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Els van Koolwijk, Programma Adviseur 
Cultuur en Erfgoed, Provincie Gelderland

Yvonne Sinkeldam, Senior Adviseur Educatie, 
Cultuur en Samenleving, Rijnbrink

Paul Hulman, Senior Adviseur, Educatie 
Cultuur en Samenleving, Rijnbrink

Hoe dan? Zo doen we dat in Gelderland en Overijssel
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Gelders plan van aanpak 
Bibliotheken en 

Laaggeletterdheid

https://www.gelderland.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/


Gelders plan van aanpak Bibliotheken en 

Laaggeletterdheid



Samenwerking

Kennisplatform, Rijnbrink

Campagne, provincie Gelderland

Projecten, Samenwerkende Gelderse Bibliotheken

Monitoring, Rijnbrink

https://www.lezenenschrijven.nl/


Doel: 

Het vinden van laaggeletterde Gelderlanders 
met Nederlands als moedertaal en hen 
stimuleren tot een training of scholing.



Projecten van de bibliotheken
Werkgevers, Samen bereiken en bedienen werkende NT1-ers en hun 
familie (OBGZ)

Gezinssituatie, Ik herken je, bereik van ouders bij kinderopvang

Intermediairs, Bereik van sleutelfiguren

https://www.geldersebibliotheken.nl/


Online en fysiek

Fysiek: - bijeenkomsten projectleiders

- inspiratiesessies | themabijeenkomsten

- conferenties | debatsessies

Online: - website: gelderlandgeletterd.nu

- LinkedIn: groep Gelderland geletterd

Kennisplatform



Voorbeelden campagnemateriaal

8Provincie Gelderland | 11/11/19

Landelijke bellijn: 0800-023 4444
Daarhebjerechtop.nl 



Materiaal in gebruik



Week van de alfabetisering



Samenwerking

Provincie Overijssel
Netwerk van Overijsselse Bibliotheken (24)
Rijnbrink
Ca 100 lokale partners

Taal werkt! 

Op naar een basisvaardig Overijssel



Taal werkt!  
Op naar een basisvaardig Overijssel

Doelstellingen

• Bouwen lokale infrastructuur

• Eigenaarschap bij partners/ vindplaatsen

• Borgen samenwerking

• Vinden NT1’ers 



Taal werkt!  
Op naar een basisvaardig Overijssel

•Hoe dan?

• Subsidie provincie (aanjagen) i.r.t. inwoners gemeente. 
Variërend van 15.000 tot 160.000

• 4 jaar 2017-2020

• Monitor gericht op samenwerking

• Kennisdeling conferentie, regionale aanpak, website 



Taal werkt!  
Op naar een basisvaardig Overijssel

•Hoe dan?

• 32 lokale projecten

• Grote variatie in projecten. Gericht op:
• Bereik gezinnen via onderwijs
• Wijkaanpak
• Werkgevers
• Specifieke leeftijdsgroepen (jeugd/ senioren)
• Theater/ muziek
• Werkzoekenden
• Gezondheidszorg

• Letter voor letter!



Taal werkt!  
Op naar een basisvaardig Overijssel

• Partners

• Gemeente (rol/betrokkenheid)

• Verbinding met provinciale Human Capital en Sociale Kwaliteit 
(werkgeversbenadering en aansluiten bij sociale initiatieven)



Taal werkt!  
Op naar een basisva



Taal werkt!  
Op naar een basisvaardig 
Overijssel



Informatiebronnen

Website Gelderland Geletterd
https://www.gelderlandgeletterd.nu/

LinkedIn Gelderland Geletterd
https://www.linkedin.com/groups/12152514/

Website Taal werkt!
https://www.overijsselsebibliotheken.nl/taalwerkt

https://www.gelderlandgeletterd.nu/
https://www.linkedin.com/groups/12152514/
https://www.overijsselsebibliotheken.nl/taalwerkt


Stellingen

• Provinciale impulsen leveren andere partners op.

• Gemeenten krijgen lokaal meer regie. Wat betekent dat voor de 
provincies? Krijgen die landelijk ook meer regie op Laaggeletterdheid?

• Provinciale regie helpt bij een betere positionering van de Bibliotheek 
en intern projectmatige aanpak ontwikkelen (o.a. kennisplatform).

• Een provincie brede campagne zorgt voor betere herkenning en 
bewustwording van laaggeletterdheid.

• Kennisdeling; projectleidersoverleg, meet-ups, conferenties is goed 
geborgd. Hoe online kennisdeling tot een succes maken?


