelnemers laten werken aan het 
eigen maken van de Nederlandse taal als basisvaardigheid.  
Het volgende is bereikt/gerealiseerd: 

• opzet en (door)ontwikkeling CODA Taalhubs;
• bijeenkomsten georganiseerd in Taalhubs;
• een intensief verdiepingsprogramma omtrent beheersing 

van de Nederlandse taal vanuit de bibliotheek  
(met cultuur als drager);

• rondleidingen in het CODA museum georganiseerd, 
waarin verbinding is gelegd tussen taal en kunst;

• de overgang tussen deelnemers en ‘peer-educator’ en 
‘peer’ facilitators is gefaciliteerd, waardoor. deelnemers in 
hun kracht zijn gezet om het geleerde over te brengen op 
nieuwe ‘peers’ binnen het traject.

13

Laaggeletterdheid 
in (bedrijf en) zorg

Kunstwerk! Daar waar dit project in eerste instantie ook op bedrijven 
gericht was heeft dit project zich met name gericht op het 
vergroten van het netwerk in de gezondheidszorg en het 
informeren over de laaggeletterdheid problematiek. Het 
volgende is bereikt/gerealiseerd:

• De samenwerking met de gezondheidszorg is vorm 
gegeven. Het betreft samenwerking met huisartsen, 
ziekenhuis, praktijkondersteuners waarbij vooral ingezet is 
op de vorming van een netwerk.

• opzet en uitvoering fototentoonstelling “ Laag-
geletterdheid in beeld” in ziekenhuis; 

• samenwerking met Gezondheidszorg Rozet  
(Westervoort), digitale vaardigheden, flyer

• ontwikkeld met beschikbare digi ondersteuning;
• contacten gelegde met verschillende huisartsen praktijken; 
• informatiebijeenkomst voor praktijkondersteuners. 

14

Boekstartcoach 
op Achterhoekse 
consultatie-
bureau’s

Achterhoekse  
bibliotheken:  
Achterhoekse Poort, 
Graafschap, Mont-
ferland, Oost-Ach-
terhoek, West-Ach-
terhoek

Via dit project zijn ouders, door de Boekstartcoach, 
aangemoedigd om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes 
én de Bibliotheek te laten ontdekken. De BoekStartcoach 
werkt op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts 
en jeugdverpleegkundige door met ouders uitgebreider in 
gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte 
voorleesondersteuning te bieden. Vanwege Covid is het 
werkgebied uitgebreid naar de kinderopvang. Het volgende is 
bereikt/gerealiseerd: 

• versterkte samenwerking met de consultatiebureaus;
• verzorgde trainingen ‘’taalherkenning’ aan consultatie-

bureau assistenten, waardoor zij zich meer bewust zijn 
van de problematiek van laag geletterdheid en weten hoe 
en naar wie ze moeten doorverwijzen;

• 7 opgeleide boekstartcoaches;
• diverse doorverwijzingen;
• diverse ontwikkelde materialen: filmpjes, flyers en ander 

promotiemateriaal;
• diverse georganiseerde activiteiten:  voorleestips via 

websites, (online) voorleesbijeenkomsten, gesprekken 
met doelgroep (o.a. kinderopvang), uitreiken van 
boekstartkoffertjes etc.

15

Samen leren om 
meer te bereiken

Bibliotheek 
Brummen/Voorst 
en Bibliotheek 
Noord-Veluwe

Via dit project wilde bibliotheken de partijen die  
gezamenlijk een oplossing kunnen bieden voor het  
voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid betrekken en 
onderling verbinden. Daarnaast is (vanwege Covid slechts 
beperkt) ingezet op het uitbreiden van de lokale kennis en 
vaardigheden om laaggeletterdheid te kunnen herkennen, 
inzicht te hebben in de (multi-) problematiek van de 
laaggeletterde en te weten hoe zij op een motiverende manier 
het gesprek hierover kunnen aangaan.  
Het volgende is bereikt/gerealiseerd: 

