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Geachte leden van het college van Burgemeester & Wethouders,
Vanwege de tijdsdruk hebben we met slechts een klein comité, weliswaar met veel aandacht, de
diverse onderdelen gelezen, en besproken met uw beleidsambtenaar, en komen naast enkele reeds
besproken onvolkomenheden in de tekst die ter plekke werden hersteld dan wel aangevuld, tot de
volgende adviezen:
Algemeen:


















Het lijkt ons heel goed te beginnen met duidelijke taal vanuit de gemeente naar de inwoners;
daarbij moet worden aangesloten bij het landelijk beleid. In dat beleid past niet het opnemen
van woorden als ‘factsheet’; wij stellen voor dit te wijzigen naar bijv. informatieblad of bijlage .
De informatie over lezen, zoals de formulieren ‘Ik wil leren’, kan het best huis-aan-huis worden
verspreid en dan vooral met korte- krachtige taal in combinatie met beeldtaal; het bereik is zo
optimaal.
Het zou helpen als mensen die zich aanmelden in de eigen vertrouwde omgeving worden
bezocht om hun problemen te bespreken; vervolgstappen komen dan vanzelf.
Geef tekstueel aan waar de diverse afkortingen voor staan: NT-1er, NT-2er, WEB,-gemeente,
RMC-functie enz.
Wij snappen dat het terugdringen van het aantal ‘laaggeletterden’ een prioriteit is. Het is dan
ook een hardnekkig en groeiend probleem; wij hopen dan ook van harte dat het breed wordt
gedragen door alle partijen en instanties in de gemeente zodat alle in te zetten gelden en
energie zal leiden tot een succes.
In artikel 6 staat, bij eigenschappen van de laaggeletterde, vaak ‘kan geen’ of ‘is niet in staat
tot’. Dit is veel te algemeen en denigrerend. Je kunt ook schrijven: ‘Kan soms niet of moeilijk’,
of ‘Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven’.
Onder 8.1. vinden we dat, naast WerkSaam WF, ook het Taalhuis moet worden genoemd.
Er wordt gesproken over schooluitvallers; we zijn erg benieuwd hoe hoog dat percentage in
onze gemeente is in verhouding met omliggende gemeenten.
Bij punt 8.6 staat dat kinderen echt moeten worden gestimuleerd te gaan lezen, maar ook veel
schrijven. Hoe dat precies moet worden gerealiseerd kunnen we niet terugvinden.
Dat alle asielstatushouders worden verplicht ontzorgd voor 6 maanden (beleid van kabinet?)
vinden we een slecht plan: alsof je direct onder curatele wordt gesteld.
Veel organisaties zouden bij de uitvoering kunnen helpen zoals Ouderenbonden, Hulpnet, de
Woonschakel, de Seniorenraad, de Zonnebloem en het Leger des Heils. Dit zijn organisaties
die weten waar deze mensen te vinden zijn en kunnen ze in ieder geval op weg helpen met
informatie.
Daarnaast pleiten we ervoor dat Taalhuis, of een afgeleide daarvan, ook plaatselijk een
dependance krijgt zodat ook de fysieke afstand tot het volgen van taallessen aanzienlijk wordt
bekort.

We hopen u met deze adviezen van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Fred Bertrand, voorzitte
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