
Anneke Jansen over laaggeletterdheid onder Nederlandstaligen:

“De schaamte is verpletterend”
Dat laaggeletterdheid nog steeds zo’n probleem is in Nederland, hoeven we niet uit te leggen. In Nederland hebben 2,5 mil-
joen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. “De schaamte die ze ervaren is verpletterend,” aldus Anneke Jansen, 
docent van Taalpunt Zwolle. Wonny (projectleider laaggeletterdheid deltaWonen) en Anita (woonconsulent deltaWonen en 
Taalcoach) verruilen deze middag hun werkplek bij deltaWonen voor een huisje van taal, middenin de bibliotheek van Zwolle. 
Zij gaan tijdens deze Boekenweek samen in gesprek over mensen die letters zien als een obstakel, in plaats van een hulpmid-
del.

“Mij valt toch niets te leren, is wat veel laaggeletterden denken,’’ vertelt Anneke. “Dat is zonde, want vaak is er zoveel vooruitgang te 
behalen.” Voor Jansen is het dan ook normaal dat iedereen dit moet kunnen leren. Het Taalpunt in de Stadkamer biedt uitkomst. “Bij 
het Taalpunt kunnen mensen zich melden met een hulpvraag. Ons speciale spreekuur geeft mensen de kans vrij naar binnen te lopen. 
Ze kunnen ook een afspraak maken.” Het Taalpunt heeft veel contact met belangrijke instanties, zoals het sociaal wijkteam, gezond-
heidszorg, schuldhulpverlening en de gemeente Zwolle. En er worden hier vrijwilligers opgeleid tot Taalcoach.

Laaggeletterdheid herkennen
DeltaWonen is door de interne projectgroep laaggeletterdheid 
betrokken geraakt bij het Taalpunt. “Wij leerden Anneke in januari 
2016 kennen tijdens de eerste bijeenkomst binnen deltaWonen 
over het herkennen van laaggeletterdheid,” vertelt Wonny. “Daarna 
kwamen we elkaar vaak tegen; Anneke’s enthousiasme werkt zo 
aanstekelijk. Deze samenwerking wilden we graag uitbreiden!” “We 
willen mensen ‘warm’ doorverwijzen naar het Taalpunt. Als we mer-
ken dat een huurder moeite heeft met lezen en schrijven proberen 
we dit met de huurder bespreekbaar te maken. 
Wanneer we toestemming krijgen, kunnen we zijn/haar gegevens 
doorgeven aan het Taalpunt.” Het Taalpunt neemt dan contact met 
de huurder op. Anneke knikt instemmend: “dat is de beste manier; 
als je mensen alleen een kaartje meegeeft met het telefoonnummer, 
dan gaan ze nooit bij het Taalpunt komen.”

Eenvoudige brieven 
“Bij deltaWonen krijgt laaggeletterdheid de aandacht die het verdient, juist door het eenvoudig leesbaar maken van de brieven die 
de deur uitgaan,’’ vertelt Anneke, “Ik kan zo een aantal organisaties opnoemen waarbij dit niet het geval is. Het begrijpelijk maken van 
brieven is zo belangrijk. We willen de problemen signaleren, zodat er iets mee gedaan kan worden. En we willen zorgen dat informa-
tie voor iedereen toegankelijk is.” 

Zichtbaarheid van Taalpunt
Het Taalpunt is een ontmoetingspunt in de vorm van een 
huisje. “Toen de nieuwe Stadkamer werd gebouwd, heb ik om 
een centrale plek gevraagd, zodat we zichtbaar zijn in de bi-
bliotheek” vertelt Anneke enthousiast. Het huisje biedt ruimte 
voor een taalcoach en de laaggeletterde, waar ze kunnen 
oefenen, lezen en praten. Deze taalcoach worden opgeleid 
door Anneke en haar collega taalpuntdocent: “Eens in de 
zoveel tijd geef ik een aantal avonden cursus om mensen op te 
leiden tot taalcoach Sommige mensen denken dat ze een soort 
juf moeten zijn, terwijl je juist een gelijkwaardige band met je 
maatje op moet bouwen.”

Succesverhalen
De verhalen zijn groot of klein, maar even mooi. “Of het nu gaat om een oude Zwollenaar die vraagt of hij ook lid van de bieb kan 
worden, of de persoon die de formulieren al zelf in kan vullen,” vertelt Anneke; “of mensen nou grote sprongen vooruitgaan of kleine 
sprongen, je helpt ze en daar draait het om.” Op de vraag of er een verhaal is wat haar het meeste bijblijft moet Anneke even naden-
ken. “De laaggeletterde die in gesprek ging met de burgemeester over het begrijpelijk maken van de brieven, en hem hierin durfde 
aan te spreken, dat verhaal blijft me toch het meeste bij.”

Taalcoach
Ook Anita raakte betrokken bij het Taalpunt, maar dan als vrijwilliger. “Ik wilde naast mijn werk als woonconsulent graag vrijwilligers-
werk doen,” legt Anita uit, “Lezen vind ik heel leuk, dus dit onderwerp past me heel goed. Ik wil hier graag iets in teruggeven aan ande-
re mensen.” Het is nog even zoeken naar de juiste vorm. “Het liefst heb ik een groep voor me, die ik dingen uit kan leggen.”

Cursus voor taalcoach
Na haar aanmelding, moest Anita eerst op cursus. “In totaal heb ik 4 cursusavonden gevolgd, die gegeven werden door Anneke,” ver-
telt Anita. “Erg intensief, maar ook leuk.” Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. “Tijdens de 4 avonden stonden we stil bij de 
doelgroep van het Taalpunt, bij het lezen en het schrijven,” legt ze uit, “De vrijwilligers zijn van alle leeftijden, van 19 tot 70 jaar. We 
hebben wel een tekort aan mannen in die categorie.” Na de cursussen begint het koppelproces tussen vrijwilligers en de hulpvragen, 
op zoek naar de perfecte match,” zegt Anneke.

Laagdrempelig
Het is ook zoeken naar de juiste plaatsen om iets te doen met 
laaggeletterdheid, zoals in wijkgebouwen of koffiehuizen. “Dat 
zijn plekken met een sociale functie in de buurt,” legt Anita uit, 
”Mensen lopen hier binnen, drinken koffie en zoeken elkaar op.” 
Ook Anneke ziet het voordeel van deze plekken. “Hier is al iets, 
mooie, laagdrempelige plekken, waar je als taalvrijwilliger op in 
kunt haken. Denk bijvoorbeeld aan het helpen bij het lezen van 
moeilijke brieven en formulieren of het houden van een spreek-
uur.”

‘Zwaan Kleef Aan’
“Uiteindelijk willen we dat de aandacht binnen onze organisatie voor dit onderwerp aanstekelijk werkt. Dat collega’s, maar zeker ook 
andere organisaties, hier mee aan de slag gaan,” legt Wonny uit, “Als een soort olievlek.” Wij kunnen als deltaWonen veel aandacht 
aan laaggeletterdheid besteden, maar als de organisaties die werk voor ons uitvoeren het niet doen, dan zijn we weer terug bij af. We 
moeten het samen doen! Anneke vult aan: “Je hoopt op een Zwaan Kleef Aan-effect, zodat uiteindelijk iedereen de kans krijgt om te 
leren lezen. Maar bovenal dat de laaggeletterde meer zelfvertrouwen krijgt en rechtop gaat lopen.”
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