• (promotie)materiaal, training ontwikkeld;
• training verzorgd (veel konden vanwege Covid niet 

doorgaan);
• contacten gelegd met veel nieuwe partijen voor het 

bouwen van de netwerken;
• regiegroep van ambassadeurs tbv samenwerking in het 

netwerk opgezet;
• benaderde partijen zijn zich meer bewust van de 

problematie en de noodzaak om dit (samen) aan te 
pakken.
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Benut de kracht 
van Samenwel

Bibliotheek
Rivierenland

Via dit project wilde Bibliotheek Rivierland een bijdrage 
leveren aan het bereiken van laaggeletterden middels het 
reeds bestaande communicatie- en activiteitennetwerk van 
SamenWel!.  

Het doel hiervan is om de relatie tussen gezondheidsklachten 
en laaggeletterdheid letterlijk in beeld te brengen, plus de 
oplossing, en daarmee de laaggeletterden zélf te motiveren 
aan hun gezondheidsklachten te werken door het volgen 
van een (digi)taaltraject. Het daagt mensen uit om hun 
gezondheidsklachten aan te pakken door iets aan hun 
taalachterstand te doen. De aanleiding is dus niet iets met taal, 
maar hun gezondheid.  
Het volgende is bereikt/gerealiseerd: 

• ontwikkelde over gezondheidstaal en  
gezondheidsdigitaal;

• ingezette en via verschillende kanalen verspreidde films, 
o.a. gemeenten, zorgaanbieders, scholen; 

• georganiseerde bijeenkomst voor activiteitenaanbieders met 
o.a. workshops over laaggeletterdheid en social media.

17

Camouflage-
cursussen in het 
digitaalhuis

De BBLTHK De bibliotheek wilde via dit project bewerkstelligen dat 
laagtaalvaardigen beter bereikt konden worden via een 
uitgebreider en functioneler cursusaanbod. Daarbij werden 
zogenaamde ‘camouflagecursussen’ aangeboden.  
Het volgende is gerealiseerd/bereikt:
• ontwikkelde trainingen/cursussen;
• verrichte werving van deelnemers;
•  uitgevoerde trainingen met goede feedback en 

doorverwijzing;
• nieuw verkregen taalambassadeurs;
•  verzorgde training ‘’Klasse’ aan taalhuisvrijwilligers/-

docenten/-partners;
• versterkte samenwerking met netwerkpartners.

18

Verhogen bereik 
NT-1ers in  
Kootwijkerbroek

Bibliotheek  
Barneveld

Het dorp Kootwijkerbroek relatief veel laaggeletterden 
met Nederlands als moedertaal. Bibliotheek Barneveld 
richtte zich met dit project op het terugbrengen van de 
laaggeletterdheid in Kootwijkerbroek en directe omgeving met 
name door bewustwording te creëren. Het volgende is bereikt/
gerealiseerd:
•  de plaatselijke sleutelfiguren in Kootwijkerbroek zijn in 

kaart gebracht;
•  vanwege Covid is tussentijds besloten in te zetten op de 

peuterspeelzaalmedewerkers van de VVE in Kootwijkerbroek. 
•  peuterspeelzaalmedewerkers zijn getraind in het herkennen 

van laaggeletterdheid;
•  ontwikkeld en ingezet (promotie)materiaal voor 

verschillende toeleiders (onderwijs, peuterspeelzalen,  
speel-o-theek)

•  er is meer onderlinge kennis over en onderlingen 
verbindingen tussen partners op het gevied van 
laaggeletterdheid

•  geborgde verbinding tussen VVE peurspeelzaal, de 
gemeente, de bibliotheek en het taalhuis. 

19

Voortzetting 
samen bereiken en 
bedienen  
werkenden NT1-ers 
en hun familie

OBGZ Dit project was een voortzetting van het project (nr. 8.) 
‘Samen bereiken en bedienen werkenden NT1’ers en hun 
familie’. Het doel van de voortzetting van het project was 
werkenden en werkzoekenden op een laagdrempelige 
manier taalvaardigheden op laten doen en de weg wijzen 
naar de juiste ondersteuning. Dit onder andere door 
scholingsarrangementen samen te stellen en inspiratieplekken 
te creëren. Oorspronkelijk was het plan een ‘digi-leerplein’ te 
ontwikkelen bij of in de buurt van het bedrijf waar de NT1-er 
werkt, maar vanwege Covid is, uiteindelijk gekozen voor een 
wijkcentrum in de wijk Lindeholt in Nijmegen als locatie.  
Het volgende is bereikt/gerealiseerd: 
•  laaggeletterdheid is onder de aandacht gebracht 

van professionals en vrijwilligers via verschillende 
bijeenkomsten;

•  vrijwilligers hebben een training gevolgd en zijn geschoold 
in het herkennen van laaggeletterdheid;

•  er is een fysieke en herkenbare plek ingericht in het 
wijkcentrum;

•  ontwikkeld en verspreid (promotie)materiaal onder 
bedrijven, winkels, huisartsen, apotheken etc.;

•  versterkte samenwerking tussen de bibliotheek, het ROC en 
het werkbedrijf. 

20

Proeftuin  
leesondersteuning

Bibliotheek  
Rivierenland

Mede via dit project wilde Bibliotheek Rivierenland de cyclus 
van laaggeletterdheid doorbreken via het doortrekken van de 
leeslijn naar het vmbo en mbo op basis van de opgehaalde 
behoefte bij scholen. Het beoogde resultaat is uiteindelijk 
een hoger percentage vmbo- en/of mbo-leerlingen dat 
meer leesplezier ervaart en een hoger tekstbegrip heeft. 
De bibliotheek heeft een proeftuin opgezet waarin  een 
aantrekkelijke, toegankelijke collectie boeken/content en het 
uitvoeren van leesbevorderende activiteiten is aangeboden. 
Het volgende is bereikt/gerealiseerd:
•  de proeftuinen (op scholen) die zijn uitgevoerd zijn vooral 

voor het MBO en in minder mate voor het VMBO een succes 
gebleken;

•  door de proeftuinen is het lezen bevorderd, op het MBO 
gaven leerlingen (75% van totaal) aan dat ze meer zijn gaan 
lezen en meer leesplezier ervaren;

•  er zijn individuele leesbevorderingsgesprekken gevoerd,  
het programma ‘Er was eens’ ontwikkeld en uitgevoerd, 
nieuw ‘Leesplek op het MBO’ ingericht en er zijn 
leesambassadeurs geworven;

•  divers ontwikkeld en ingezet materiaal: een tiktok-video, 
brochure/boek ‘Lezen in het (V)MBO’, boek met de verhalen 
uit de verhalen wedstrijden;

•  de proeftuinen hebben een structurele samenwerking met 
de betreffende scholen opgeleverd;

•  de succesvolle activiteiten en opgedane kennis en ervaring 
kunnen verder ten gelden worden gemaakt op andere 
scholen. 
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Vervolg hightech 
interventie lees-
ondersteuning

De Veluwse  
Bibliotheken: 
Brummen/
Voorst, Nijkerk, 
Noord-Veluwe.

Dit project was een vervolg op projectnr. 4. Met de ervaring 
in het eerste project is de leesondersteuningsapp verder 
doorontwikkeld en is meer ervaring opgedaan met het werken 
ermee. Conclusie van het project en voorgaande is dat e.a. op 
zich bruikbaar is en zijn waarde heeft maar dat het toch erg 
veel inspanning vergt, zeker bij mensen die digitaal slecht 
onderlegt zijn. De bibliotheken hebben vooralsnog geen 
vervolg gegeven aan het project dat vanaf het begin af aan een 
innovatief karakter had.

22

COMM in bedrijf CODA Het bereiken, betrekken en verbinden van de NT1-doelgroep 
(laaggeletterde werknemers) in de regio Apeldoorn aan be-
staand en te ontwikkelen aanbod bij CODA Bibliotheek stond 
centraal in dit project. Het volgende is gerealiseerd/bereikt:
•  inventarisatie potentiele bedrijven/samenwerkingspartners 

om doelgroepen te bereiken;
•  uitgevoerde belronde en uiteindelijke gesprekken met een 

tweetal organisaties, waarmee uiteindelijk afspraken zijn 
gemaakt en waarvoor een activiteitenplanning is opgesteld 
(niet uitgevoerd vanwege Covid);

•  bij CODA Taalhuis is men veel bewuster geworden welke 
bijdrage bedrijven/organisaties kunnen hebben met het 
benaderen van de doelgroep Nt1. Dit wordt meegenomen in 
contacten met bedrijven/organisaties.  

•  Nieuwe contacten die worden geinformeerd over nieuwe 
taaltrajecten die opstarten bij partners van het taalhuis.
Hierdoor wordt het netwerk beter benut; 

• Ontwikkeld opzet basisaanbod aan bedrijven;
•  Inzicht, kennis en ervaring in de wijze waarop bedrijven te 

benaderen op dit thema. 
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Meer begrijpen Bibliotheek  
Wijchen

Dit project is een vervolg op het project ‘Ik begrijp je’ (projectnr. 
11), waar pedagogisch medewerkers worden opgeleid om 
laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken 
bij ouders die gebruik maken van kinderopvang. ‘Meer 
begrijpen’ gaat verder om deze moeilijk vindbare groep te 
bereiken. Het doel is om laagtaalvaardige ouders te begeleiden 
naar opleidingen en activiteiten die hun basisvaardigheden 
verbeteren. Het is moeilijk om jonge ouders met een 
taalachterstand te bereiken. Alhoewel de doelstelling hetzelfde 
bleef is de aanpak, vanwege Covid, gedurende het traject 
bijgesteld. Het volgende is bereikt/gerealiseerd:
• vrijwilligers zijn gestart met scholing; 
•  mascotte ‘het leesbeest’ ontworpen en in de vorm van een 

knu ffel geproduceerd; 
•  alle locaties van peuterspeelzalen en kinderopvangen 

hebben een knuffel gekregen;
•  de leesbeestbakfiets is aangeschaft en geschikt gemaakt 

voor gebruik (nog niet ingezet vanwege Covid);
•  bij de gemeente en betrokken instellingen staat het 

voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid nog meer 
op het netvlies en wordt de bibliotheek gezien als een 
volwaardig gesprekspartner.  

24

Vaardigheidstrai-
ningen Gelderse 
Bibliotheken

Rozet/SGB Aan het eind van de projectperiode bleek er, met name 
vanwege Covid, nog budget over te zijn. In afstemming met 
Provincie is besloten om (in eerste kwartaal 2022) nog een 
nieuw project te starten en uit te voeren. 
Op basis van een idee van en met ondersteuning van Rozet 
is zijn voor alle Gelderse bibliotheken in Gelderland vijf 
bestaande camouflagecursussen beschikbaar gemaakt. 
Dit zijn cursussen waarbij de deelnemers aan de slag gaan 
met iets uit hun dagelijkse leven. Iets dat zij graag willen 
leren of verbeteren. Denk aan koken, budgetteren of veilig 
internetten. Tegelijkertijd werken de deelnemers aan hun lees, 
reken- en digitale vaardigheden waarbij zij leren hoe ze zelf 
een probleem of vraagstuk kunnen oplossen zodat ze dat ook 
kunnen bij toekomstige uitdagingen. 
De opzet, werving en methodiek zijn specifiek ontwikkeld 
om laaggeletterde NT1’ers te bereiken en begeleiden. In 
het overdraagbaar maken van deze cursussen naar andere 
bibliotheken is extra aandacht besteed aan de manier van 
werving, communicatie en begeleiding. Het volgende is 
bereikt/gerealiseerd:
•  er zijn vijf camouflagecursussen (incl. materialen/

producten) ontwikkeld, die worden uitgevoerd in 
samenwerking/co-creatie met Digislim en stichting Vitanos;

•  trainingen ‘Train de trainer’ zijn inmiddels gehouden en/of 
beschikbaar;

•  bibliotheken kunnen gebruik maken van het hele pakket: 
concept, trainingen en helpdesk.
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